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ABSTRAK 

Sui Generis adalah produsen Strap Gitar dari Surabaya yang telah berdiri sejak 
Agustus 2011. Sui Generis beroperasi di subsektor desain produk. Perkembangan 
desain produk di Indonesia sendiri sangat cepat dan signifikan. Masalah yang 
ditemukan adalah Sui Generis memiliki kompetior yang memiliki image yang sama 
dalam peyampaian komunikasi brand nya dan juga persaingan di pasar semakin ketat, 
sehingga diperlukan suatu pembeda didalam image dari Sui Generis itu sendiri agar 
dapat dibedakan oleh calon konsumer. Tujuan dari perancangan ini, yaitu akan 
dilakukannya mendesain ulang sebuah identitas yang baru dengan menunjukkan 
keunggulan utama produk Sui Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 
Dilakukan beberapa pendekatan seperti wawancara, observasi, pengumpulan data, 
studi literatur, studi kompetitor dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian 
dilanjutkan dengan merancang konsep dari data yang telah didapatkan. Hasil yang 
diperoleh dari proses pengolahan data memperoleh sebuah konsep yaitu “Authentic”. 
Dengan konsep ini, hasil utama yang dirancang adalah sebuah logo dan turunannya 
beserta Graphic Standard Manual  sebagai panduan dalam mengomunikasikan brand 
Sui Generis. Lalu dirancang juga media pendukung yang akan diimplementasikan ke 
berbagai macam media seperti Website dan Mobile Apps, juga media cetak yaitu zine, 
poster, label tag, dan podcast. Adapun media merchandise yang dirancang yaitu kaos, 
tote bag, postcard atau kartu pos dan paket sticker. Saran yang dapat diberikan dari 
perancangan Redesign Visual Identity Sui Generis sebagai upaya meningkatkan Brand 
Awareness ini adalah agar dapat dikembangkan kembali dengan merancang media 
lainnya seperti video, campaign, dan lain – lain yang berguna untuk meningkatkan 
kebutuhan target pasar yang dimiliki oleh Sui Generis 

Kata Kunci : redesign, visual identity, sui generis, brand awareness, authentic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, industri kreatif di indonesia mempunyai peran penting didalam 

meningkatkan perekonomian negara. Baik didalam bisnis, kualitas hidup, 

pengembangan citra, teknologi dan informasi. Di Jawa Timur, pelaku industri kreatif 

sebagian besar merupakan UMKM yang berusaha di bidang kerajinan. Menurut sensus 

oleh BPS Jawa Timur pada UMKM dibidang kreatif bejumlah 6,8 juta pada tahun 

2012. UMKM ini terbukti memberi kontribusi besar pada PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto)  Jawa Timur, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu 

mendorong dan mendukung serta memfasilitasi dalam rangka mengembangkan 

UMKM berbasis budaya, teknologi dan inovasi terutama pada sektor industri kreatif. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memfokuskan pengembangan ekonomi 

kreatif ini terhadap subsektor industri yang dikategorikan sebagai kelompok industri 

yang mendominasi. Ada sekitar 15 subsektor industri kreatif dan yang menjadi fokus 

pengembangan oleh pemerintah hingga tahun 2025 salah satunya berada dalam 

subsektor desain produk. (Biro Administrasi Perekonomian Prov. Jawa Timur, 2014) 

Pergerakan musik atau dibilang skena musik disurabaya memiliki sejarah yang 

panjang. Dimulai dari era 70an oleh A.K.A atau Apotek Kali Asin (1969) sampai 

dengan Silampukau (2015). Pada awal dekade 2010an, skena musik Surabaya 

mengalami kejenuhannya. Ini dikarenakan para penggiat musik mengalami kendala 

untuk mengadakan gigs atau acara musik. Lalu pada tahun 2012 hingga 

2013, gigs dengan konsep full band mulai kembali digelar. Melalui tempat yang lebih 

kecil, teman-teman kampus mencoba mengembalikan masa-masa musik kampus 

dengan memperkuat hubungan terlebih dahulu. Pada tahun 2015 Folk Music Festival 

pertama kali digelar. Bertempat di Surabaya Town Square, konser tersebut tak semegah 

seperti saat ini. Hanya sekitar 50 orang yang berada di depan panggung menyaksikan 



2 
 
 

 
 
 

teman-teman Folk Surabaya bermain. (Abraham Herdiyanto, whiteboardjournal.com, 

2018) Masyarakat Indonesia khususnya Surabaya sangat apresiatif terhadap event-

event seperti Folk Music Festival dan acara musik yang diadakan kampus-kampus atau 

juga komunitas gigs independent lainnya. acara yang telah di buat oleh beberapa 

komunitas tersebut sangatlah jelas memberikan dampak terhadap perekonimian yang 

bergerak pada industri musik di Surabaya. 

Sui Generis merupakan salah satu produsen aksesoris gitar dalam bentuk strap 

lokal di Surabaya. Dimulai pada tahun 2011, Sui Generis terbentuk dengan awal 

keresahan Arizhal Monticelli Kadarshan, yang melihat peluang pada musisi gitar di 

Indonesia khususnya Surabaya, yang memakai strap gitar yang polos dan terkesan tidak 

memiliki value. Lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini lalu membuat usaha baru 

bernama Sui Generis dengan tujuan memberi value terhadap strap gitar yang tidak 

hanya berfungsi sebagai penyangga gitar, namun juga bisa dinikmati keindahannya. 

Sui Generis sendiri awalnya hanya fokus dalam membuat produk strap gitar saja. Lalu 

membuat produk yang masih dalam ranah tali atau strap yaitu strap tas dan strap 

kamera. 

Menurut hasil wawancara dengan owner Sui Generis (Sabtu, 23/3/19) ,mulai 

banyak bermunculan pesaing lain yang memiliki image atau citra yang mirip dimata 

konsumen Sui Generis. Dengan demikian, diperlukan sebuah rancangan komunikasi 

visual yang baru agar adanya differentiation atau pembeda Sui Generis dengan brand 

kompetitornya sehingga menciptakan persaingan yang sehat. Kelebihan yang dimiliki 

oleh Sui Generis ternyata masih belum cukup untuk menanamkan kesadaran merk di 

benak konsumen, Sui Generis memiliki keunikan didalam produk mereka yang 

memiliki motif - motif yang bertemakan kesenian budaya Indonesia tetapi keunikan ini 

tidak dijadikan sebagai unique selling utama dari Sui Generis. Dan juga meski sudah 

cukup dikenal di Surabaya tetapi kebanyakan orang menganggap Sui Generis sama saja 

dengan produk strap gitar lainnya. Selama ini promosi dari Sui Generis hanya melalui 

media sosial Instagram saja. Sehingga kualitas produk serta kelebihan-kelebihan dari 
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Sui Generis jika hanya melalui media sosial saja tanpa ada konten baru yang menarik 

untuk dilihat dari Sui Generis ini tidak terlalu bisa di representasikan dengan baik. 

Sui Generis Strap Guitar beroprasi di subsektor desain produk. Perkembangan 

desain produk di Indonesia sendiri sangat cepat dan signifikan. Menurut data dari 

Bekraf tahun 2016, Jawa Timur merpakan kota terbesar ke 3 penghasil usaha Ekonomi 

Kreatif dalam sektor Desain Produk di Indonesia yang disusul DKI Jakarta dan Jawa 

Tengah. Industri kreatif di Indonesia diperkirakan tumbuh hingga 7% per tahun dan 

menjadi salah satu sektor strategis karena mampu memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi perekonomian nasional (sumber: www.kemenperin.go.id). 

 

Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk 
Sumber : www.data.bekraf.go.id 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat persaingan yang semakin ketat, maka 

di butuhkan sebuah proses yang kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk Sui Generis 

sebagai upaya merancang ulang identitas visual dan memperkuat kesadaran pelanggan 

dari Sui Generis. Identitas visual yang akan dirancang ulang ditujukan kepada 

masyarakat, kustomer, serta calon kustomer dari Sui Generis yang kebanyakan anak-

anak muda (generasi muda), generasi ini lebih dominan menggunakan media sosial 

dibanding media cetak. Di perancangan ini akan menggagas tentang bagaimana 

merancang ulang identitas yang menunjukkan kelebihan utama dari produk Sui Generis 

yaitu seni kesenian budaya yang berbentuk motif dari Sui Generis. 
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Maka upaya yang perlu dilakukakan Sui Generis agar dapat merepresentasikan 

kesan dari produk Sui Generis agar tetap kompetitif dan berkembang dalam persaingan 

di industri kreatif saat ini adalah dengan melakukan adanya perancangan merek ulang 

atau yang dikenal dalam istilah Ingris re-design. 

Redesign adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lembaga 

untuk merubah total atau memperbaharui sebuah merek yang telah ada, dengan tidak 

mengabaikan tujuan awal. Redesain perusahaan bertujuan untuk membentuk citra 

(image) dan atau merefleksikan perubahan identitas. Kata redesign diadopsi dari 

bahasa Inggris redesign yang terdiri dari dua unsur, yaitu re yang berarti mengulang/ 

kembali dan design yang berarti merencanakan/ membentuk. Jadi kata ‘redesign’ 

berarti merencanakan kembali/membentuk ulang sesuatu yang sudah ada.  (Muzellec 

dkk, 2003 : 32). 

Menurut (Surianto, 2009 : 54) Identitas merupakan gambaran produk / 

perusahaan sesama lainnya. Identitas duigunakan untuk mengenali juga membedakan 

satu dengan yang lain. Identitas yang ditampilkan secara konsisten akan memberikan 

gambaran paa public behwa entitas (barang/jasa, organisasi/perusahaan, 

tempat/daerah, dsb) tersebut konsekuen dan profesional. Sui Generis membutuhkan 

sebuah identitas yang konsisten untuk membuat presepsi dan pembeda dengan brand 

kompetitor kepada benak masyarakat agar lebih jelas mengetahui dan mengenal brand 

Sui Generis. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah mendesain 

ulang atau Redesign sebuah Identitas Visual Sui Generis sebagai upaya meningkatkan 

Brand Awareness. Kesadaran merk adalah kesanggupan calon pembeli dalam 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk. 

Juga Brand Awareness merupakan kemampuan konsumen dalam mengenali ataupun 

mengingat jika suatu merk merupakan bagian produk tersebut (Davis Aaker, 1991:61).  

Oleh karena itu, agar dapat dibedakan oleh calon konsumen, Sui Generis 

memerlukan identitas konsisten yang terbaru agar dapat tersampaikan Tujuan yang 
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ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk menambah kustomer dan membuat citra 

baru yang lebih dikenali konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam laporan Tugas Akhir yaitu : Bagaimana merancang ulang sebuah Identitas 

Visual Sui Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perancangan membuat Identitas Visual baru berbentuk logo dan Graphic 

Standard Manual 

2. Identitas visual yang dibuat membahas tentang keunikan dan kelebihan dari Sui 

Generis. 

3. Media pendukung yang digunakan adalah Website dan Mobile App. Adapun 

melalui media cetak yaitu poster, kartu pos, label tag, zine, paket stiker, kaos dan 

totebag dan juga menggunakan media audio yaitu podcast. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk merancang ulang 

Identitas visual Sui Generis sebagai upaya menambah kustomer dan membuat citra 

baru pada konsumer 

 

 

 

 

 



6 
 
 

 
 
 

1.5 Manfaat 

Dari laporan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dengan perancangan ini maupun memberi gambaran tentang 

kualitas brand Sui Generis 

b. Memberi informasi sebagai acuan perancangan selanjutnya yang 

berhubungan dengan Redesain dan Identitas Visual 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai refrensi dan media informasi khususnya dibidang grafis agar menarik 

minat para pecinta aksesoris gitar 

b. Identitas Visual yang di ciptakan agar dapat mampu diapresiasi oleh 

masyarakat umum. 

c. Identitas Visual yang telah dirancang dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang apa itu Sui Generis 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah di buat oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra 

Surabaya yang bernama (Angelina Caroline, 2017) dengan judul Perancangan Identitas 

Visual Brand Miss Wang Couture di Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

menciptakan identitas Miss Wang Couture yang merupakan custom hand gown yang 

berada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, yaitu 

wawancara, pengamat langsung, dokumentasi, kepustakaan dan internet. Analisis yang 

dibuat dari sitas yang terjadi dan berhubungan dengan objek analis. Permasalahan 

dalam penelitian ini diketahui dengan membandingkan kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Dengan hasil penelitihan, 

identitas visual yang ingin meningkatkan Brand Awareness pada masyarakat Surabaya 

Dalam perancangan ini peneliti merancang ulang identitas visual Sui Generis untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat dalam negri maupun mancanegara melalui 

media identitas visual. 

Perbedaan perancangan ini dengan penelitian sebelumnya ialah, jika dalam 

penelitian sebelumnya meneliti objek gaun wanita, penelitian saat ini meneliti objek 

custom strap gitar. Yang menggambarkan kelebihan dan identitas pembeda dari 

competitor sebelumnya dan meningkatkan kesadaran di masyarakat. 

 

2.2 Sui Generis Strap Gitar 

Sui Generis merupakan salah satu produsen aksesoris gitar dalam bentuk strap 

yang berlokasi di Surabaya. Sui Generis sendiri bermulai pada bulan Agustus 2011 

dengan owner nya Arizhal Monticelli Kadarshan. Sui Generis sendiri melihat peluang 

pada musisi gitar di Indonesia khususnya Surabaya, yang memakai strap gitar yang 

polos dan terkesan tidak memiliki value. 
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Gambar 2.1 Logo Sui Generis 
Sumber : Dokumentasi Sui Generis 

 
Sui Generis strap gitar memiliki untuk membuat produknya berbagai macam 

bahan yaitu kulit asli, kulit sintetis, denim dan kanvas. Bahan bahan yang digunakan 

adalah bahan asli dari Indonesia sendiri. Sui Generis memposisikan kelebihan produk 

mereka dengan desain dan kualitas yang tinggi daripada kuantitas seperti slogan 

mereka “We believe in products that are all about the quality and not so much about 

the quantity”. Produk dari Sui Generis sendiri awalnya hanya fokus dalam membuat 

produk strap gitar saja. Lalu membuat produk yang masih dalam ranah tali atau strap 

yaitu strap tas dan strap kamera. Awalnya Sui Generis menggunakan motif motif dari 

luar Indonesia seperti motif Turkish dan sebagainya pada produk mereka dan seiring 

berjalannya waktu mulai mengguankan motif-motif kain tenun yang ada di Indonesia, 

seperti kain tenun Lombok, Dayak, Maluku, dan lainnya. 

 

Gambar 2.2 Produk Strap Gitar Sui Generis 
Sumber : Dokumentasi Sui Generi 
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2.3 Redesign 

Didalam literasi dan praktek, istilah redesign biasanya dipakai dalam tiga 

kategori berbeda yaitu merancang ulang sebuah nama, merubah estetika brand (logo, 

warna, dll) Pengunaan istilah redesign untuk menandai ketiga kategori bisa 

membingungkan. Merancang ulang nama dan desain maupun memposisikan ulang 

produk juga merupakan indikasi proses rebranding atau rebranding mix. Redesign 

merupakan neologism yaitu istilah yang mempunyai dua makna atau lebih. 

Mendefinisikan redesign yang paling tepat yaitu dengan definisi etimologi. Kata 

redesign secara etimologis, yang merupakan kombinasi kata yaitu re yang berarti 

mengulang/ kembali dan design yang berarti merencanakan/ membentuk. Jadi kata 

‘redesign’ berarti merencanakan kembali/membentuk ulang sesuatu yang sudah ada. 

Redesign adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan pada struktur 

dan fungsi suatu benda, bangunan atau suatu sistem dengan tujuan untuk menghasilkan 

manfaat yang lebih baik dari desain semula, atau untuk menghasilkan fungsi yang 

berbeda dari desain semula. Redesign mengindikasikan adanya tujuan perubahan 

pernyataan atas sesuatu yang sebelumnya, misalnya perubahan citra atau reputasi yang 

terbentuk sebelumnya. Dorongan atas redesign adalah untuk mengirimkan sinyal 

kepada pasar, mengkomunikasikan kepada pemegang modal (stakeholder) bahwa 

sesuatu rnengenai organisasi yang telah berubah (Muzellec dkk, 2003:32). 

 

2.4 Identitas Visual 

Identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, 

gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada 

refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu, 

Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne melihat identitas sebagai pendefinisian diri 

seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap. 

Menurut KBBI, visual berarti dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata). 

Visual berhubungan erat dengan mata atau penglihatan. Menurut beberapa ahli, visual 

juga merupakan salah satu bagian dari aktivitas belajar. Dimana aktivitas belajar itu 
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sendiri terdiri dari : somatis (belajar dengan bergerak dan berbuat), auditori (belajar 

dengan berbicara dan mendengar), intelektual (belajar dengan memecahkan masalah 

dan merenung), dan visual (belajar dengan cara melihat, mengamati, dan 

menggambarkan). Keempat aktivitas belajat tersebut harus dikuasai supaya proses 

belajar dapat berlangsung secara optimal. 

Menurut (Surianto, 2009 : 54) identitas merupakan gambaran produk / 

perusahaan sesama lainnya. Identitas duigunakan untuk mengenali juga membedakan 

satu dengan yang lain. Identitas yang ditampilkan secara konsisten akan memberikan 

gambaran paa public behwa entitas (barang/jasa, organisasi/perusahaan, 

tempat/daerah, dsb) tersebut konsekuen dan profesional. Adapun konteks identitas 

perusahaan disebut dengan identity mix. Yang terdiri dari : 

1. Visual. Contohmya: logo, tipografi, warna, packaging, seragam, signage, dan 

bangunan. 

2. Komunikasi. Contohnya: iklan, laporan tahunan, press release, costumer service, 

public relation. 

3. Perilaku. Contohnya: corporate value, corporate culture, norma 

 

2.5 Logo 

(Pujiyanto, 2014: 97) dalam Desain Komunikasi Visual mengatakan bahwa "logo 

berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti kata, pikiran pembicaraan, dan akal 

budi. Pada awalnya yang lebih dahulu popular adalah istilah logo-type paertama kali 

muncul ada tahun 1810-1840, diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain 

secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. 

Jadi awalnya logotype adalah elemen tulisan saja. Pada perkembangannya kemudian 

orang membuatnya lebih unik dan berbeda satu dengan lainnya". Logo adalah sebuah 

gambar ataupun tanda gambar yang merupakan identitas yang dipergunakan dalam 

menggambar citra karakter dari suatu lembaga atau perusahaan, maupun organisasi 

(Sriwitari dkk, 2014:97). 
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2.6 Brand 

Brand atau dalam bahasa Indonesia adalah merek, berasal dari kata brandr yang 

memiliki arti “to burn”. Bangsa Viking memakai kata ini sebagai tanda bakar pada 

hewan peliharaan untuk menandakan pemilik hewan peliharaan tersebut. Menurut 

(Keller, 2008:5), brand tidak hanya sekedar produk, karena brand memiliki dimensi 

khusus yang menjadi pembeda dengan produk lain yang sejenis. Pembeda tersebut 

haruslah rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah 

merek atau dapat dikatakan lebih simbolis, emosional dan tidak kasat mata dalam 

mewakili sebuah merek. Dalam bukunya yang berjudul Mendesain Logo (Surianto 

Rustan, 2009:66) menyebutkan bahwa brand pada dasarnya adalah perpaduan antara 

seni dan sains untuk menyampaikan sebuah janji, yang dibuat oleh perusahaan kepada 

audience- nya, sebagai perwujudan nilai dan emosi dari perusahaan tersebut. Melalui 

janji ini, perusahaan berusaha menjalin ikatan menjalin ikatan dengan pelanggannya 

secara emosional, baik dari segi pemenuhan kebutuhan, loyalitas dan dukungan yang 

terus menerus. Dengan kata lain, perusahaan berusaha untuk memenuhi keinginan dan 

mengadopsi sifat-sifat pelanggannya. Hal ini didasarkan pada upaya perusahaan untuk 

menjadi cerminan pelanggannya. Dalam konsep sosiologi, orang akan merasa lebih 

nyaman untuk berteman dan bergaul dengan orang-orang yang sifatnya sama. Melalui 

konsep inilah, dapat disimpulkan bahwa sebuah brand akan sukses jika memenuhi 

ekspektasi sifat dan kriteria yang diinginkan oleh pelanggan, karena brand harus 

mengikuti audience-nya. Nilai kesuksesan sebuah brand dapat ditentukan melalui 

brand equity-nya. Brand equity atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

kekuatan merek, adalah kekuatan sebuah brand yang dapat menambah atau 

mengurangi nilai dari brand itu sendiri, yang dapat diketahui dari respon konsumen 

terhadap produk yang dijual. 

 

2.7 Brand Awareness 

Brand Awareness merupakan suatu keadaan dimana knsumen cenderung 

membeli atau menggunakan suatu merk yang sudah dikenal sengan indikasi merasa 
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aman dengan merk tersebut. Terhindar dari berbagai macam resiko pemakaian akan 

memunculkan suatu asumsi bahwa merk yang telah dikenal akan lebih dapat 

diandalkan. Produk dengan merk yang telah dikenal dapat dikatakan memiliki 

kesadaran merk yang terbilang cukup baik (Durianto, dkk, 200:54). Dengan kata lain, 

sebuah merk yang telah terindikasi sangat memungkinkan untuk dapat diandalkan, 

kemantapan dalam bisnis, dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Kesadaran 

merk adalah suatu kesangupan seorang alon pembeli dalam mengenali atau 

mengedintifikasi kembali bahwa suatu merk merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu. (David A. Aaker : 1991:61). 

 

2.7.1 Kontinium Kesadaran Merk 

Kesadaran merk membutuhkan jangkauan (continuum ranging) dari sebuah 

presepsi yang tidak pasti yang menyatakan bahwa suatu merk telah teridentifikasi oleh 

calon konsumen sebelumnya, sehingga keyakinan calon teridentifikasi oleh calon 

konsumen sebelumnya, sehingga keyakinan calon konsumen jika produk erupakan 

satu-satunya merk dalam suatu ketentuan kelompok tertentu. Kontinium ini dapat 

tewakili dalam tingkatan tertentu. Kontinium ini dapat terwakili dalam tingkatan 

kesadaran merk yang berbeda-beda. Tahapan Brand awareness secara beruntun adalah 

sebagai berikut (Simamora, 2001 :74) 

1. Unaware of Brand (tidak menyadari merk) 

Kategori ini termasuk dalam tingkatan merkyang tetap tidak teridentifikasi oleh 

calon konsumen walaupun telah dilakukannya suatu upaya pengingatan 

2. Brand Recognition (pengenalan merk) 

Kategori ini meliputi merk produk telah teridentifikasi oleh calon lonsumen 

setelah dilakukannya pengingatan 

3. Brand Recall (pengingatan merk) 

Kategori ini meliputi merk dalam suatu kategori produk yang telah diingat 

konsumen tanpa harus dilakukannya upaya pengingatan kembali, diistilahkan 

dengan pengingatan kembali. 
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4. Top of Mind (puncak pikiran) 

Kategori ini meliputi merk produk yang pertama kali muncul dibenak konsumen 

 

2.8 Warna 

Menurut Bride M. Whelan dalam Buku Color Harmony 2: A Guide to Creative 

Color Combination (1994: 13) aspek warna, atau kualitas dari warna, mengacu pada 

warna dan kombinasi warna yang membangkitkan reaksi ernosional tertentu Terang 

dan gelap menjadi dasar untuk membedakan dan membandingkan warna. Beberapa 

aspek warna mengandung kombinasi warna yang berharmoni satu sama-lain, dan 

seimbang secara spektrum. 

 

Gambar 2.3 Lingkaran Warna 
Sumber : anak.lingkaran.blogspot.com 

 
Keseimbangan spektrum warna berlangsung pada mata saat nbuan gelombang 

energi elektromagnetik dari panjang yang berbeda-beda memantul pada (atau terserap 

oleh) komponen kimia segala objek. Warna bisa menjadi sederhana dan rurnit. Warna 

dapat memiliki arti yang berbeda pada orang yang berbeda dengan kultur yang berbeda. 

Warna merupakan hal yang personal dan universal. 
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2.9 Prinsip Desain 

Prinsip–Prinsip desain ini nantinya di gunakan sebagai patokan dalam 

memberikan penelitian alternative desain yang di buat sehingga dapat menentukan 

desain yang terbaik. Didalam buku karangan (Supriyono, 2010:57) di jelaskan orinsip-

prinsip desain komunikasi visual adalah sebagai berikut: 

1. Keseimbangan 

Dalam Keseimbangan terdapat dua pendekatan dasar untuk menyeimbangkan. 

Pertama adalah kesimbangan simetris yang terdiri dari susunan elemen agar dapat 

merata kekiri dan ke kanan dari tengah. Kedua adalah keseimbangan asimetris, 

keseimbangan ini merupakan pengaturan yang berbeda supaya dua sisi ini 

mempunyai bobot visual yang sama. Unsur-unsur yang dapat di gunakan sebagai 

unsur penyeimbang antara lain adalah warna, nilai, ukuran, bentuk, dan tekstur. 

2. Penekanan 

Penekanan dapat di lakukan pada hal-hal yang menonjol atau yang akan terlihat 

pertama kali. Dalam sebuah video di butuhkan titik fokus untuk menarik mata 

penonton kepada bagian yang di anggap penting, titik fokus yang terlalu banyak 

dapat mengalahkan apa yang ingin di ungkapkan. Sehingga, pada umumnya titik 

fokus akan muncul ketika sebuah elemen nampak berbeda dari yang lain. 

3. Irama 

Irama adalah sebuah pola yang timbul dari beberapa elemn secara berulang dan 

bervariasi. Kunci utama pada ritme visual adalah pengulangan ( mengulangi 

unsur serupa secara konsisten ) dan variasi ( perubahan dalam bentuk, ukuran, 

posisi atau elemen ). Penempatan elemen objek pada sebuah video juga harus di 

tata secara teratur sehingga dapat membuat nuansa yang lembut, tenang dan 

santai. 

 

2.10 Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu yang berurusan dengan penataan huruf cetak. Menurut 

David Crystai Tipografi adalah kajian tentang fitur-fitur grafis dari lembar halaman 
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(Anggraini S. dan Nathalia, 2004: 51). Tipografi bekerja sebagai ilmu atau strategi 

yang mehbatkan metode kerja penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifat yang 

semuanya memiliki tujuan tertentu. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat 

mempengaruhi desain menjadi tidak komunikatif. disaat mendesain, harus mengetahui 

bentuk huruf atau komposisi huruf karena hal itu akan menunjang arah desain dan 

memberikan reaksi yang diinginkan (Anggraini S. dan Nathalia, 2004:53). Penggunaan 

tipografi setidaknya harus memperhatikan dua hal yang paling mendasar, yaitu 

karakter dari produk yang akan ditmtjolkan serta karakter segmen dari produk yang 

akan dipasarkan (Anggraini S. dan Nathalia, 2004: 53). 

 

Gambar 2.4 Anatomi Tipografi 
Sumber : mkkr.biz/typography 

 
Tipografi merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain. Tipografi 

berfungsi sebagai elemen pelengkap dalam desain, bisa dikatakan tipografi merupakan 

visual language atau bahasa yang dapat dilihat. Dianggap sebagai elemen pelengkap 

karena tipografi berfungsi untuk menjelaskan elemen desain yang lain seperti konsep 

dan ilustrasi dalam desain. 

 

2.11 Layout 

Layout merupakan tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. layout adalah 

salah satu proses dalam mendesain. Dapat dikatakan bahwa desain merupakan 

arsiteknya, sedangkan layout pekerjaannya (Rustan, 2008: 1). Dalam bukunya yang 

berjudul Layout: Dasar dan Penerapannya, Rustan (2008: 23) mengatakan bahwa 

terdapat jenis-jenis elemen layout yakni: 
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1. Elemen Teks 

Setiap artikel yang dibuat akan terdapat judul/headline di atasnya. Judul dibuat 

cukup besar untuk menarik perhatian pembaca dan sebagai pembeda dari elemen 

layout lainnya. Selaajutnya terdapat isvbody text yang merupakan elemen layout 

yang memberikan banyak informasi mengenai topik yang sedang diulas tersebut. 

Selain judul dan is teks lainnya yang terkandung di dalam layout adalah subjudul, 

spas caption, header and footer. catatan kaknornor halaman, running head dan 

signature. 

2. Elemen Visual 

Elemen visual terdiri dari elemen bukan teks yang terdapat dalam suatu layout. 

Visualisasi dapat diungkapkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui foto 

dan artworks. Kekuatan visual dalam layout terletak pada fotografi. Pada media 

periklanan khususnya, fotografi mempunyai peran penting dalam menarik minat 

konsumen. Fotografi dapat memberikan kesan "dapat dipercaya" oleh konsumen 

yang melihatnya. Artworks adalah segala jenis visual bukan fotografi, misaliya 

ilustrasi kartun dan sketsa. Dalam keadaan tertentu penggunaan ilustrasi menjadi 

pilihan yang tepat dibandingkan penggunaan fotogra:fi, seperti alat-alat 

pencernaan pada hewan mamalia atau informasi mengenai cara kerja peredaran 

darah dalam tubuh manusia, dapat digambarkan secara lebih akurat dengan 

menggunakan ilustrasi. 

3. Invisible element (Element Tak Terlihat) 

Elemen yang tergolong dalam invisible element ini merupakan pondasi atau tiang 

dalam suatu layout, yang digunakan sebagai acuan penempatan elemen lainnya. 

Sesuai dengan namanya invisible element pada akhirnya elemen ini tidak akan 

terlihat pada hasil akhir produksi (hasil cetak).  invisible element terdiri dari 

margin dan grid. Margin digunakan untuk menentukan jarak antara pinggir kertas 

dengan ruang yang akan ditempati oleh elemen elemen layout lain. Margin dapat 

mencegah elemen layout lain agar tidak terlalu jauh ke pinggir halaman, karena 

elemen layout akan terpotong sehingga menyebabkan kesalahan pada saat 
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percetakan. Grid dapat mempermudah pekerjaan ketika akan meletakkan elemen 

layout dan mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout, terlebih lagi bagi 

karya desain yang memiliki beberapa halaman. 

4. Komposisi 

Menurut Surianto Rustan (2008: 74) komposisi merupakan hal penting yang 

harus diperhatikan dalam menghasilkan sebuah desain. Komposisi yang 

harmonis dapat diperoleh dengan prinsip komposisi. 

 

2.12 Copywriting 

Copywriting adalah seni penulisan pesan penjualan yang paling persuasif yang 

dilatarbelakangi kewiraniagaan yang kuat. Tulisan itu harus mampu menarik perhatian 

(attention), ketertarikan (interest), keinginan (desire), keyakinan (conviction), dan 

tindakan (action). Tujuan copywriting sendiri adalah untuk memenuhi pesan penjualan 

dengan penyampaian yang efiektif, unik, kreatif, dan menarik sehingga membentuk 

perilaku konsumtif konsumen. 

Menurut (Jefkins, 2004:11) copywriting adalah tulisan karya copywriter dalam 

bentuk karangan iklan yang dibuat semenarik mungkin. Sigit Santosa mengartikan 

copywriting sebagai “the task of writing text for advertising” atau dengan kata lain 

tulisan yang dibuat untuk keperluan periklanan. Copywriting dapat menjadi suara 

pengiklan, membanggakan kelebihan produk, meneriakkan kualitas dalam 

keterbatasan, memenangkan kompetisi, mendapatkan perhatian lewat kata-kata yang 

berbobot dan klaim yang luar biasa, membuat sensasi yang paling heboh. 

 

2.13 STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

Menurut (Zaharudin, 2006:60) STP (Segmentation, Targeting, Positioning) : 

1. Segmentasi Pasar 

Merupakan suatu konsep yang membedakan dan membagi pasar menjadi 

kelompok-kelompok klien karena adanya perbedaan dalam beberapa hal letak 

geografis, keinginan, sumberdaya, sifat dan kebiasaan mereka. Tujuannya adalah 
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untuk meneliti segmentasi mana yang mempunyai peluang pasar terbaik. 

Segmentasi pasar dibagi dalam 4 variabel utama, yaitu: 

a. Segmentasi geografis, yakni membedakan tingkat suatu daerah, misalnya 

Negara, provinsi, kabupaten, kota maupun komplek pemukiman. 

b. Segmentasi demografis, yakni pembagian pasar berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan, agama, dan daur hidup. 

c. Segmentasi psikografis, pembagian pasar berdasarkan kelas sosial, gaya 

hidup dan karakteristik kepribadian. 

d. Segmentasi perilaku, yakni pembagian pasar berdasarkan pengetahuan, 

sikap, pemakaian, respon atas suatu produk atau atribut. 

2. Target Pasar 

Setelah mengetahui peluang segmentasi pasar, langkah selanjutnya memilih 

pasar sasaran, yaitu: berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih, dan 

bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut. Pasar sasaran 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Pemasaran Serba Sama (Undiferentiated Marketing) Merupakan suatu konse 

yang tidak membagi pasar, tetapi pasar sebagai suatu keseluruhan dengan 

memfokuskan kebutuhan kostumer pada umumnya. 

b. Pemasaran Serba Aneka (Differential Marketing) Merupakan suatu konsep 

yang memiliki dua atau lebih segmen pasar. Pemasaran membedakan masin-

masing segmen pasar dengan menawarkan variasi produk. 

c. Pemasaran Terpadu (Cocentrated Marketing) Merupakan suatu konsep yang 

memiliki hanya satu segmen pasar tertentu. Pada konsep ini mengandung 

resiko yang sangat tinggi, karena suatu saat dapat saja merosot atau hilang 

permintaan atas produk tersebut. 

3. Posisi Pasar 

Langkah selanjutnya setelah menetapkan segmentasi adalah menentukan posisi 

pasar. Hal ini menyangkut apakah segmen pasar tersebut baru atau sudah 

terbentuk. Jika sudah terbentuk maka pesaing sudah beroperasi dan mempunyai 
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kedudukan dimata klien. Langkah awal harus melakukan penelitian untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan para pesaing dan tindakan yang harus 

dilakukan. Tiga langkah untuk menentukan posisi pasar, yaitu: 

a. Mengidentifikasi keunggulan pesaing, adalah menentukan posisinya sendiri, 

dimana suatu produk mempunyai keunggulan yang sangat berbeda dengan 

pesaingnya. 

b. Meimilih Keunggulan Pesaing, adalah meniliti keunggulan pesaing, 

kemudian dikembangkan berdasarkan keunggulan pesaing. 

c. Mengkomunikasikan Posisi, setelah menetapkan posisi, langkah selanjutnya 

adalah mensosialisasikan keunggulan tersebut kepada klien (konsumen). 

 

2.14 SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Menurut (Fathur, 2012:13), analisis SWOT adalah metode perancaan strategis 

yang digunakan untuk mengevaluasikan kekuatan (strengths) dan kelemahan 

(weakness) internal organisasi, serta peluang (opportunitiess) dan ancaman atau 

tantangan (threaths) eksternal suatu organisasi atau proyek atau suatu spekulasi bisnis. 

Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weakness, 

opportunities, threaths). 

Menurut (Sarwono dan Hary, 2007:17), SWOT dipergunakan untuk 

mengevaluasi suatu hal dengan tujuan meminimumkan resiko yang akan timbul, 

dengan mengoptimalkan segi positif yang mendukung serta meminimalkan segi 

negative yang akan menghambat keputusan perancangan yang diambil. 

1. Strenghts 

Untuk mengetahu kekuatan atau keunggulan jasa dan produk dibandung 

kometitor. Dalam hal ini, bias diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan 

perusahaan tersebut. 

2. Weakness 

Untuk mengetahui kelemahan jasa dan produk disbanding kompetitor. Dalam hal 

ini, kelemahan bisa diartikan sebagai kondisi yang merugikan perusahaan. 
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3. Opportunity 

Untuk mengetahui peluang pasar. Dalam hal ini diartikan sebagai suatu hal yang 

bisa menguntungkan jika dilakukan. Namun, jika tidak diambil bisa merugikan 

atau sebaliknya. 

4. Threats 

Untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman terhadap jasa dan produk yang 

ditawarkan. Penyusunan kesimpulan ini ditampung dalam Matriks Pakal yang 

terdiri dari: 

a. Strategi PE-KU (S-O) atau peluang dan kelemahan: mengembangkan 

peluang menjadi kekuatan. 

b. Strategi PE-LEM (W-O) atau Peluang dan Kelemahan: Mengembangkan 

peluang untuk mengatasi kelemahan. 

c. Strategi A-KU (S-T) atau Ancaman dan Kekuatan: Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi A-LEM (S-T) atau Ancaman dan Kelemahan: Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimumkan kelemahan 

 

2.15 USP (Unique, Selling Proposition) 

Menurut (Kotler, 2005:84), dalam membangun posisi produk dibenak konsumen, 

perusahaan harus mengembangkan Unique Selling Proposition yang merupakan 

Competitive Advantage. Menurut (Harjanto, 2009:262), strategi ini berorientasi pada 

keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya. 

Kelebihan tersebut juga merupakan sesuatu yang dicari atau dijadikan alasan 

konsumen menggunakan suatu produk. Produk dibedakan oleh karakter yang spesifik. 

USP dapat menggunakan perbedaan karakteristik fisik atau atributnya, sepanjang ia 

memberi manfaat bagi konsumen, dan tidak dimiliki oleh produk-produk pesaing. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Perancangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Pernelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat mendukung perancangan 

Redesign Identitas Visual Sui Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

Menurut (Sugiono, 2005:56) metode penelitian adalah cara atau strategi untuk 

menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan hasil yang 

ingin di capai sesuai dengan tujuan dalam penelitian, maka perancangan Redesign 

Identitas Visual Sui Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness di 

perlukan sebuah metode. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian perancangan Redesign Identitas Visual Sui Generis sebagai 

upaya meningkatkan Brand Awareness. Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan 

prilaku seseorang serta hubungan timbal balik. Prosedur ini menghasilkan temuan yang 

diperoleh dari data-data yang di kumpulkan dengan menggunakan beragam sarana, 

Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencangkup 

dokumen, buku dan lain-lain. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan 

wawasan dan informasi tentang sesuatu   yang baru dan sedikit diketahui. Demikian 

pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang 

sulit digunakan oleh metude kuantitatif (Anslem Strauss dan Juliette Corbin, 2003:14). 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh memiliki peran yang penting untuk mengetahui 

permasalahan yang timbul di dalam perancangan Redesign Identitas Visual Sui Generis 

sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness, Sehingga diperlukan data yang akurat 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Data ini digunakan untuk mengetahui konsep awal 

yang akan digunakan dalam perancangan Redesign Identitas Visual Sui Generis 

sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Menurut (Moleong, 2005:157), upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, mensortirnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Selanjutnya di cari kaitannya antara data yang satu dengan yang 

lainnya dalam proses sintesisasi. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan, 

Berdasarkan analisa data tersebut selesai dilaksanakan, maka dibuat beberapa 

rancangan perancangan Redesign Identitas Visual Sui Generis sebagai upaya 

meningkatkan Brand Awareness yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi 

data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai 

kuantifikasi data. Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan memilih data yang 

berkaitan dengan identitas visual, dan cara merancang identitas visual yang baik 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian 

data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 
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jaringan dan bagan. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menyajikan 

dalam bentuk skema perancangan identitas visual yang akan menjelaskan tahap-

tahap penciptaan visual dari pengumpulan data sampai pada tahap proses 

mendesain perancangan Redesign Identitas Visual Sui Generis sebagai upaya 

meningkatkan Brand Awareness. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan cara 

mengambil kesimpulan dari reduksi data mengenai identitas visual, cara 

merancang identitas visual dan sebagai media informasi yang akan dipakai 

hingga mendapatkan keywords, yaitu perancangan Redesign Identitas Visual Sui 

Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 

 

3.5 Observasi 

Observasi atau pengamatan, merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian mengenai masalah dan 

fenomena yang diteliti. Melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan 

untuk mencari dan mencatat hasil observasi sehingga menjadi data acuan pembuatan 

analisis data dan perancangan karya. (Hasan, 2002:86) 

 

3.6 Wawancara 

Metode ini merupakan proses tanya jawab lisan yang bertujuan untuk mencari 

informasi-informasi lebih mendalam mengenai perihal Sui Generis, mulai dari sejarah 

sampai data data yang dimiliki oleh Sui Geneis. 

Wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional antar dua individu, dan 

salah satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dan 

dilakukan dengan melibatkan pemberian dan menjawab pertanyaan. 
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Pada hal ini pihak yang akan diwawancarai adalah Arizhal Monticeli Kadarshan 

sebagai owner, para staff atau pegawai dari Sui Generis dan juga para konsumer dari 

pasar Sui Generis sendiri. 

 

3.7 Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan seluruh bukti 

autentik yang berkaitan tentang obyek penelitian berupa foto dan video tentang 

kegiatan di perusahaan Sui Generis yang nantinya akan di catat. 

 

3.8 Studi Kompetitor 

Metode ini menggunakan studi kompetitor yang menganalisis strategi dan SWOT 

pesaing Sui Generis sebagai pembanding obyek penelitian yang memiliki citra atau 

image sama atau mirip dengan produk Sui Generis. 

 

3.9 Studi Literatur 

Metode ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku, literatur, 

7catatan dan laporan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun 

sebagai dasar untuk menggunakan teori tertentu yang berhubungan dengan penulisan 

dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Pada metode ini, 

menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan perancangan Redesign 

Identitas Visual Sui Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. seperti 

penelitian terdahulu, buku jurnal dan artikel yang diperoleh dari internet. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan pada tanggal 23 April 2019 di kantor Sui Generis dengan 

mengamati segala hal yang berhubungan dengan Sui Generis. Pengamatan yang 

dilakukan adalah mengamati produk produk dan juga bahan-bahan yang dipakai pada 

produk. Bahan bahan seperti kulit, kain, dan juga packaging dari Sui Generis. 

Tempat dilakukan observasi di lakukan di kantor Sui Generis yang bertempatan 

Sidoarjo. Kantor dari Sui Generis cukup sederhana. Didalam kantor dapat dilihat 

kumpulan produk produk dari Sui Generis yaitu strap gitar, strap tas, strap ukulele dan 

strap kamera yang siap didistribusikan ke seluruh dealer di Indonesia seperti Jakarta, 

Bandung Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Manado. Observasi juga dilakukan di tempat 

pengrajin yang bertempat di Pasuruan, Jawa Timur. 

Setelah itu, observasi juga dilakukan dengan melakukan analisis terhadap media 

yang paling utama digunakan oleh Sui Generis. Hasil dari analisis yang dilakukan 

mendapatkan bahwa dari promosi yang dilakukan oleh Sui Generis bahwa ukuran umur 

dari target adalah umur 25-35 tahun. 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Analisis Umur dan Gender Sui Generis 
Sumber : hypeauditor.com/instagram/suigenerisid 
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Dan juga dari hasil analisis, bahwa kebanyakan yang berinteraksi dengan Sui 

Generis berasal dari kota Jakarta. Lalu dari analisis hobi yang menunjukkan bahwa 

interaksi dengan penguna yang memiliki hobi di musik yang menduduki peringkat atas. 

  

Gambar 4.2 Hasil Analisa Geografis dan Psikografis Sui Generis 
Sumber : hypeauditor.com/instagram/suigenerisid 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April, 2019 dengan Arizhal Monticelli 

Kadarshan sebagai dari Owner. Menurut Owner, Sui Generis merupakan salah satu 

produsen aksesoris gitar dalam bentuk strap yang berlokasi di Surabaya. Sui Generis 

sendiri bermulai pada bulan Agustus 2011 dengan owner nya sebagai percobaan pada 

semasa kuliah dulu. Owner melihat peluang pada musisi gitar di Indonesia khususnya 

Surabaya. Strap gitar yang dipakai oleh musisi di Surabaya menurut Arizhal sebagai 

pecinta musik memiliki value yang kurang atau hanya sebagai aksesoris biasa. Maka 

dari itu dia mulai berinisiatif membuat perusahaannya. Pada tahun 2014, Sui Generis 

sendiri sempat tidak beroperasi dikarenakan Owner dari Sui Generis menyelesaikan 

Skripsi Tugas Akhirnya di Universitas Airlangga. Dan pada tahun 2015 Sui Generis 

mulai beroperasi kembali. Pada awal mulai beroperasi, produk dari Sui Generis hanya 

fokus kepada strap gitar saja. Lalu pada tahun 2016 nama Sui Generis mulai naik 

setelah bekerja sama dengan band asal Jakarta yaitu Barasuara. Hasil dari kerjasama 

tersebut pun Sui Generis mulai dikenal di kalangan Musisi Indie dari Jakarta maupun 

Indonesia sehingga sampai sekarang nama Sui Generis tidak dipungkiri lagi memiliki 

nama yang baik di konsumer maupun pesaingnya. 
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Menurut Monticelli, target pasar yang dituju oleh Sui Generis sendiri sangat 

segmented. Mereka menargetkan produk mereka kepada anak muda yang memiliki 

hobi pada bidang musik dan arts. Keunikan dari produk dari Sui Generis sendiri berada 

pada motifnya yang mengedepankan seni budaya dari motif – motif yang ada di 

Indonesia. Sui Generis masih menemukan masalah yaitu mulai muncul pesaing 

pesaing. Hal ini disadari oleh sang Owner dengan melihat munculnya potensi pesaing 

baru dengan image atau gambaran yang sama dengan Sui Gneris. Image yang sama 

disini dimaksudkan mulai dari motif yang sama hingga penyampaian informasi di 

media instagram. Juga meniru produk produk dari Sui Generis seperti strap tas, strap 

kamera dan lain lain. 

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kedua staff dari Sui Generis yaitu Sakti 

sebagai Desainer dan Zein sebagai shipper. Mereka sudah bergabung dengan Sui 

Generis sejak tahun 2015. Menurut Zein, penjualan dari sui Generis mengalami 

peningkatan dari promosi yang dilakukan lewat media Instagram tetapi penaikan nya 

tidak terlalu drastis. Dan menurut pandangan nya, Sui Generis sangat menggambarkan 

karakter dari produknya yang menggambarkan kebudayaan Indonesia. Dari tambahan 

Sakti menjelaskan, Sui Generis adalah salah satu produk lokal kebanggaan Indonesia 

yang tidak hanya memberikan kualitas terbaik produknya tetapi juga memberikan jati 

diri pada motif strap yang diproduksi dan kepada pemakai dari Sui Generis. 

Setelah itu penelitu juga mewawancarai calon kostumer Sui Generis. Maulana 

Bintang adalah seorang musisi yang bermain gitar pada band Eisen asal Surabaya. 

Bintang mengatakan Sui Generis mempunyai intentitas yang sangat baik pada motifnya 

yang menggunakan motif kompleks dan catchy setelah dilihatkannya produk dari Sui 

Generis. Pandangannya sangat menyukai look terutama pada warna dan cocok jika 

disaningkan dengan beberapa merk gitar terkrnal seperti Fender Stracoster (USA) atau 

Olympic White (Mexico). Sui Generis menurut bintang yang melihat gaya yang ada 

pada produk dari Sui Generis mengingatkannya pada gitaris era 70an yang 

mempresentasikan gaya desain art noevou, Victorian hingga physicadelic. 
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Akhir perbincangan, Bintang pun memberikan saran untuk menguatkan identitas 

pada produk Sui Generis dengan menggunakan kelebihan dari motif dan pattern produk 

diaplikasikanbuakn hanya pada strap tetapi ke media yang digunakan pada Sui Generis 

 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

Hasil Dokumentasi yang diperoleh dari Sui Generis akan digunakan dalam proses 

memperkuat data untuk perancangan ulang identitas visual Sui Generis. Berikut 

dokumentasi yang telah diperoleh peneliti yaitu Kantor sekaligus Warehouse (Gudang) 

tempat penyimpanan produk Sui Generis sebelum di distribusikan, Produk – produk 

dari Sui Generis dan pengrajin dari Sui Generis. 

 

  
Gambar 4.3 Warehouse & Properti Produk Sui Generis 

Sumber : Dokumen Peneliti, 2019 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Hasil dari sudi literatur memerlukan landasan teori yang berkaitan dengan kata 

redesign yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat suatu perancangan ulang 

dari brand atau merk. Pengunaan istilah redesign untuk menandai ketiga kategori bisa 

membingungkan. Merancang ulang nama dan desain maupun memposisikan ulang 

produk juga merupakan indikasi proses rebranding atau rebranding mix. 

Kata redesign secara etimologis, yang merupakan kombinasi kata yaitu re yang 

berarti mengulang/ kembali dan design yang berarti merencanakan/ membentuk. Jadi 

kata ‘redesign’ berarti merencanakan kembali/membentuk ulang sesuatu yang sudah 
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ada. Redesign adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan pada struktur dan 

fungsi suatu benda, bangunan atau suatu sistem dengan tujuan untuk menghasilkan 

manfaat yang lebih baik dari desain semula, atau untuk menghasilkan fungsi yang 

berbeda dari desain semula. Redesign mengindikasikan adanya tujuan perubahan 

pernyataan atas sesuatu yang sebelumnya, misalnya perubahan citra atau reputasi yang 

terbentuk sebelumnya. (Muzellec dkk, 2003:32). 

 

Gambar 4.4 Buku Irish Marketing Review karya Aidan O’Driscoll 
Sumber : www.academia.edu 

 
Selain itu, peneliti juga memerlukan suatu studi yang mempelajari bagaimana 

cara untuk membangun suatu kesadaran kepada konsumer dari Sui Generis. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan salah satu basis teori ekuitas brand tentang bagaimana cara 

membangun kesadaran merk yang kuat melalui teori Brand Awareness. Kesadaran 

merek (Brand Awareness) merupakan suatu keadaan di mana konsumer cenderung 

membeli atau menggunakan suatu merk yang sudah dikenal dengan indikasi merasa 

aman dengan merk tersebut. Peran Brand Awareness tergantung pada sejauh mana 

kadar kesadaran yang dapat dicapai oleh Sui Generis. Kesadaran merk membutuhkan 

jangkauan kontinium dari sebuah presepsi yang tidak pasti yang menyatakan bahwa 

Sui Generis telah teridentifikasi oleh konsumer atau belum, sehingga konsumer 

meyakini bahwa Sui Generis merupakan salah satu produsen strap gitar di Surabaya. 



30 
 

 

Gambar 4.5 Buku Managing Brand Equity karya David A. Aaker 
Sumber : www.simonandschuster.com 

 
Lalu, peneliti juga menggunakan teori tentang Identitas Visual dalam membantu 

proses penamaan kesadaran merk sebagai out-put nya. Identitas Visual merupakan 

suatu sistem komunikasi visual yang memiliki fungsi untuk membentuk identitas suatu 

perusahaan, lembaga, ataupun suatu produk. Identitas Visual pada dasarnya sering 

digunakan untuk membedakan suatu merk dengan merk pesaing sehingga calon 

konsumer dengan mudahnya mengidentifikasi suatu merk walaupun sepintas melihat 

sebagian dari tampilan visualnya. 

 

 

Gambar 4.6 Buku Mendesain Logo karya Surianto Rustan 
Sumber : ebooks.gramedia.com 

 
4.1.5 Hasil Studi Kompetitor 

Studi kompetitor untuk penelitian ini merujuk pada brand Original Fuzz yang 

merupakan brand strap gitar yang berasal dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. 
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Produk dari Original Fuzz mengedepankan value yang tinggi dalam jangka panjang 

dan juga mengklaim bertanggung jawab pada produk mereka sehingga kepercayaan 

konsumer terhadap brand Original Fuzz bisa dipegang. Logo yang digunakan pada 

brand Original Fuzz berbentuk logotype namun diterapkan menjadi Brandmark yang 

menjadi fleksibelitas brand yang bisa diterapkan ke media desain dari brand identity 

seperti label tag, stamp, ataupun emboss. Logo berbentuk kaku yang menandakan 

produk yang terpercaya dengan menggunakan tipografi sans serif. 

 

 
Gambar 4.7 Logo Original Fuzz Strap Gitar 

Sumber : www.originalfuzz.com 
 

Brand ini mampu menunjukkan value langsung terhadap konsumer dengan pesan 

visual yang simple namun fleksibel. Dengan tampilan visual yang fresh dan young 

brand ini mempunyai ketertarikan yang sangat nyaman dilihat, mulai dari penggunaan 

warna dan tipografi, hingga membuat media komunikasi yang cukup unik sehingga 

konsumer pun sangat paham jika ada pesan yang disampaikan oleh brand Original Fuzz 

ini. 
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Gambar 4.8 Banner Website dan Konten Website Original Fuzz 

Sumber : www.originalfuzz.com 
 

4.1.6 Reduksi Data 

1. Observasi 

Hasil observasi juga menemukan bahwa Sui Generis memiliki pengrajin yang 

ahli dibidangnya. Pengelolaan internal pun sangat rapih dan kondisi pada kantor 

Sui Generis yang bisa dibilang terorganisir hasil analisis juga menunjukkan 

bahwa target utama dari penjualan Sui Generis kebanyakan berasal dari Jakarta 

yang berumur 25-34 tahun dan hobi dibidang musik. 

2. Wawancara 

Dari hasil wawancara denga owner Arizhal Monticelli Kardashan, Sui Generis 

memiliki target pasar yang dituju sangat segmented. Mereka menargetkan produk 

mereka kepada anak muda berusia yang memiliki hobi dibidang musik. Peneliti 

juga mewawancarai kedua staff dari Sui Generis yaitu Sakti sebagai Desainer dan 

Zein sebagai shipper. Menurut Zein, Sui Generis sangat menggambarkan 

karakter dari produknya yang menggambarkan kebudayaan Indonesia. Sui 

Generis mempunyai intentitas yang sangat baik pada motifnya yang 

menggunakan motif kompleks dan catchy setelah dilihatkannya produk dari Sui 

Generis. 
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3. Dokumentasi 

Dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, Sui Generis memiliki manajemen 

yang terorganisir dalam bidang bisnis. produk produk dari Sui Generis juga dapat 

bersaing di pasar dunia yang dibuat oleh pengrajin dari Sui Generis. 

4. Studi Literatur 

Hasil yang telah diperoleh dalam studi literatur adalah studi tentang bagaimana 

sebuah proses redesign dan penjelasan tentang redesign itu sendiri dan juga studi 

literatur tentang terdapatnya suatu informasi bagaimanacara membangun Brand 

Awareness yang kuat terhadap brand Sui Generis. 

5. Studi Kompetitor 

Hasil dari studi kompetitor brand Original Fuzz adalah brand ini mampu 

menunjukkan value langsung terhadap konsumer dengan pesan visual yang 

simple namun fleksibel. Dengan tampilan visual yang fresh dan young brand ini 

mempunyai ketertarikan yang sangat nyaman dilihat, mulai dari penggunaan 

warna dan tipografi, hingga membuat media komunikasi yang cukup unik 

sehingga konsumer pun sangat paham jika ada pesan yang disampaikan oleh 

brand Original Fuzz ini. 

 

4.1.7 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang diperoleh dari data observasi, wawancara, 

dokumentasi, Studi Literatur, Studi Kompetitor maka dapat disimpulkan : 

1. Observasi 

- Hasil Analisa menunjukkan target yang paling besar dari brand Sui Generis 

berasal dari Jakarta 

- Hasil Analisa umur dan Psikografis adalah berumur 25-35 dengan hobi yang 

paling mendominasi yaitu hobi dan ketertarikan pada musik. 

2. Wawancara 

- Sui Generis merupakan brand yang memproduksi strap gitar dan juga 

aksesoris strap seperti strap tas, strap kamera dan strap ukulele. 



34 
 

- Keunikan dengan motif kebudayaan Indonesia 

- Produk Sui Generis yang mengedepankan jati diri pada produk dan 

pemakainya 

3. Dokumentasi 

- Produk dar Sui Generis bermotif unik dengan bahan yang diproduksi dari 

pengrajin ahli 

- Proses pengerjaan dari prosuk Sui Generis 

4. Studi Literatur 

- Penggunaan teori Brand Awareness untuk mengidentifikasi tingkatan dari 

brand Sui Generis dibenak konsumer 

- Teori Visual Identity diperlukan untuk membantu dalam proses pengenalan 

identitas dari Sui Generis 

- Penggunaan teori Redesign untuk mengetahui penjelasan dan juga proses 

dalam redesign itu sendiri 

5. Studi Kompetitor 

- Pengaplikasian dari Identitas Visual dari Original Fuzz terlihat nyaman 

dengan pewarnaan yang terang yang cocok dengan kepribadian dari target 

mereka 

 

4.1.8 Kesimpulan 

Dalam perancangan ulang identitas visual Sui Generis, akan mengacu pada 

identitas visual yang dimiliki kompetitor sebagai referensi. Original Fuzz memiliki 

value yang kuat dalam menyampaikan pesan kepada pelanggannya, yaitu 

menyampaikan pesan kreatif melalui media media yang unik seperti podcast & zine 

digital. Konsep tersebut akan dijadikan acuan referensi peneliti dalam membangun 

suatu identitas visual yang kuat. Target dari Sui Generis sendiri sangat segmented yang 

dimana memiliki hobi dibidang musik dengan rentan usia 25-35 tahun dengan hasil 

Analisa geografis yang kebanyakan calon konsumer berasal dari Jakarta. 
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4.1.9 Analisis STP (Segmentation, Targetting, & Positioning) 

1. Segmentasi 

a. Geografis 

Wilayah : Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang 

Negara : Indonesia 

Ukuran Kota : Masyarakat Urban 

Iklim : Tropis 

b. Demografis 

Usia : 25 – 35 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki – Laki dan Perempuan 

Profesi : Musisi, Mahasiswa, Swasta 

Status Keluarga : Belum Menikah 

c. Behavioral 

Mempunyai kebiasaan suka nongkrong di café, penikmat gigs music, suka 

bersosial dengan teman maupun lingkungan baru 

d. Psikografis 

Psikografis calon konsumer yaitu suka dan tertarik dengan musik, aware 

terhadap apa yang mereka beli, memperhatikan penampilan yang baik, 

tertarik dengan proses pengerjaan produk, mau membayar dengan satu 

kepuasan. 

2. Targeting 

Target dari perancangan ulang identitas visual Sui Generis untuk meningkatkan 

kesadaran ini adalah masyarakat sosial menengah keatas dengan rentan usia 25-

35 tahun, senang dengan musik ataupun hal yang berhubungan dengan 

musik,senang bersosial, dan memiliki rasa yang ingin tahu. 

3. Positioning 

Sui Generis memposisikan dirinya sebagai produsen gitar strap yang sangat 

memperhatikan presepsi dari kualitas, dan juga memposisikan diri sebagai brand 

yang memiliki value yang kuat terhadap hasil produk mereka yang ingin 
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disampaikan kepada konsumer. Dan juga memposisikan brand yang menjunjung 

tinggi kekayaan desain dari Indonesia. 

 

4.1.10 Analisis USP (Unique, Selling, & Proposition) 

Di dalam persaingan untuk meningkatkan kesadaran pelangan, suatu brand harus 

menempatkan dri kedalam suatu keunikan agar menjadi suatu acuan pembeda dengan 

pesaing pesaing nya. Suatu perbedaan merupakan salah satu cara agar konsumer 

mampu mengidentfikasi suatu visual dengan mudah. Adapun pembeda atau Unique 

Selling Proposition yang telah dimiliki oleh Sui Generis yaitu Sui Generis 

mengindikasikan dirinya sebagai brand yang melestarikan kekayaan dari budaya 

Indonesia dan juga brand yang spesifik atau menjunjung tinggi kualitas dari produk 

mereka. Tidak hanya sekedar dari desain yang menarik, tetapi dari segi kenyamanan 

dan dari value Sui Generis yang mengedepankan jati diri terhadap produk mereka. 

 

4.1.11 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 

Analisis SWOT merupakan langkah dari metode perancangan strategis yng dapat 

digunakan dalam mengevaluasi kekuatan (strength) kelemahan (weakness), peluang, 

(opportunity) dan ancaman (threat) dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang 

akan timbul dalam perancangan Redesign identitas visual brand Sui Generis sebagai 

upaya meningkatkan Brand Awareness. Analisa SWOT ini juga diperlukan saat 

menentkan sebuah keywoard dan konsep yang akan mendukung hasil dari perancangan 

ini. Dinilai dari segikekuatan dan kelemahan erupakan suatu faktor internal yang 

berbeda dalam sebuah objek, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor yang 

berasal dari segi eksternal. Hasil dari kajian keempat segi inernal dan segi eksternal 

tersebut dapat  digunakan merancang konsep. 
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Tabel 4.1 Tabel Analisa Strategi SWOT 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

Dari hasil Analisa SWOT yang telah dipaparkan diatas, maka diketahui bahwa 

perancangan ulang identitas visual dapat menyadarkan calon konsumer dengan 

membuat diferensiasi yang kuat dan menunjukkan value yang mudah diaplikasikan ke 

semua media dari Sui Generis sehingga konsumer dapat mudah membedakan dalam 

proses identifikasi dengan brand pesaing lainnya 
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4.2 Keyword Communication Massage dan Konsep 

Pemilihan key communication massage dari perancangan ini disadari olehhasil 

data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya melalui hasil pengumpulan data, hasil 

Analisa data, analisis STP, SWOT dan USP yang sudah disimpulkan sebagai strategi 

utama. Setelah itu, tahap selanjutnya keseluruhan data tersebut akan mengalami 

pengerucutan menjadi sebuah unsur pembentuk key communication massage. 

4.2.1 Keyword Communication Massage 

Tabel 4.2 Key Communication Massage 

 

Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

4.2.2 Deskripsi Konsep 

Setelah dilakukannya penelitian dan proses reduksi dari STP, USP, dan SWOT 

terhadap konsep yang akan di gunakan oleh Sui Generis dalam perancangan Redesign 

Visual Identity Sui Generis untuk meningkatkan Brand Awareness adalah “Authentic”. 

Kata ini memiliki makna keaslian, yang dimana produk dari Sui Generis sendirid 

mengambil inspirasi dari hasil kerajinan asli tenun di Indonesia. Dan perancangan 

redesign ini ditujukan kepada calon konsumer dan masyarakat dalam mengenal kan 
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kembali brand merk dari Sui Generis sehingga meningkat menjadi tingkatan top of 

mind. Maka dari itu perancangan ulang identitas visual dari Sui Generis ini dapat 

mengenalkan dan menjadikan calon konsumer dan masyarakat bahwa Sui Generis 

merupakan brand yang memiliki nilai jual dan menjunjung tingi keanekaragaman seni 

budaya Indonesia. 

 

4.3 Perancangan Kreatif 

4.3.1 Tujuan Kreatif 

Perancangan ulang yang akan dilakukan yaitu merancang logo dan implementasi 

desain yang merupakan hal utama dari keseluruhan perancangan redesign. selanjutnya 

yang diperlukan dari perancangan Sui Generis ini yaitu merancang Graphic Standard 

Manual sebagai pedoman identitas yang memiliki tujuan utama sebagai standarisasi 

dan pedoman grafis  didalam brand Sui Generis. Tahap selanjutnya perancangan 

memiliki beberapa tujuan, diantaranya : 

1. Perancangan implementasi desain yang dilakukan adalah merancang identitas 

visual lalu merancang media pendukung seperti Website dan Mobile Apps. 

Adapun pengimplementasian pada media cetak yaitu Zine, Poster, produk, kartu 

pos, label tag, paket stiker kaos, dan totebag. Adapun menggunakan implementasi 

media audio yaitu podcast. 

2. Perancangan karya diterapkan dengan hasil keyword yang telah didapat yaitu 

“Authentic”. Sehingga dapat membantu mendapatkan hasil yang sesuai dan dapat 

mengenalkan ulang Sui Generis sebagai brand yang menjunjung tinggi kesenian 

seni budaya Indonesia. 

 

4.3.2 Strategi Kreatif 

Dalam perancangan ulang identitas visual Sui Generis dibutuhkan sebuah 

rancangan strategi kreatif dalam grafis dan implementasinya. Strategi ini akan 

disesuakian dengan konsep perancangan yang telah diteliti dan ditentukan yaitu 



40 
 

Authentic. Adapun unsur unsur strategi yang kreatif digunakan dalam perancangan ini 

adalah : 

1. Tagline 

Tagline yang akan digunakan dalam perancangan ulang identitas visual Sui 

Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness adalah “You Are Sui 

Generis”. Tagline yang digunakan diambil dari konsep authentic yaitu asli. Asli 

yang dalam maksud pada setiap produk dari Sui Generis yang membawakan 

keaslian seni budaya Indonesia dan digabungkan dengan kepribadian diri masing-

masing pemakainya sehingga diharapkan terjadi koherensi yang seimbang dan 

unik pada setiap individu yang mengenakan Sui Generis. 

2. Logo 

Pada perancangan ulang identitas visual Sui Generis ini merancang logo sebagai 

identitas primer yang akan digunakan nantinya. Dengan ditemukannya hasil dari 

keyword yaitu Authentic. Konsep yang digunakan dalam logo adalah bagaimana 

caranya menyampaikan pesan authentic dari keyword yang memiliki 

keanekaragaman budaya dan keanekaragaman individu calon kostumer sehingga 

mempunyai kredibilitas dan memiliki fleksibilitas jangka Panjang kedepannya. 

3. Tipografi 

Pengguanaan typeface yang akan digunakan dan diaplikasikan ke hasil dan 

implementasi adalah hasil dari konsep keyword yang telah didapatkan. Pemilihan 

font juga dipengaruhi oleh tingkat keterbacaannya dan keunikannya. 

 

Gambar 4.9 Font Quantum Latin Bold 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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Penggunaan typeface untuk logo yang didapat adalah Sans Serif yang bernama 

Quantum Latin Bold. Font ini cocok pada logo dan implementasi grafis Sui 

Generis dan merepresentasikan kesan modern yang bisa membuat bahasa merk 

(brand language) yang kuat. Lalu penggunaan font untuk keperluan sekunder, 

Sui Generis memakai font yang berjenis Sans Serif bernama MS UI Gothic. 

 

Gambar 4.10 Font MS UI Gothic 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

Font ini akan digunakan untuk keperluan implementasi desain yang diaplikasikan 

ke seluruh media yang akan dirancang dari perancangan ulang identitas visual 

Sui Generis. 

4. Warna 

Penentuan warna untuk perancangan ulang identitas visual Sui Generis didapat 

dari konsep authentic yang sesuia dengan kepribadian Sui Generis. Warna primer 

yang didapatkan ada 6 jenis warna primer yaitu hitam, putih, merah, kuning, biru, 

dan tosca atau hijau turquoise. Warna ini digunakan dengan alasan sebagai warna 

primer atau warna utama karena warna yang digunakan ini bersifat adaptif 

terhadap warna lainnya sehingga secara psikologis bisa cocok untuk individu 

yang beraneka ragam (diverse) untuk mengenakannya dan juga selaras dengan 

keanekaragaman budaya Indonesia sehingga warna yang ditentukan tepat jika 
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dipakai pada desain dan implementasi dari perancangan ulang identitas visual Sui 

Generis ini. 

 

 

Gambar 4.11 Hasil Pemilihan Warna Utama 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 
4.4 Sketsa Konsep 

4.4.1 Sketsa Logo 

Pada perancangan logo, dilakukannya proses rough sketch atau sketsa kasar 

untuk menemukan bentuk dan tipe logo yang akan digunakan sebagai identitas primer 

perancangan ulang Sui Generis. Sketsa yang dilakukan juga membuat alternatif yang 

dirasa cocok dengan konsep Authentic yang telah dilakukan. Selanjutnya, perancangan 

logo Sui Generis yaitu membuat alternatif baru sesuai dari logo yang telah ditentukan 

pada sketsa awal dan juga masih membuat sebuah alternatif dalam penyempunaan 

bentuk dan tipografi yang digunakan. 

  
Gambar 4.12 Sketsa Rough Awal dan Selected Pass 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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Pada proses selanjutnya, bentuk terakhir sudah didapatkan sehingga dibuatnya 

sketsa akhir sebagai hasil utama dan dilakukan tinjauan akhir sebelum di digitalisasi 

atau disempurnakan melalui software komputer.

 
Gambar 4.13 Penyempurnaan Selected Sketch 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
 

4.4.2 Logo Terpilih 

Logo yang didapatkan memiliki hasil akhir berjenis logotype yang dimana bentuk 

persegi panjang dan gabungan antara huruf “I” menggambarkan simplifikasi dari 

bentuk strap gitar dan juga bentuk strap gitar diaplikasikan salah satu motif dari kain 

tenun produk Sui Generis. Font yang digunakan berjenis sans serif yang dimana pada 

era modern ini jenis typeface ini bersifat modern yang cocok dengan target konsumer 

Sui Generis yang rata – rata berusia muda atau generasi millennium awal. Warna yang 

dasar yang digunakan untuk logo adalah hitam yang menggambarkan keasian yang 

dominan dari logo sebelumnya. 

 
Gambar 4.14 Hasil Final Logo Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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Bentukan dari logo juga bersifat fleksibel sehingga penyampaian pesan dan 

keunikan dari Sui generis dapat tersampaikan dengan mudah melewati identitas logo 

baru yang telah dirancang. Setelah perancangan logo dilakukan, hasil akan 

diimplementasikan sebagai identitas primer dan diaplikasikan juga ke media dari 

perancangan ulang identitas visual Sui Generis. 

 

4.4.3 Sketsa Media Pendukung 

1. Media Website dan Mobile Apps 

Sketsa konsep desain pada website akan memuat informasi keseluruhan pada Sui 

Generis. Visualisasi yang akan disampaikan pada media ini akan didesain sedemikian 

atraktif dan simple sehingga user sehingga mempermudah pengguna atau pengunjung 

website Sui Generis. Konsep yang digunakan pada website ini berjeni one page website 

atau hanya menggunakan satu halaman HTML dan ketika memilih pilihan lain akan 

memuat satu halaman lainnya. Lalu, konsep yang dipakai pada Mobile Apps adalah 

dengan penggunaan layout dan penempatan gambar secara sistematis. Informasi yang 

dibawa pada media ini mencerminkan tagline baru “You Are Sui Generis” yang dimana 

menjadi pesan utama dari perancangan ulang Sui Generis. Penempatan media akan 

ditempatkan pada platform distribusi aplikasi pada device Android maiupun iOS. Yang 

dimana pelanggan maupun calon konsumer dapat mendownload langsung dari device 

nya masing – masing. 

 
Gambar 4.15 Sketsa Media Website dan Mobile App 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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2. Sketsa Media Cetak, Podcast & Merch 

Konsep media cetak yang akan digunakan dalam media pendukung dari Sui 

Generis berupa Poster, Zine, Label Tag, Kartu Pos dan Paket Stiker. Juga dibuat sketsa 

untuk media audio seperti podcast dan merchandise Sui Generis yaitu Kaos dan 

Totebag. Sketsa media cetak dibuat sesuai dengan guidelines yang telah dirancang 

sehingga memiliki kesan kesatuan didalam setiap media yang membuat calon kostumer 

dapat memahami dan mengerti bahwa media yang dilihat adalah milik Sui Generis. 

 
Gambar 4.16 Sketsa Media Cetak,Podcast & Merch 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

4.4.4 Media Pendukung 

Media yang digunakakan dalam perancangan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 

media utama dan media pendukung yang dimana media utama merupakan identitas 

visual berupa logo Sui Generis sedangkan media pendukungnnya berupa implementasi 

desain berupa Website dan Mobile Apps. Sedangngkan media pendukung yang berupa 

media cetak yaitu poster, label tag, zine, dan paket stiker. Lalu ada juga media audio 

yang berupa podcast. Dan yang terakhir adalah media merchandise yang berupa kaos 

dan tote bag. 
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1. Media Website dan Mobile App 

Penggunaan media Website dan Mobile Apps juga didesain sedemikian rupa 

sehingga memiliki kesatuan desain yang telah dirancang yang sesuai dengan konsep 

Authentic. Media website yang berfungsi sebagai media utama untuk menunjukkan 

informasi dan juga sebagai pusat untuk penjualan (e-commerce) pada produk Sui 

Generis. Media website juga digunakan karena dewasa ini penggunaan informasi lewat 

media internet sangat terjangkau dan mudah didapatkan oleh masyarakat. 

   

 
Gambar 4.17 Hasil Website Sui Generis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

Mobile Apps ini juga akan menciptakan saluran pasar yang langsug tertuju pada 

pelanggan yang berkomitmen dengan Sui Generis. Selain website, aplikasi mobile 

memberikan pengalaman langsung yang berbeda karena dapat langsung memberikaan 

pelayanan penuh hanya melalui media aplikasi mobile. Lalu penggunaan media mobile 

apps juga dapat meningkatkan nilai lebih dari pelanggan maupun dari kompetitor 

sehingga menonjol didalam pasar persaingan.



47 
 

 
Gambar 4.18 Tampilan Home Mobile Apps Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
 

      
Gambar 4.19 Zine Digital Mobile Apps Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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2. Media Cetak 

a. Stationery Set 

Media stationery set yang dihasilkan akan digunakan sebagai keperluan 

internal maupun publikasi dari Sui Generis. Media ini berisi LetterHead, 

Amplop, Kartu Nama dan Amplop besar. 

 

 
Gambar 4.20 Stationery Set Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

b. Poster 

Hasil dari media poster ini digunakan dalam media pendukung untuk 

menyampaikan pesan dan informasi kepada pelanggan dan calon konsumer. 

Penggunaan poster akan berisi visual yang berhubungan dengan Sui Generis. 

Poster dipilih karena target audiens yang biasanya melihat informasi yang 

singkat tidak terlalu panjang sehingga pesan dapat langsung dimengerti oleh 

pelanggan Sui Generis. 
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Gambar 4.21 Hasil Poster Sui Generis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

c. Label Tag 

Label tag hasil dari implementasi desain Sui Generis yang berfungsi sebagai 

reminder sekaligus menjadi ucapan terima kasih karena telah membeli produk 

dari Sui Generis. 

 
Gambar 4.22 Label Tag Sui Generis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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d. Zine 

Konsep yang digunakan pada media ini adalah memuat materi materi yang 

berhubungan dengan Sui Generis seperti pengerjaan produk, tentang pegawai 

Sui Generis, kegiatan Sui Generis dan lain - lain. Selain itu memuat materi 

yang berfokus pada bidang musik dan pergerakannya dan juga memuat materi 

tentang kebudayaan seni budaya kain Indonesia yang dipakai oleh Sui 

Generis. 

 
Gambar 4.23 Zine Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
 

e. Paket Stiker 

Media stiker sebagai media pendukung digunakan karena efisiensi pada 

stiker. Stiker juga bisa berfungsi sebagai media informasi yang meningkatkan 

daya beli produk kepada pelanggan Sui Generis. Hasil dari implementasi 

desain memberi kesan pop dan dinamis yang dibawakan oleh Sui Generis. 
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Gambar 4.24 Paket Stiker Sui Generis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

f. Kartu Pos 

Media kartu pos sebagai media promosi dari Sui Generis mendapatkan hasil 

implementasi yang simple namun memiliki pesan yang baik. Hasil 

implemetasi bisa diperluas lagi dan tidak adanya batasan mengingat 

fleksibilitas dari brand Sui Generis. 

 
Gambar 4.25 Kartu Pos Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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3. Podcast 

Pengunaan media podcast nantinya akan digunakan dan desain dan materi dari 

media podcast akan disesuaikan oleh konsep Authentic. Dari implementasi yang 

didapat, desain media podcast didapat dari turunan simplifikasi dari bentuk logo 

yang berbentuk strap gitar. Media ini akan diupload pada media spotify, 

soundcloud dan youtube. 

 

 
Gambar 4.26 Podcast Sui Generis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
 

4. Merchandise 

Merchandise dalam media ini berupa Kaos dan Tote Bag yang bertujuan sebagai 

media promosi yang bersifat komersil dan mempunyai daya jual yang dapat dibeli 

para pelanggan atau konsumer Sui Generis. Implementasi desain yang didapatkan 

dari Konsep yang digunakan yang bersifat fleksibel dan tidak melenceng atau 

sesuai dengan warna dan logo dari Sui Generis. Merchandise dalam media 

Graphic Standard Manual Sui Generis ditampilkan beberapa contoh untuk 
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menjaga kesatuan identitas visual milik Sui Generis. Pengaplikasian visual pada 

Merchandise membuat aturan yang fleksibel sehingga terciptanya untuk brand 

dalam lebih mengeksplor kemauan pasar sehingga tidak tertinggal dan bisa 

mengikuti arus tren pasar dengan aturan tidak boleh merubah bentukan logo dari 

Sui Generis 

 
 

 
 

Gambar 4.27 Merchandise Sui Generis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh pada pengkaryaan dan pada pembahasan sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasil dari perancangan ulang Visual Identity brand Sui 

Generis sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness adalah identitas visual Sui 

Generis berupa logo dan turunannya untuk meningkatkan kesadaran pelanggan atau 

konsumer Sui Generis. Konsep yang digunakan dalam perancangan ulang identitas 

visual Sui Generis sebagai upauya meningkatkan Brand Awareness didapatkan dari 

kata kunci atau keyword Authentic. Definisi Authentic yaitu yang asli atau yang 

original, dan yang murni. Hasil dari perancangan diimplementasikan kedalam identitas 

visual dan diaplikasikan kedalam logo beserta implementasi desain lainnya yang 

berupa Website, Mobile App, poster, zine dan merchandise seperti kaos dan totebag 

 

5.2 Saran 

Hasil dari perancangan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

diberikan adalah diharapkan perancangan Redesign Visual Identity Sui Generis sebagai 

upaya meningkatkan Brand Awareness ini dapat dikembangkan dari beberapa pihak 

yang lain berupa perancangan media lain seperti video, campaign, dan lain – lain yang 

berguna untuk meningkatkan kebutuhan target pasar yang dimiliki oleh Sui Generis 

Pihak dari Sui Generis diharapkan dapat memaksimalkan pengolahan yang lebih 

dan mungkin dapat bekerja sama dengan penggiat – penggiat yang berada di naungan 

industri kreatif sehingga dapat meningkatkan daya tarik baru dan dapat memperluas 

pasar dari Sui Generis. 
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