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ABSTRAK 

HIGI Creative Lab merupakan sebuah kreatif agensi yang berbasis di 

Surabaya Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 2015 HIGI Creative Lab, berada di 

bawah naungan PT Picodio Digital Agency yang sudah terlebih dahulu berdiri 

sejak 2011. HIGI Creative sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia 

agensi digital. Mulai dari branding, advertising, sosial media management dan 

berbagai layanan desain lainnya. Tetapi dengan semakin berkembangnya jaman, 

dan semakin maraknya media sosial, sebuah pembeda dan keunggulan sangat 

diperlukan dari sebuah agensi kreatif. Karena di Surabaya sendiri mulai banyak 

bermunculan agensi-agensi serupa 

Higi Creative Lab juga memiliki banyak sekali klien yang mereka terima. 

Salahsatunya Beauty Derma yang merupakan sebuah online shop yang menjual 

banyak sekali produk kecantikan, akan tetapi Beauty Derma belum memiliki 

sebuah visual identity sehingga meminta kepada Higi Creative Lab untuk 

dibuatkan sebuah logo yang sesuai oleh Beauty Derma. 

Kata Kunci : Perancangan Identitas Visual, Brand Awareness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia pada dasarnya memiliki banyak sekali kebutuhan-kebutuhan 

dalam hidup. Menurut Abraham Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki 

tingkatan atau hirarki, mulai yang bersifat fisiologis hingga bersifat aktualisasi 

diri. 

Kebutuhan atau hirarki bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan dalam 

hidupnya yaitu : 

 

Gambar 1.1 Tingkatan Kebutuhan Manusia 

Sumber: www.psikologis.com 

Kebutuhan Fisiologis berhubungan dengan pemenuhan dasar semua 

manusia seperti makan, minum, menghirup udara dan istirahat. Jika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, 
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maka tubuh akan menjadi rentan terhadap penyakit sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. 

Ketika kebutuhan fisiologi manusia telah terpenuhi secara layak, kebutuhan 

akan rasa aman akan muncul dan akan menjadi kebutuhan yang meningkat. Jika 

tidak terpenuhi makan akan timbul kekhawatiran sehingga menghambat 

pemenuhan kebeuthuan lainnya. Seletah dua kebutuhan diatas merasa telah 

terpenuhi, maka akan muncul keinginan lainnya yaitu keinginan rasa kasih saying 

dan rasa memiliki. Hal ini dapat dilihat dari usaha seseorang untuk mencari dan 

mendapatkan teman, kekasih, anak, bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari 

suatu komunitas tertentu. 

Abraham Maslow membagi menjadi dua jenis kebutuhan akan harga diri, 

yaitu lower one dan higher one.  Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti 

status, atensi dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan 

akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan. Jika 

kepenuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul perasaan rendah diri dan minder. 

Kebutuhan terakhir menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan 

mengembangkan potensi diri. Kepribadian manusia akan mencapai peringkat 

teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer banyak mengalami interaksi satu 

sdengan yang lain, dan aktualisasi diri seseorang dapat memanfaatkan factor 

potensialnya secara sempurna. 

 Dengan berkembangnya kebutuhan manusia yang pesat di era sekarang 

khususnya dalam kebutuhan tren perawatan kecantikan, menjadikan peluang 

bisnis yang sangat besar bagi masyarakat. Trend kecantikan memang selalu 

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial di berbagai penjuru dunia. 

Bagi wanita penampilan cantik seolah sudah menjadi keharusan, terutama dalam 

hal tatarias wajah. Oleh karena itu hadirlah produk kecantikan salah satunya 

skincare dari Beauty Derma. Produk yang dikeluarkan Beauty Derma hadir untuk 

memenuhi kebutuhan manusia akan tren kecantikan yang berkembang hingga saat 

ini. Beauty derma berdiri pada tahun 2015 dan fokus pada usia 20 – 50 tahun. 

pada umur 20 kulit manusia pada umumnya mengalami tingkat sensitif yang 
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sangat besar. Menurut DR. Mely, sel kulit manusia sama seperti sel bagian tubuh 

yang lainnya. Semakin tua, pergerakan sel yang aktif pun bergerak semakin 

lambat dan bisa mengakibatkan penuaan dini. Namun Beauty Derma belum 

mempunyai identitas visual untuk pemasaran bisnis mereka. 

 Identitas Visual merupakan suatu komunikasi visual yang membentuk 

identitas dari suatu perusahaan, lembaga, maupun produk. Identitas Visual sering 

digunakan untuk mmbedakan suatu produk/jasa dari pesaing sehingga costumer  

akan dengan mudah mengidentifikasi suatu merek hanya dengan meliat sebagian 

dari tampilan visualnya. Didalam identitas visual mencangkup beberapa hal yang 

perlu diperhatikan  seperti logo, warna, pemilihan font, elemen design dan 

sebagainya yang yang dapat dikembangkan oleh masyarakat yang dibuat secara 

konsisten. Dengan adanya pemilihan identitas visual yang baik, brand tersebut 

secara otomatis telah mengingkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Selain 

adanya identitas yang baik maka dapat memudahkan konsumen dalam 

membedakan sebuah brand yang memiliki kesamaan dalam bentuk identitas 

visualnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana merancang desain identitas visual yang sesuai dengan karakteristik 

beauty derma. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditemukan batasan masala yang 

berupa : Perancangan Visual Identity Beauty Derma hanya meliputi logo. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan ini adalah untuk 

merancang sebuah identitas visual yang cocok dengan karakteristik beauty derma. 
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1.5 Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka diharapkan laporan kerja ini 

dapat berguna dalam bidang pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat lain sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis laporan kerja praktik ini dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi Higi Digital Agency 

Dengan adanya hasil dari kerja praktik ini dapat memenuhi kebutuhan 

desain Beauty Derma. 

c. Bagi Beauty Derma  

Dengan adanya hasil desain identitas visual beauty derma dapat 

meningkatkan angka penjualan 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber 

acuan laporan kerja dengan pembahasan yangsama, dan juga dapat memberikan 

ilmu dalam desain untuk masyarakat. 

1.6 Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktik  

Tanggal Pelaksanaan : 1 Agustus 2019 – 30 Septemer 2019 

Waktu   : 08.30 – 17.30 

Bagian   : Creative Designer  

1.7 Sistematika Penulisan 

 Dalam Penyusunan laporan kerja praktik ini tersusun atas lima (5) bab 

yang tersusun secara sistematik. Berikut urutan per-bab laporan kerja praktik ini : 

BAB I PENDAHULUAN 
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 Pada bab ini membahas tentang latar belakang yang nantinya dapat 

menghasilkan sebuah rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, manfaat bagi perusahaan, masyarakat dan sistematik a penulisan laporan 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini membahas gambaran umum tentang perusahaan PT Picodio, 

berupa profil perusahaan, visi dan misi, layanan perusahaan, struktur organisasi, 

alamat dan kontak perusahaan, dan portofolio perusahaan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas mengenai segala teori yang digunakan dalam 

proses pembuatan karya. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Pada ini membahas mengenai hasil karya yang dikerjakan selama kerja 

praktik dilaksanakan pada PT. Picodio selama sebulan penuh serta penjelasan 

karya.  

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dikerjakan selama 

kerja praktik berlangsung dan saran penulis bagi para pembaca laporan kerja 

praktek ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Pada bagian ini hanya berisikan refrensi yang dijadikan acuan bagi penulis 

dalam pembuatan laporan ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 PT. Picodio Digital Agency merupakan sebuah perusahaan berbasis di 

Surabaya yang bergerak di bidang agensi kreatif. Perusahaan ini berdiri pada 

tahun 2011, Picodio memberikan berbagai macam jasa dan pelayanan untuk klien 

antara lain, website design and development, mobile application design, sosial 

media management, dan berbagai layanan jasa lainnya. Tujuan dari PT. Picodio 

Digital Agency tentu saja untuk membuat klien merasa puas dengan berbagai 

pelayanan yang disediakan. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan filosofi 

berdirinya picodio yaitu pico dan dios  dari Bahasa Spanyol yang memiliki arti 

memberikan puncak atau memberikan pelayanan terbaik untuk klien. 

 Sebagai salah satu agensi kreatif yang bisa dibilang berdiri cukup lama, 

PT. Picodio memiliki berbagai macam pengalaman dalam dunia kreatif.  Maka 

tidak heran kalau klien dari PT. Picodio cukup banyak, tidak hanya berasal dari 

regional Surabaya saja, tetapi juga dari lingkup nasional bahkan bahkan lingkup 

internasional. Seperti BankJatim, UMC Suzuki Jawa Timur,  PT. Pakuwon Jati, 

Adi Husada Center Care, Safe Care, dan masih banyak lagi. 

 Dengan semakin berkembangnya perusahaan, dan adanya tuntutan  

kualitas dan kuantitas pelayanan. Hal tersebut tentu disadari oleh PT. Picodio, dan 

mendorong PT. Picodio memunculkan anak perusahaan yang memiliki nama 

HIGI Creative Lab. Yang bergerak dan berfokus  pada pelayanan jasa desain 

grafis  professional 
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2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Picodio Digital Agency Divisi Higi Creative Lab 

Alamat    : Jl. Galaxi Klampis Asri Selatan VIII Blok L4-12, 

     Galaxy Bumi Permai Araya Tahap II 

     Surabaya – 60119, Indonesia 

Telepon  : +62 31 599 5042 

     (031) 5995042 

Email   : info@picodio.com 

Website  : www.picodio.com 

Hari Kerja  : Senin s.d Jumat 

Jam Kerja  : 08:30 – 17:30 WIB 

2.3 Sejarah Perusahaan 

Dengan maraknya suatu bisnis, dunia digital merupakan sebuah peluang yang 

sangat penting dan berpotensi untuk meningkatkan daya jual, Kelvin Allendro 

Susetyo sebagai seorang pemuda yang tertarik dengan dunia digital dan akhirnya 

memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan sebuah perusahaan bernama 

PT. Picodio, pada tahun 2011 di Kota Surabaya.   

PT. Picodio memberikan berbagai macam layanan yang kesemuanya 

bertujuan untuk membantu klien membangun brand awareness produk mereka. 

Melalui media seperti website, mobile application, web based system, social 

media management sebagai teknik pemasaran menggunakan media sosial, online 

channel management sebagai pengeloaan saluran online, serta graphic design 

yang menyediakan jasa desain profesional termasuk desain logo, desain cetak, dan 

masih banyak lagi .  
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2.4 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.4 Logo Picodio 

Sumber : HRD PT Picodio 

 

 Logo PT. Picodio terdiri dari dua objek yaitu logogram berupa gambar 

senyum serta logotype berupa tulisan nama Picodio. Logogram dengan gambar 

senyuman merupakan gambaran dari kepuasan pelanggan dari PT. Picodio. 

Gambar anak panah menjulang ke arah kanan atas yang menyerupai senyuman 

memiliki makna perkembangan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan 

yang diberikan oleh PT. Picodio. Bentuk senyuman yang berupa setengah 

lingkaran melambangkan keluwesan dan fleksibilitas perusahaan untuk melayani 

semua keinginan klien. 

Warna hijau pada logogram melambangkan keuangan dan kekayaan, yang 

memiliki filosofi bahwa bisnis klient akan terus berkembang dan mengahasilkan 

kekayaan dengan bekerjasama dengan PT. Picodio. Selain itu, warna hijau juga 

mengandung makna sesuatu yang baru, segar, pertumbuhan dan kemandirian, 
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serta mengarahkan pada emosi yang seimbang dalam mengambil keputusan 

terbaik. 

Logo type sendiri mengadopsi dari bentuk font standar komputer yang 

digunakan dalam kegiatan pemrograman. Bentuk yang simple, membulat dan 

terlihat luwes memiliki makna sebagai pelayanan dan jasa yang fleskibel, yang 

mampu menyesuaikan kebutuhan klien. Selain itu penggunaan logotype dengan 

bentuk tersebut agar logo tetap mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi, 

terlihat elegan, modis dan modern.  

 Penggunaan warna biru pada logotype dipilh karena warna biru memiliki 

yang netral tidak terpaut salah satu jenin gender. Warha biru juga dapat 

melambangkan profesionalitas, kredibel, dan dapat dipercaya. Warna biru juga 

mengandung makna loyalitas, kedewasaan, handal, dan bertanggung jawab.  

2.5 Visi dan Misi Perusahaan 

2.5.1 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan digital terbesar di indonesia maupun di asia tenggara. 

2.5.2 Misi Perusahaan  

Berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberikan produk yang 

terbaik 
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2.6 Anak Perusahaan 

2.6.1 HIGI Creative Lab 

HIGI Creative Lab merupakan sebuah anak perusahaan dari PT. Picodio, 

yang bergerak didalam mengelola dan menyediakan jasa desain grafis  

professional. HIGI Creative Lab atau lebih sering disebut dengan nama HIGI ini 

hanya memberikan layanan khusus  dalam branding, desain grafis, periklanan, dan 

pemasaran media sosial. Walaupun sebagai anak perusahaan, HIGI Creative tidak 

secara otomatis terlepas dari PT. Picodio. Seluruh Program kerja dan sistem kerja 

HIGI Creative tetap menjadi satu dengan PT. HIGI Creative Lab menghasailkan 

lebih dari sekedar desain grafis yang unik, konten yang menarik, atau 

mengembangkan strategi pemasaran, terutama berbasis online. Tidak hanya 

memberikan desain-desain unik dan konten yang menarik, HIGI juga memiliki 

kemampuan untuk memahami bisnis dan apa yang diperlukan untuk membantu 

bisnis klien mereka berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.1 Logo HIGI Creative Lab 

Sumber : HRD PT Picodio 
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2.7 Struktur Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Perusahaan Picodio 

Sumber : HRD PT Picodio  
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2.8 Portofolio PT. Picodio 

Berikut ini adalah hasil project digital media, adevertising dan graphic 

design yang telah dikerjakan PT. Picodio dengan bekerja sama dengan beberapa 

klien 

 

Gambar 2.8 Beberapa Klien PT.Picodio 

Sumber : Data PT.Picodio 
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1. Tanggapps 

 

Gambar 2.9 Tanggapps 

Sumber Gambar : Data PT. Picodio 

 Tanggapps merukapan suatu aplikasi yang menangani tentang penyakit 

henti jantung. Aplikasi ini di tujukan terhadap para pengidap penyakit jantung 

yang sewaktu-waktu menginginkan pertolongan dengan cara menekan sebuah 

tombol pada aplikasi ini. Tanggapps dilengkapi dengan sistem Panic Button & 

Code Blue Button yang digunakan para pengidap penyakit jantung untuk mencari 

pertolongan relawan di sekitar.  

 Tidak hanya itu, aplikasi ini juga di lengkapi dengan sistem Navigation & 

Live Location yang digunakan relawan untuk mengetahui keberadaan dari orang 

yang mengidap penyakit jantung yang tengah meminta pertolongan. Tanggapps 

juga menyediakan Algorithm & Volunteer’s Guidline yang di pergunakan bagi 

para relawan yang tidak mengetahui cara penanganan pertama bagi orang 

pengidap penyakit jantung, standar pedoman ini telah divalidasi oleh ahli 

Anestesi.  
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2. PT. Pakuwon Jati Tbk 

 

Gambar 2.10 PT.Pakuwon Jati TBK 

Sumber : Data PT. Picodio 

PT. Pakuwon Jati Berdiri pada tahun 1982 dan terdaftar di bursa efek 

Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1988, Paluwon Jati menjadi pengembang real 

estate ternama dengan fokus lokasi di Jakarta dan Surabaya. Portfolio perusahaan 

di berbagai sektor utama properti seperti retail, perumahan, komersial dan 

perhotelan. Jaringan bisnis real estate Pakuwon terintegrasi secara menyeluruh 

mulai dari akuisisi lahan, pengembang properti, pemasaran serta manajemen 

operasional. 

Pakuwon Jati merupakan perintis konsep Superblock di Indonesia, pengembangan 

terintegrasi berskala besar antara retail shopping mall, perkantoran, condominium 

dan hotel. Track record yang sukses dan reputasi yang baik di industry properti 

memberikan rasa aman terhadap tenants dan pembeli, dengan pondasi dasar yang 

kuat untuk perluasan bisnis. 
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3. Panda Box 

 

Gambar 2.11 Panda Bo 

Sumber : Data PT. Picodio 

 Panda Box adalah toko Retail yang berada di Tunjungan Plaza & Pakuwon 

Mall Surabaya yang mengusung konsep “Your Entrepreneur Shop” sebagai 

wadah para pembisnis muda untuk memulai atau mengembangkan usaha di lokasi 

strategis dengan modal terjangkau. Panda Box kini menghadirkan Panda Box 

Online sebagai bentuk apresiasi kepada merchant-merchant Panda Box agar dapat 

menjangkau konsumen yang lebih luas lagi dari seluruh masyarakat Indonesia. 

Untuk projek ini PT. Picodio merancang logo, merchandise, catalogue, media 

placement, website serta semua media yang berhubungan dengan proses 

pengiklanan Panda Box. 
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4. BankJatim 

 

Gambar 2.12 BankJatim 

Sumber : Data PT. Picodio 

 Dengan perkembangan teknologi, maka sudah suatu kewajiban bagi 

perusahaan-perusahan besar untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 

membantu pemasaran produk mereka. Selain website, media sosial seperti 

instagram merupakan sarana yang paling mudah dan cepat untuk menarik 

masyarakat. BankJatim adalah bank terbesar di Jawa Timur.  PT. Picodio bekerja 

sama dengan Bank Jatim untuk membantu mengelola media sosial mereka. 

Pengelolaan atau manageman sosial media Bankjatim tidak hanya dalam proses 

mendesain postingan instagram saja, namun juga melingkupi perancanaan, 

membuat konten, serta membalas berbagai keluhan maupun pertanyaan 

masyarakat mengenai Bank Jatim melalui direct massage instagram. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini, berisi landasa teori yang relevan terhadap perancangan 

identitas visual Beauty Derma sebagai peningkatan brand awereness. Kajian 

berupa teori, konsep, maupun prosedur yang berkaitan dengan perancangan akan 

dipaparkan dalam pembahasan bab ini. 

3.1  Pengertian Perancangan 

 Menurut Hendi Hendratman (2009: 9 – 12) perancangan adalah wujud 

visual yang dihasilkan dari bentuk – bentuk kreatif yang telah direncanakan. 

Dalam perancangan terdapat beberapa tahapan yang spesifikasi mengenai konsep 

– konsep seperti tampilan, gaya, kebutuhan bahan yang akan digunakan. Dalam 

dunia industri kreatif, dibutuhkan sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, langkah awal dalam proses perancangan biasanya berupa gagasan atau 

ide – ide yang kemudian ide tersebut diolah melalui tahap – tahapan seperti 

sketsa, refine sketch, digital sketch. Sehingga hal – hal atau tahapan teratur 

tersebut dapat difungsikan dan digunakan secara baik. Oleh karena itu, 

perancangan sebuah media visal merupakan kunci yang sangat penting dalam 

proses belajar. Dengan adanya perancangan media visual dapat memudahkan 

pemahaman dan memperkuat daya ingat. Perancangan secara umum menurut 

Hendi Hendratman ( 2010: 12) adalah sebagai berikut : 

1.  Persiapan data 

 Data dapat berbentuk teks, ganbar, atau potongan gambar. Data tersebut 

hendaknya diseleksi terlebih dahulu sebelum ke tahap mengolah. Data tersebut 

dapat diklasifikasikan menjadi data yang sangat penting atau tidak penting sama 

sekali. Data yang penting itulah yang harus ditampilkan. Data dapat juga berupa 

data yang informative seperti berupa foto, teks, dan judul serta ada data estetis 

seperti berupa bingkai, efek grafis, background atau bidang.
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2.  Ide 

 Ide adalah rancangan yang tersusun di benak pikiran. Untuk mendapatkan 

ide yang kreatif diperlukan studi banding, wawancara, riset atau lain – lain agar 

ide tersebut dapat diimplementasikan dalam desain yang efektif yang dapat 

diterima dan dapat memberikan kesan yang tidak mudah dilupakan. 

3. Konsep 

 Menurut Aristoteles dalam “The Classical Theory of Concepts”, konsep 

merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat 

pemikiran manusia. Hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, 

kelayakan, dan segmen yang dituju adalah konsep. Oleh karena itu desain grafis 

berubah menjadi desain komunikasi visual agar dapat memecahkan sebuah 

masalah secara visual. 

4.  Media 

 Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2006 : 119), media 

adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Media dapat berupa sesuatu bahan atau alat. Oleh 

karena itu untuk mencapai sasaran atau segmen yang tepat dibutuhkan sebuah 

media yang cocok dan efektif. Media bisa berupa media cetak, elektronik dan lain 

– lain. 

5. Visualisasi 

 Visualisasi merupakan rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau 

animasi untuk penampilan sebuah informasi. Visualisasi sangat penting untuk 

menentukan beberapa tahapan – tahapan seperti komponen desain, layout, 

pemilihan warna sampai tahap finishing. 

6. Produksi 

 Produksi merupakan tahapan terakhir dalam proses perancangan. Setelah 

tahapan pengerjaan selesai, sebaiknya terlebih dahulu di proofing (print preview 
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sebelum cetak mesin). Jika tidak ada kesalahan pada komponen grafis seperti 

resolusi, pemilihan warna maka dapat dilanjut ke tahap produksi (cetak mesin). 

3.2 Tujuan Perancangan  

Aspek terpenting dalam perancangan manajemen adalah mengembangkan 

tujuan yang berarti. Tanpa tujuan yang baik, sungguh sangat mustahil 

pengambilan keputusan bisa terarah dan tetap terkendalikan. Terkadang 

penampilan yang bagus bisa jadi itu tanpa tujuan, namun hal demikian jarang 

dapat dilakukan terus menerus. Dahulu periklanan bebas di dalam suatu organisasi 

dengan sedikit pengawasan dan melalui pengarahan. Saat ini periklanan dituntut 

lebih kreatif dalam hal yang subjektif dan spesialis. Keputusan membuat iklan ini 

biasanya dipercayakan kepada lembaga lain yang lebih profesioanal, yaitu agen 

periklanan. Tantangan masa kini lebih membawa manajemen yang efektif dalam 

proses periklanan sehingga bisa memberikan dorongan dan arahan menuju upaya 

periklanan yang kreatif. Kunci dari semua ini adalah upaya untuk sebuah 

pengembangan tujuan penyajian iklan yang bermakna. 

Suatu tujuan ini biasanya ditetapkan dengan memperhatikan masalah 

pembentukan tujuan pemasaran. Biasanya petugas pemasaran sebuah perusahaan 

harus mempertimbangkan penetapan tujuan berdasarkan sikap dan pemikiran 

konsumen dalam hal memenuhi keinginan dan keperluannya pada saat 

dihadapkan kepada barang atau jasa yang ditawarkan lewat iklan. Setelah 

khalayak sasaran dikenali langkah selanjutnya yang bisa diambil adalah 

menentukan kegiatan kampanye yang sempurna sehingga konsumen atau 

khalayak dapat dikatakan akan menanggapinya melalui suatu hirarki efek yaitu: 

1. Awarness (Mengetahui atau menyadari) yaitu tahap dimana konsumen 

bisa mengenal dan mengingat barang atau hasa yang ditawarkan (memberi 

benak kepada pikiran konsumen). 

2. Interest (Perhatian/minat) yaitu tahap terjadi peningkatan keinginan 

konsumen untuk mempelajari beberapa keistimewaan barang atau jasa 

yang ditawarkan. 

3. Evaluation (Penilaian) yaitu tahap penilaian konsumen terhadap barang 

atau jasa yang kita tawarkan. 
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4. Trial ( Percobaan) yaitu tahap dimana timbul kesungguhan konsumen 

untuk mulai menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan 

5. Adoption yaitu tahap yang membuat konsumen merasakan perlunya 

membeli barang atau jasa yang sudah ditawarkan, setelah memperoleh 

pengalaman yang menyenangkan pada awal pembelian tersebut. 

Dalam hal ini juga disimpulkan tujuan akhir yang hakiki dari penyusunan iklan 

yaitu kegiatan komunikasi untuk menjangkau khalayak tertentu, agar mereka 

dapat membantu serta memperluas dan menyebarkan informasi dan 

mempergunakannya selama mungkin. 

3.3 Identitas Visual 

 Menurut Cenadi (1999:2-3) menyatakan bahwa corporate identity adalah 

suatu bentuk visual dan ekspresi graphis dari mage dan identitas suatu perusahaan. 

Corporate identity menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak 

disampaikan. Sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan mempengaruhi 

nasib dari perusahaan tersbut. 

 Identitas visual merupakan suatu sistem komunikasi visual yang bertujuan 

untuk membentuk sebuah identitas dari suatu perusahaan, lembaga atau produk. 

Pada dasarnya sering digunakan sebagai pembeda dari produk pesaing sehingga 

calon konsumen dapat memilih suatu Brand dengan Brand pesaing dan juga dapat 

mempermudah mengidentifikasi suatu Brand walau hanya melihat dari tampilan 

visualnya. Adapun beberapa elemen yang terkandung didalamnya, mulai dari 

pemilihan nama, logo, tipografi, warna, serta image atau gambpar pendukung 

seperti foto, artwork,  infographics (Surianto Rustan, 2010:10). Adapun Identitas 

Visual umumnya mencakup beberapa hal, yaitu : 

1. Logo Design 

Logo merupakan aspek penting dalam sistem identitas visual. Logo memiliki 

aspek unik apabila ditinjau dari bentuknya yang memudahkan audiens untuk 

mengidentifikasinya. 

 



21 
 

 
 

2. Thypography Standards 

Tipografi dan pemilihan font berfungsi untuk memperkuat suatu identitas. Font 

berperan penting dalam mengkonvversi bahasa verbal menjadi bentuk visual yang 

di implementasikan dalam berbagai media promosi maupun informasi. 

3. Color Platte 

Penerapan warna merupakan kunci utama bagi suatu keberhasilan dalam 

pembuatan suatu dentitas visual. Jika di tinjau dari segi psikologis, warna 

berperan dalam memberikan pengaruh kepada audiens. 

4. Visual Guideline 

Standart manual sangat dibutuhkan sebagai sebuah acuan dalam penerapan 

identitas visual suatu brand. 

3.4  Logo 

 Menurut Soelarko dan kawan-kawan didalam bukunya yang berjudul 

“How to They Thinkí” logo adalah sebuah tanda yang secara langsung memang 

tidak menjual, namun memberikan sebuah identitas, dimana akhirnya menjadi alat 

pemasaran yang signifikan. Dengan adanya logo dapat mebantu untuk 

membedakan sebuah jasa atau produk dari kompetitornya. Ditinjau dari 

tampilannya logo dapat dibedakan atas lima, yaitu : 

1. Wordmarks : logo dengan dasar tulisan dan font yang fokus pada nama 

perusahaan atau sebuah bisnis secara langsung, seperti Coca-Cola, Disney, 

Facebook. 

2. Lettermark : jenis ini digunakan oleh beberapa merek atau perusahaan seperti 

IBM, CNN, HP. Jenis logo ini mempresentasikan kepanjangan dari nama brand 

atau perusahaan 

3. Pictorial Mark : jenis ini merupakan ikon atau sebuah desain yang berbasis 

grafis, seperti contohnya : Nike, Twitter, Apple.  
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4. Logo Abstrak : merupakan jenis tertentu dari pictorial mark/logo simbol. Jenis 

logo ini memiliki bentuk geometris abstrak yang merepresentasikan merekmu, 

seperti contohnya : Pepsi, Adidas, dan BP 

5. Logo Maskot : jenis logo maskot memiliki unsur warna-warni yang 

menceriakan. Logo jenis ini merupakan cara yang baik untuk membuat karakter 

merek/bisnis pada sebuah perusahaan. 

6. Logo Kombinasi : logo kombinasi terdiri dari gabungan dari beberapa jenis 

logo diatas. Gambar dan teks bisa disatukan, ditumpuk, atau terintegrasi satu sama 

lain agar dapat menciptakan sebuah logo. 

7. Logo Lambang: Logo lambang terdiri dari huruf yang berbeda di dalam simbol 

atau ikon. Logo ini cenderung memiliki tampilan yang dapat membuat dampak 

yang mencolok, sehingga sering digunakan untuk seolah, organisasi atau lembaga 

pemerintahan. 

 Adapun dimana logo memeiliki fungsi seperti yang dijelaskan oleh Rustan 

(2009: 13) sebagai berikut: 

 Logo sebagai identitas diri 

 Sebagai tanda kepemilikan 

 Tanda jaminan kualitas 

 Mencegah adanya peniruan oleh brand lain 

3.4.1 Logo Gram 

 Logo gram merupakan sebuah logo yang hanya menggunakan unsur 

simbol atau ikon yang digunakan untuk mewakili perusahaan atau organisasi. 

Logo gram juga dapat diartikan sebagai gambar untuk mempromosikan suatu 

produk atau jasa perusahaan. 

3.4.2 Logo Type 

  Logotype merukan sebuah logo yang hanya menggunakan unsur tipografi 

sebagai identitas visual dalam sebuah produk atau jasa perusahaan. 
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3.5  Desain 

 Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang 

sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka 

menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi 

lebih bermanfaat bagi penggunanya. Penyataan tersebut diperkuat oleh 

seorang pakar desain JB Reswick yang berpendapat bahwa desain adalah 

kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu baru dan berguna yang 

belum ada sebelumnya. 

 Kata desain merupakan kata baru yang diindonesiakan dari bahasa 

inggris “design”. “Rancang” atau “Merancang” adalah terjemahan yang dapat 

digunakan. Namun dalam perkembangannya kata “Desain” menggeser makna 

kata “Rancang” karena kata tersebut tidak dapat mewadahi kegiatan, 

keilmuan, keluasan dan pamor profesi atau kompetensi Desainer ( Sachari, 

2000). 

3.5.1 Unsur-Unsur Desain 

 Unsur desain adalah satuan terkecil yang membentuk kesatuan suatu 

desain. Unsur ini meliputi : 

1. Titik 

Unsur terkecil dan awal dari sebuah karya, koordinat tanpa dimensi atau area. 

Sebenarnya titik digunakan untuk menciptakan unsut yang  lain, karena itu 

terkadang beberapa ahli lain tidak memasukan titik sebagai unsur seni rupa. 

Menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto (2009: 94), “secara umum dimengerti bahwa 

suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang kecil, dikatakan 

kecil karena obyek tersebut berada pada area yang luas dan manakala dengan 

obyek yang sama dapat dikatakan besar apabila diletakan pada area yang 

sempit.” Pendapat tersebut membahas dengan apik tentang relativitas ukuran. 

Titik dapat menjadi lingkaran pada area sempit bahkan menjadi tekstur saat 

dibuat kecil, banyak dan memenuhi area yang besar dengan pengulangan dan 

ritma. 
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Gambar 3.5.1 Titik 

Sumber : myphotoshopbrushes.com 

2. Garis 

Garis adalah hubungan dua titik/jejaktitik yang  bersambungan  atau  berderet. 

Garis dapat dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur 

terpenting dari sebuah karya, baik secara langsung maupun hanya bersifat 

maya/semu (garis tidak tampak secara langsung tapi membentuk kontur 

tertentu). Keahlian mengolah gambar melalui garis (menggambar) menjadi 

salah satu fundamental terpenting untuk berkarya bagi seorang seniman / 

desainer.  Sadjiman Ebdi Sanyoto (2009: 96) berpendapat,  “garis merupakan 

suatu bentuk yang berukuran kecil tetapi memanjang” 

 

Gambar 3.5.1 Pola Garis 

Sumber : myphotoshopbrushes.com 
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3. Bidang 

Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area 

tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi/dwimatra. “bidang adalah 

suatu bentuk raut pipih, datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta 

menutup permukaan. Bentuk-bentuk yang pipih/gepeng, seperti tripleks, 

kertas, karton, seng, papan tulis, dan bidang datar lainnya.” (Sadjiman Ebdi 

Sanyoto, 2005: 117). 

 

Gambar 3.5.1 Bidang 

Sumber : myphotoshopbrushes.com 

4. Ruang 

Ruang adalah dalam Seni Rupa adalah  area disekitar obyek, baik dibelakang, 

diatas ataupun di dalam. Secara umum biasanya ruang dikaitkan dengan tiga 

dimensi, namun dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberi kesan 

keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu obyek. “Dikarenakan 

bentuk dapat dua dimensi dan tiga dimensi, maka ruang pun meliputi ruang 

dua dimensi/dwimatra dan tiga dimensi/trimatra” (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 

2005: 97). Ruang dalam karya dua dimensi hanya bersifat ilusi. 
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Gambar 3.5.1 Ruang 

Sumber : myphotoshopbrushes.com 

3.5.2 Prinsip Desain 

 Desain akan terlihat menarik, dinamis, dan tidak monoton ketika 

menampilkan adanya sedikit perubahan unsur-unsur grafis. Dalam sebuah desain, 

terdapat prinsip-prinsip tertentu yang harus diketahui oleh desainer sebelum 

membuat sebuah karya. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang terdapat pada 

desain, antara lain : 

1. Keseimbangan (Balance) 

Dalam sebuah desain, keseluruhan komponen-komponen desain harus tamppil 

seimbang dan tidak berat sebelah. Desainer harus mampu memadukan 

keseimbangan antara tulisan, warna, dan gambar sehingga tidak muncul kesan 

berat sebelah. 

2. Kesatuan (Unity) 

Prinsip kesatuan adalah harmoni antara semua elemen sehingga dapat 

menciptakan suatu perasaan yang lengkan dan memiliki makna. Tiap elemen pada 

karya seni seperti tulisan, warna, garis, dan objek lain seolah menjadi satu 

kesatuan, tanpa ada yang terlihat asing dibanding yang lainnya. 

3. Penekanan (Emphasis) 

Penekanan atau emphasis juga termasuk salah satu prinsip desain seni rupa. 

Prinsip ini mengacu pada pemberian kepentingan khusus untuk satu atau bagian 



27 
 

 
 

tertentu dari desain. Ada 1 objek utama yang menjadi fokus atau center of interest 

sebuah karya. 

Dengan kata lain, objek utama dalam sebuah karya seni lebih ditekankan atau 

ditonjolkan dibanding dengan objek penunjang lain. Caranya dengan pengaturan 

ukuran dan proporsi satu sama lain sehingga fokus utama dapat lebih ditonjolkan. 

4. Irama (Rhythm) 

Irama adalah gerak pengulangan atau gerak mengalir yang teratur, terus 

menerus, irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen visual 

secara berulang-ulang. 

3.6 Tipografi 

 Secara definisi, tipografi adalah seni dalam memilih, menyusun, dan 

mengatur tata letak huruf dan jenis huruf untuk keperluan pencetakan maupun 

reproduksi. Dapat dikatakan bahwa tipografi merupakan suatu seni memilih huruf 

dari sekian banyak huruf yang nantinya akan digabungkan dengan jenis huruf 

yang berbeda serta menggabungkan kata dalam ruang yang tersedia. Dalam 

defisnisi tersebut tipografi dipahami dalam kaitannya dengan kegiatan proses 

setting untuk keperluan proses cetak mencetak. (Indra Maharsi, Tipografi : 2) 

 Menurut Danton, tipografi adalah disiplin seni yang mempelajari tentang 

pengetahuan mengenai huruf. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan 

bahwa tipografi adalah segala disiplin yang berkenaan degnan huruf. Didalam 

dunia desain, tipografi merupakan aspek yang penting. Tipografi memiliki peran 

sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi dari halaman kepada pengamat 

atau pembaca. Minimnya pengetahuan akan tipografi menjadikan daya 

komunikasi suatu karya desain mendaji kecil. Untuk menghasilkan suatu karya 

desain yang informatid dengan baik dari ilmu tipografi (Thomas dan Poppy 

Evans, 2004:116). Berikut adalah jenis-jenis huruf : 

1. Serif, kategori serif memiliki sirip/kaki yang berbentuk lancip pada ujungnya, 

memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis. 
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Serif memberikan kesan yang klasik, anggun, lemah gemulai. Serif dapat 

dikategorikan slagi dengan berbagai vaian serifnya. 

 

Gambar 3.6 Anatomy Serif 

Sumber : www.pinterst.com 

2. Sans serif; San Serif tidak memiliki kaki/serif/sirip, bertangkal tebal, sederhana 

dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Kesan yang dihasilkan : kokoh, 

kuat, kekar, stabil. 

 

Gambar 3.6 Anatomy Sans Serif 

Sumber : www.pinterst.com 
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3. Script; script menyerupai tulisan tangan, biasanya bergaya seperti huruf 

sambung. Script memberikan kesan dekoratif, keindahan dan elegan. 

 

Gambar 3.6 Anatomy Script 

Sumber : www.pinterest.com 

5. Display; kategori typeface ini dioptimasikan untuk digunakan sebagai heading 

atau judul suatu paragraf. Keterbacaan judul sangatlah penting, sehingga 

banyak perancang typeface yang mendedikasikan karyanya untuk judul. 

Display dapat digunakan untuk memperindah judul tanpa mengurangi 

keterbacaannya. 

5. Monospace; Monospace adalah typeface yang setiap hurufnya memiliki 

dimensi horizontal (lebar) yang sama persis. Typeface ini bermanfaat ketika kita 

membutuhkan konsistensi lebih pada desain yang kita buat. Monospace 

menghasilkan kesan yang konsisten dan seragam. 
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3.7 Warna 

  warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan 

oleh benda-benda yang dikenai cahaya tersebut. Benda yang dipantuli cahaya 

mengabsorsi sebagian atau seluruh warna yang memantul. Sehingga pada saat 

hanya warna merah yang dipantulkan dan warna lain diabsorsi, maka benda 

tersebut menjadi warna merah. Dalam kacamata seni rupa dan desain, 

pengertian warna menurut Prawira adalah “Warna termasuk salah satu  unsur 

keindahan dalam seni dan desain selain unsur-unsur visual yang lain” 

(Sulasmi Darma Prawira, 1989: 4). 

 Menurut Sanyoto “Warna dibagi menjadi dua menurut asal kejadian 

warna, yaitu warna additive dan subtractive” (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2005: 

17–19). Warna additive adalah warna yang berasal dari cahaya dan disebut 

spektrum. Sedangkan warna subtractive adalah warna yang berasal dari bahan 

dan disebut pigmen. Kejadian warna ini diperkuat dengan hasil temuan 

Newton (Sulasmi Darma Prawira, 1989: 26) yang mengungkapkan bahwa 

warna adalah fenomena alam berupa cahaya yang mengandung warna 

spektrum atau pelangi dan pigmen. Menurut Prawira (1989: 31), pigmen 

adalah pewarna yang larut dalam cairan pelarut. 

3.7.1 Warna Primer 

 Warna primer merupakan warna-warna yang paling kuat, yang 

merupakan warna utama untuk pembentukan warna lainnya. 

 

Gambar 3.7.1 Warna Primer 

Sumber : kuliahdesain.com 

https://serupa.id/unsur-unsur-seni-rupa-dan-desain/
https://serupa.id/unsur-unsur-seni-rupa-dan-desain/
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3.7.2 Warna Sekunder 

 Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari campuran 

warna primer. 

 

Gambar 3.7.2 Warna Sekunder 

Sumber : materiberlajar.co.id 

3.7.3 Warna Tersier 

 Warna tersier merupakan warna campuran dari satu warna primer dengan 

warna sekunder. 

Gambar 3.7.3 Warna Tersier 

Sumber : kuliahdesain.com 
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3.8 Brand 

Brand menurut Bilson Simamora adalah nama, tanda, istilah, simbol, 

desain atau kombinasinya yang ditunjukan untuk mengidentifikasi dan 

mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau 

layanan penjual lain. (Bilson Simamora, 2001: 149). Brand merupakan salah satu 

faktor penting dalam kegiatan pemasaran, karena kegiatan memperkenalkan dan 

menawarkan produk barang dan atau jasa tidak terlepas dari brand yang dapat 

diandalkan. Brand juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan 

oleh konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membeli.  

Brand merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa dari suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka brand 

dalam satu klasifikasi barang atau jasa, tidak boleh memiliki persamaan antara 

satu dengan yang  lainnya. brand atas barang lazim disebut sebagai brand dagang 

yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. 

 

Menurut Darmadi Durianto, dkk (2004) brand lebih dari sekedar jaminan kualitas 

karena di dalamnya tercakup enam pengertian yaitu: 

1. Atribut produk, seperti halnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain, 

dan lain-lain. 

2. Manfaat, meskipun merek membawa sejumlah atribut, namun konsumen 

sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut.   

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

4. Budaya, merek juga mencerminkan budaya tertentu.   

5. Kepribadian, seringkali produk tertentu menggunakan kepribadian orang 

yang terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek produknya. 

6. Pemakai, merek menunjukkan jenis pemakai yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 
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3.9 Brand Awereness 

 Brand awareness atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kesadaran 

merek adalah istilah pemasaran yang menggambarkan tingkat pengakuan 

konsumen terhadap suatu produk dengan namanya. Mempromosikan produk 

baru atau mengidupkan kembali brand yang lama adalah langkah yang dapat 

dilakukan untuk menciptakan kesadaran brand. 

Berdasarkan keterangan dari Investopedia (22/4/2019), idealnya, 

kesadaran merek itu dapat mencakup kualitas yang membedakan produk dari 

para pesaingnya. Produk dan layanan yang mempertahankan tingkat kesadaran 

merek yang tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak penjualan. Pasalnya, 

konsumen lebih banyak yang membeli produk dari merek yang terkenal 

daripada yang tak mereka ketahui. 

Brand awareness memiliki beberapa tingkatan dari tingkatan yang paling rendah 

(tidak menyadari brand) sampai tingkatan yang paling tinggi yaitu Top of Mind, 

yang bisa digambarkan dalam sebuah piramida. Piramida brand awareness dari 

rendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut: 

 

1. Unware of Brand (tidak menyadari brand) adalah tingkat paling rendah dalam 

piramida brand awareness di mana konsumen tidak menyadari adanya 

suatu brand. 

2. Brand Recognition (pengenalan brand) adalah tingkat minimal brand 

awareness, di mana pengenalan suatu brand muncul lagi setelah dilakukan 

pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

3. Brand Recall (pengingatan kembali brand) adalah pengingatan 

kembali brand tanpa bantuan (unaided recall). 

4. Top of Mind (puncak pikiran) adalah brand yang disebutkan pertama kali oleh 

konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen, atau brand 

tersebut merupakan brand utama dari berbagai brand yang ada dalam benak 

konsumen. 
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Berdasarkan penjelasan di atas adanya tingkatan-tingkatan dalam brand 

awareness menunjukan adanya perbedaan tingkat kesadaran yang berbeda-beda 

pada masing-masing individu. 

 

3.10 Brand Identity 

 Brand identity adalah cara bagi suatu perusahaan untuk 

mengenalkan dan menyampaikan bisnis yang sedang dijalankan kepada 

konsumen. Brand identity mengarah pada apa yang kita lihat dan 

rasakan tentang sebuah perusahaan dengan melihat visual mereka. 

Komponen-komponen yang berhubungan dengan produk, layanan, 

perusahaan, atau seseorang disebut dengan brand identity. Komponen 

tersebut meliputi nama, logo,  tone, tagline, tipografi, dan bentuk yang 

dibuat untuk mencerminkan nilai yang ingin dipasarkan dan untuk 

menarik perhatian para konsumen.  Brand identity adalah kategori yang 

terpisah dari brand image. 

Brand identity adalah pesan dari sebuah produk, seseorang, ataupun 

sesuatu yang didapatkan oleh konsumen. Pesan tersebut haruslah 

merupakan pesan yang konsisten yang diterima oleh konsumen. 

Sebuah brand identity akan berhubungan dengan penghargaan suatu 

hal.

http://blog.beekreatif.id/id/brand-image-adalah-persepsi-konsumen/
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa perancangan sebuah logo 

dari Beauty Derma. 

4.1 Konsep Visual Logo Beauty Derma 

 Melalui hasil briefing yang diberikan oleh klien/pimpinan perusahaan 

maka diambil beberapa struktur visual logo yang diinginkan, yaitu : Tegas, 

Simple, elegan, produk dari korea, untuk orang lansia, bisa digunakan oleh laki-

laki, mudah diterapkan pada berbagai media aplikasi, produk yang memiliki 

kandungan yang alami. Setelah melewati proses brainstorming maka terpilihlah 

siluet wajah, bunga cherry blossom, dan menggunakan konsep Lettermark yang 

merupakan sebuah teknik dalam pembuatan logo dengan cara menggabungkan 

antara 2 (dua) huruf “B” dan “D” yang diambil dari Beauty Derma, dan 

menggunakan jenis font serif sebagai identitas dari tegas dan elegan. 

4.1.1 Siluet Wajah 

 Konsep siluet wajah dalam pembuatan logo untuk Beauty Derma di ambil 

dari kata “beauty” dan produk yang dijual oleh Beauty Derma sendiri yang berupa 

skincare 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1 Siluet Wajah 

Sumber : www.google.com

http://www.google.com/
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4.1.2 Bunga Cherry Blossom 

Konsep dengan bunga cherry blossom dalam pembuatan logo untuk 

Beauty Derma dipilih untuk menandakan sebuah kecantikan yang alami, dan 

menandakan bahwa produk ini berasal dari korea yang identik dengan bunga 

cherry blossom. 

 

Gambar 4.1.2 Bunga Cherry Blossom 

Sumber : www.google.com 

4.1.3 Konsep Penggabungan 2 Font (Lattermark) 

 Konsep dengan menggunakan teknik Lettermark dipilih dalam pembuatan 

logo dengan mengambil huruf “B” dan “D” dari kata Beauty Derma sebagai 

upaya mempresentasikan Beauty Derma sendiri dan produk-produknya agar 

masyarakat dapat mengingat dengan jelas dan mudah merek dan logo ini. 
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Gambar 4.1.3 Lattermark 

Sumber : Data Klien 
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4.2 Sketsa Logo 

4.2.1 Sketsa Logo 1 

 Sketsa logo ini menggunakan perpaduan antara Bunga Cherry Blossom 

dan sketsa wajah wanita yang dapat memiliki kesan cantik, dan ke indahan yang 

alam.  

 

 

Gambar 4.2.1 Sketsa 1 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

4.2.2 Sketsa Logo 2 

 Sketsa Logo ke 2 (dua) menggunakan teknik Lattermark, Lattermark 

sendiri merupakan sebuah teknik pembuatan sebuah logo yang menggabungkan 2 

(dua) objek jadi 1 (satu). Di dalam sketsa ini penulis menggabungkan 2 (dua) 

huruf “B” dan “D” yang diambil dari kata Beauty Derma. 
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Gambar 4.2.2 Sketsa 2 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

Gambar 4.2.2 Sketsa 3 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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4.3 Deskripsi Visual Lternatif Desain 

4.3.1 Alternatif Desain 1 

 

 

Gambar 4.3.1 Alternatif Desain 1 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

- Logo Beauty Derma ini menggunakan logotype dan menjadi refleksi 

berbentuk siluet wajah yang melambangkan kefeminiman pada wanita, 

dan dengan target spesifiknya lebih bersifat wanita. 

- Logo type menggunakan tipografi jenis font san serif yang mempunyai 

sifat elegan dan tegas, penempatan logo type pada sisi kanan logo gram 

yang memiliki background warna gelap agar logo type memiliki sifat 

kontras dan kemudahan keterbacaan. 

- Logo type dan logo gram menggunakan warna biru kehijauan yang dapat 

menjelasan kealamian dalam kandungan pada skincare, bersifat 

menggunakan bahan yang bersahabat dengan kehidupan, dan juga 

bertujuan untuk menyampaikan kehandalan pada produk. 
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4.3.2 Alternatif Desain 2 

 

 

Gambar 4.3.2 Alternatif Desain 2 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

- Logo diatas menggunakan logo gram berbentuk bunga sakura yang 

berwarna coklat banyak digunakan pada era organik dan makanan alami, 

kecantikan dan produk. Alam yang menginspirasi warna cokelat dengan 

mereprentasikan perasaan menyeluruh, ketertiban, dan tetap membumi. 

Kuat, tahan lama dan sederhana. dan bungan sakura mengiplementasikan 

sebagai produk skincare korea. 

- Logo type juga mengikuti dari alternatif desain pertama namun warna 

mengikuti warna dari logo gram desain alternatif kedua. 

- Logo gram terletak pada bagian atas logo type dengan align center agar 

menumbulkan kesan keseimbangan. 
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4.3.3 Alternatif Desain 3 

 

Gambar 4.3.3 Alternatif Desain 3 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

- Logo diatas menggunakan logo gram dengan tulisan BD yang menunjukan 

kata Beauty Derma yang terletak didalam lingkaran berwarna kuning. 

- Lingkaran berwanra kuning sendiri memiliki makna cerah yang alami 

seperti halnya produk dari Beauty Derma  yang dapat mencerahkan kulit 

- Terdapat visual mahkota pada bagian atas antara BD yang menandakan 

bahwa Deauty Derma merupakan produk kecantikan yang 

-  
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4.3.4 Alternatif Desain 4 

 

Gambar 4.3.4 Alternatif Desain 4 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

- Logo gram merupakan visualisasi huruf “B” dan “D” yang disatukan 

menjadi bentuk kupu-kupu, kupu-kupu sendiri dapat diartikan menjadi 

suatu keindahan dan kecantikan yang diambil dari kata “Beauty” 

- Warna pada logo Beauty Derma adalah gradasi dari warna hijau dan 

kuning, hijau sendiri dapat diartikan dengan kesehatan dan kesegaran dari 

produk-produk Beauty Derma, dan warna kuning dapat diartikan sebagai 

kecerahan yang dapat membawa banyak sekali daya tarik. 
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4.3.5 Alternatif Desain 5 

  

Gambar 4.3.5 Alternatif Desain 5 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

- Logo gram dari Beauty Derma yang membentuk sebuah visual wajah 

yang tersenyum, memberitahukan kepada konsumen bahwa produk yang 

nantinya akan digunakan konsumen yang nantinya akan mendapat 

kebahagiaan. 

- Logo type dan logo gram menggunakan gradasi warna kuning dan 

orange, warna orange sendiri dapat diartikan dengan kehangatan dan 

ramah yang dapat membuat orang merasa sangat nyaman, dan penggunaan 

warna kuning bisa diartikan dengan kecerahan yang alami. 
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4.3.6 Alternatif Desain 6 

 

Gambar 4.3.6 Alternatif Desain 6 

Sumber Gambar : Dokumentasi Penulis 

- Logo ini menggunakan awalan huruf dari Beauty Derma yaitu huruf ”B” 

dan “D”dengan menggunakan font sans serif yang terlihat tegas dan 

elegan, ditambah dengan menggunakan teori gestalt merupakan salah 

satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui 

pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, 

pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. 

- Pada visual logo “D” menggunakan warna coklat yang dapat 

menggambarkan perasaan nyaman, menimbulkan kesan yang aman, dan 

hangat, sedangkan pada visual logo “B” dan Logo Type menggunakan 

warna kuning yang dapat menimbulkan efek cerah yang dapat menarik 

banyak perhatian. 
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4.4 Desain Logo Terpilih 

 Dari Sejumlah alternatif desain logo Beauty Derma, maka dipilih sebuah 

logo dari desainer, yang kemudian akan diserahkan pada klien. Salah satu logo 

yang terpilih dianggap dapat memenuhi kritereia identitas yang dibutuhkan oleh 

online shop Beauty Derma. Elemen visual huruf “B” dan “D” yang di jadikan 1 

(satu) dengan kesatuan warna kuning dan cokelat yang sesuai dengan karakter 

Beauty Derma dan membuat logo ini cocok untuk di kenalkan kepada masyarakat 

akan hal tentang Beauty Derma.  

4.5 Acuan Warna 

 

4.6 Grid System 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.6 Logo Grid 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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4.7 Deskripsi Logo Baru 

 

Gambar 4.7 Sketsa Terpilih 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 Logo Beauty Derma yang telah sesuai dengan karakter dari Bauty Derma 

dan sesuai dengan konsep yanag disusun dalam perancangan yaitu “Elegan dan 

Simpel” 

 Logo menggunakan huruf “B” dan “D” dari kata Beauty Derma yang 

menggunakan warna kuning dan coklat sehingga logo ini dapat mempunyai kesan 

yang dapat memberikan perasaan nyaman dan kecerahan uang alami yang di 

timbulkan dari produk beauty derma. Pada logo type menggunakan font jenis 

“Calluna” yang dapat memberikan kesan yang elegan yang sesuai diharapkan 

oleh Beauty Derma. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari Perancangan 

Brand Identity Beauty Derma yang dilakukan selama periode magang di PT 

Picodio Digital Agency Surabaya. 

5.1 Kesimpulan 

 Kerja Praktik merupakan sebuah kegiatan mahasiswa dan mahasiswi 

Universitan Dinamika yang berlangsung di perusahaan atau instansi. Kerja praktik 

merupakan sebuah bentuk pengaplikasiaan sebuah penyelenggaraan pendidikan 

yang memadukan antara program pendidikan dan keahilan yang diaplikasikan 

dalam dunia kerja sehingga dapat mencapai tingkat keahlian proefsional. 

 Sebelum pembuatan Logo berlangsung, kita selaku pembuat logo pertama-

pertama mencari tahu apa yang diinginkan melalui wawancara kepada klien 

melalui wawancara langsung oleh kepemilikan brand. Setelah mendapat apa yang 

klien tau melalui wawancara, kita melakukan berbagai brandstorming untuk 

menemukan apa yang cocok untuk di implementasikan kedalam logo. Dan 

terpilihlah berbagai konsep dari pencarian brandstorming tadi dan dibuat beberapa 

sketch alternatif logo sehingga terpilih logo yang cocok untuk brand Beauty 

Derma.  

Beauty Derma membutuhkan sebuah logo untuk memberikan sebuah citra 

pada brand brand mereka yaitu sebuah produk kecantikan yang berupa skincare. 

Identitas Visual yang telah penulis rancang sedemikian rupa dapat dipakai oleh 

Beauty Derma dalam melangsungkan penjualan produk skincare kepada 

masyarakat. Dengan adanya desain yang sesuai dengan keinginan client, citra 

Beauty Derma akan dapat di ingat oleh masyarakat. Dan dengan adanya 

pembuatan logo ini masyarkat dapat memilih merek skincare  yang berkualitas, 

cocok untuk kulit dan tidak mengecewakan. 
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5.2 Saran 

Dalam Kesempatan ini penyusun akan menyampaikan beberapa saran kepada 

semua pihak, baik pihak perusahaan, kampus, maupun mahasiswa yang akan 

melaksanakan kerja praktik dimasa mendatang, dan adapun saran-saran yang 

ingin penyusun sampaikan sebagai berikut : 

1. Untuk pihak Beauty Derma : 

a) Dalam merancangan sebuah Brand Identity harus menyesuaikan dengan 

ciri khas yang dimiliki pada sebuah brand tersebut, agar nantinya desain 

yang kita buat menggambarkan dengan pas. 

b) Dalam menentukan sebuah konsep desain perancangan brand identity, 

desainer harus mempertimbangkan faktor yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan citra yang sesuai 

c) Dalam merancang sebuah brand identity diperlukan adanya obserfasi 

terhadap produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kebutuhan desain 

klien agar desain sesuai dan tepat sasaran. 

2. Untuk pihak mahasiswa : 

a) Belajar mengikuti perkembangan desain saat ini. 

b) Dapat menjaga komunikasi antara klien dan pihak perusahaan 

3. Untuk pihak kampus : 

a) Menambahkan lagi masa kerja praktik, agar pengalaman dan pengetahuan 

akan dunia kerja semakin banyak dan menantang. 

b) Dapat membina terus kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan kerja 

praktik, agar kedepannya dapat dipermudah segala permasahalahan yang 

berkaitan dengan penempatan mahasiswa yang ingin melakukan kerja 

praktik di salah satu perusahaan. 

4. Untuk pihak perusahaan : 

a) Supaya lebih membuka lebih lebar lagi pintu bagi mahasiswa – mahasiswi 

yang berniat untuk magang dan belajar. 



50 
 

 
 

Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yangn penulis miliki dan waktu yang 

relative singkat ini, penulis mengharapkan masukan dari pembaca agar nantinya 

dapat mendukung kesempurnaan laporan ini dan agar kedepannya penulis bisa 

menulis dengan lebih baik. 
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