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ABSTRAK 

 

B-IMUNE merupakan merek produk minuman kesehatan herbal probiotik yang 

memiliki banyak khasiat perpaduan antara air kelapa fermentasi dengan bahan-

bahan herbal yang menjadikan produk ini sebagai merek produk unggulan. 

Diproduksi oleh AL-WARDAH dan pemiliknya adalah Trisno Bari yang berlokasi 

di Jl. Flamboyan No. 197, Balun, Bohar, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa 

Timur 61257. Tujuan dibuatnya B-IMUNE adalah sebagai media pengobatan yaitu 

terapi bekam. Namun sayangnya logo produk tersebut belum ada pengembangan 

serta tidak digunakannya lagi media pendukung yang membuat masyarakat lain 

belum ada yang mengetahui. Tujuan dari perancangan ini adalah me-redesain visual 

logo produk B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. Penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini data yang diperoleh antara lain dari observasi, wawancara, studi 

literatur, dokumentasi, studi eksisting dan studi kompetitor. Hal tersebut digunakan 

untuk memperoleh sumber data yang valid mengenai B-IMUNE. Dapat 

disimpulkan bahwa perlu adanya upaya redesain visual logo merek produk B-

IMUNE untuk memperkuat citra merek serta sebagai produk unggulan yang 

modern sebagai upaya meningkatkan brand awareness dengan menggunakan STP, 

SWOT, USP, Key Communication Message, penentuan warna, visual gambar, 

tipografi, serta implementasi media seperti kartu nama, X-banner, brosur, dan 

Graphic Standard Manual. 

 

Kata Kunci: redesain, visual, logo, B-IMUNE, brand awareness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

B-IMUNE merupakan merek produk minuman kesehatan herbal probiotik 

yang memiliki banyak khasiat perpaduan antara air kelapa fermentasi dengan 

bahan-bahan herbal yang menjadikan produk ini sebagai merek produk unggulan. 

Diproduksi oleh AL-WARDAH dan pemiliknya adalah Trisno Bari yang berlokasi 

di Jl. Flamboyan  No. 197, Balun, Bohar, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa 

Timur 61257. Tujuan dibuatnya B-IMUNE adalah sebagai media pengobatan yaitu 

terapi bekam. 

B-IMUNE telah bertahan hingga 20 tahun dan belum adanya pesaing 

dikarenakan cara produksi yang dilakukan tidak mudah. Menurut Trisno Bari 

(2021) selaku pemilik usaha dan produk bahwa produksi B-IMUNE ini harus 

memiliki riset yang lama serta harus mengetahui dampak-dampak dari penyakit 

seseorang dengan memperdalam bidang ilmu darah. Sehingga dapat menemukan 

bahan-bahan khusus yang cocok untuk meningkatkan imunitas tubuh. 

 

Gambar 1.1 PKM B-IMUNE di Dawar, Mojokerto 

(Sumber: Dokumentasi UNESA) 

 

Dalam hal tersebut beliau pernah menjalin hubungan kerja sama dengan 

beberapa instansi di berbagai kota dengan maksud untuk kegiatan bakti sosial. 
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Dengan memperkenalkan B-IMUNE kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai 

media pengobatan terapi. Lalu Pada tahun 2020 juga dijadikan sebagai kegiatan 

PKM Covid-19 dalam rangka pengembangan minuman herbal upaya meningkatkan 

imunitas tubuh melawan Covid-19 di UNESA. Kegiatan berlangsung selama 3 

Bulan dari penyerahan B-IMUNE hingga penyebaran produk kepada masyarakat. 

Target kota yang dituju antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Proses mengemas Produk B-IMUNE 

(Sumber: Dokumentasi UNESA) 

 

Namun sayangnya logo produk tersebut belum ada pengembangan serta tidak 

digunakannya lagi media pendukung yang membuat masyarakat lain belum ada 

yang mengetahui. 

 

Gambar 1.3 Logo Awal B-IMUNE 

(Sumber: Dari Trisno Bari) 

 

Gambar diatas merupakan logo B-IMUNE, menurut Ahmad Tri Wijaya 

(2021) selaku ahli media mengatakan bahwa logo produk terkesan kurang 

representatif dapat disebutkan sebagai berikut, (1) bentuk logo adalah logotype 
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tetapi terdapat typo yang salah yaitu pada imune dan tidak ada maknanya, 

seharusnya jika penggunaan bahasa inggris seharusnya Immune yang artinya kebal, 

lalu ada sebuah ikon yang belum bisa dipahami terdapat pada huruf “b” (2) bagian 

warna menggunakan fill colour dan warna yang digunakan adalah merah. Dalam 

psikologis warna, merah bisa diartikan semangat atau marah sehingga sulit untuk 

dikaitkan dengan kesehatan, (3) tagline tidak menunjukkan persuasif melainkan 

dari isi produk, (4) tidak digunakannya lagi media promosi hanya mengandalkan 

informasi yang terbatas sehingga masyarakat ada yang belum mengetahui secara 

spesifikasi dari merek tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Logo Aqua 

(Sumber: https://www.pngdownload.id/png-3sb1jh/) 

 

Perbandingan dengan logo pada gambar diatas adalah dari bentuk logotype 

yang dipadukan dengan simbol/ikon air, serta warna yang digunakan adalah warna 

biru. Tambahan berupa simbol gunung dan air yang dipadukan dengan warna biru 

hijau. Dapat memiliki arti bahwa logo aqua adalah air mineral yang diambil dari 

sumber mata air pegunungan terbaik alami segar dan menyehatkan. Aqua sendiri 

memberikan sebuah pesan pentingnya minum air mineral yang baik untuk tubuh. 

Menurut (Rustan, 2017: 12) Logo adalah sebuah simbol atau gambar 

pengidentifikasi perusahaan tanpa kehadiran nama perusahaan. Menurut (Dameria, 

2007) warna merupakan suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya unsur 

cahaya, objek, dan observer yang kemudian menjadi kesan dari cahaya yang 

dipantulkan oleh benda-benda sehingga menampilkan spectrum warna berdasarkan 

pengalaman dari indra mata. Tagline sering muncul di iklan, kemasan atau program 

pemasaran lainnya, menurut (Swasty 2016: 45) tagline adalah ungkapan singkat 

https://www.pngdownload.id/png-3sb1jh/
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yang menangkap sebuah inti, kepribadian, dan positioning dari perusahaan yang 

membedakan diri dari pesaingnya. 

Menurut Buchari Alma (2006: 179) mengemukakan pengertian promosi 

adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon 

konsumen mengenani barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, 

mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen. Menurut David A. 

Aaker (1991: 61) Brand Awareness merupakan kesanggupan calon pembeli untuk 

mengenali atau mengigat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu. 

Redesign merupakan perancangan atau perencanaan kembali untuk 

melakukan perubahan pada struktur, fungsi atau suatu sistem dengan tujuan untuk 

menghasilkan manfaat atau dampak yang lebih baik dari desain semula atau untuk 

menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula 

(https://en.wiktionary.org/wiki/redesign) 

Dari permasalahan diatas maka akan dilakukan redesain visual logo untuk 

memperkuat citra logo produk B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan Brand 

Awareness. Maka judul pada penelitian ini adalah “Redesain Visual Logo Produk 

Minuman Kesehatan Herbal Probiotik B-IMUNE Sebagai Upaya Meningkatkan 

Brand Awareness”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana me-Redesain Visual Logo Produk Minuman Kesehatan Herbal 

Probiotik B-IMUNE Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Awareness. 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Me-redesain visual logo yang menghasilkan logo baru dan Graphic 

Standard Manual. 

b. Perancangan media implementasi berupa Stasionary set, poster, brosur, x-

banner, Instagram, dan kartu nama.  

https://en.wiktionary.org/wiki/redesign
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1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah me-redesain visual logo produk B-

IMUNE sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 

 

1.5  Manfaat 

a. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang visual logo 

bagi pelaku akademisi yang berkecipung dibidang DKV. 

b. Memberi informasi terhadap perancangan selanjutnya yang mengkaji logo 

produk kesehatan. 

c. Redesain visual logo B-IMUNE mampu memberikan citra produk kepada 

masyarakat bahwa B-IMUNE merupakan produk minuman herbal 

probiotik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah Vio Athal Arif Fadhil dengan judul “Redesign 

Visual Identity Museum W.R. Soepratman Sebagai Upaya Meningkatkan Brand 

Awareness”. Tujuan dari penelitian adalah me-redesign visual identity Museum 

W.R. Soepratman sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo MUSEUM W.R. SOEPRATMAN 

(Sumber: Vio Athal Arif Fadhil, 2020) 

 

Dari penelitian ini mengharapkan citra museum sebagai museum dengan 

pengelolaan yang profesional dan modern walau merupakan museum dalam 

konteks “Rumah Sejarah” dengan tujuan agar menyesuaikan dengan visinya yaitu 

“Museum W.R. Soepratman sebagai tempat tujuan wisata sejarah dengan 

pengelolaan yang profesional dan modern”. Perbedaan diantara kedua penelitian 

yaitu pertama penelitian terdahulu berfokus pada redesign identitas visual museum 

W.R. Soepratman sebagai upaya meningkatkan brand awareness yang dikemas 

dengan beberapa media implementasi. Sedangkan penelitian saat ini berfokus 

redesain visual logo produk B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness yang juga dikemas dengan beberapa media implementasi. Jadi 

Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu tema yang diangkat tetapi memiliki tujuan 

yang sama yaitu meningkatkan brand awarness.  
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2.2 B-IMUNE 

B-IMUNE merupakan produk minuman kesehatan herbal probiotik yang 

memiliki banyak khasiat perpaduan antara air kelapa fermentasi dengan bahan-

bahan herbal yang menjadikan produk ini sebagai merek produk unggulan. 

Diproduksi oleh AL-WARDAH dan pemiliknya adalah Trisno Bari yang berlokasi 

di Jl. Edelweis No. 100 Perum Griya Taman Cipta Karya, Ds. Bohar, Kecamatan 

Taman, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dibuatnya B-IMUNE adalah sebagai media 

pengobatan yaitu terapi bekam. 

 

2.3 Identitas Visual 

Identitas Visual merupakan cara menyampaikan pesan secara visual, yang 

juga dijelaskan oleh Surianto Rustan (2017) yaitu tujuan dari identitas visual 

mengkomunikasikan pesan atau citra merek visualisasi seperti simbol ya ng 

memiliki  ciri khas berbeda yang bertujuan mendapatkan kepercayaan konsumen. 

Dalam hal ini semua jenis atribut identitas lainnya seperti logo, warna, images dan 

lain-lain dibangun dengan berpijak pada nama. Oleh karena itu sangat penting 

pencarian dana pemilihan nama membutuhkan proses yang tidak mudah (Rustan, 

2017: 60). Sedangkan menurut Alicia Perry & David Wisnom (2002: 18), 

menyatakan bahwa identitas visual memiliki 4 tujuan antara lain: 

a. Untuk menghidupkan merek tersebut dengan memberikan karakter dan 

kepribadian terhadapnya. 

b. Meningkatkan pengenalan publik akan merek tersebut. 

c. Membuat merek tersebut berbeda di antara arus kompetisi yang ketat. 

d. Menggabungkan segala perbedaan yang tercerai berai ke dalam suatu 

kesatuan gaya dan feeling. 

Secara sederhana identitas visual dapat disimpulkan sebagai identitas suatu 

perusahaan, brand, atau merek yang bertujuan untuk menciptakan ciri khas, 

keunikan  atau menciptakan differensiasi antar brand atau merek. Identitas visual 

terdiri dari  sistem yang terintegrasi, termasuk didalamnya warna, bentuk dan 

tipografi. Elemen-elemen ini merupakan sesuatu yang fundamental yang kemudian 

dikombinasikan dalam cara yang unik dan kreatif untuk menciptakan suatu brand 

atau merek yang kokoh dan memiliki ciri khas sendiri dalam bentuk logo, struktur, 
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kemasan dan  grafis, iklan, marketing, dan  promosi, kendaraan, penanda atau 

signage, seragam, dan sebagainya. 

 

2.4 Logo 

Logo adalah sebuah simbol atau gambar pengidentifikasi perusahaan tanpa 

kehadiran nama perusahaan. (Rustan,  2017: 12). Logo merupakan atribut paling 

utama yang terlihat secara fisik, seperti layaknya wajah pada manusia. Melalui logo 

tergambar semua atribut non-fisik lainnya sebagai jiwa dari entitas tersebut, yaitu: 

visi dan misinya, corporate value, corporate culture, dan seluruh kepribadiannya. 

Karena itu pencarian ide logo harus berdasarkan kepribadian entitas tersebut.  Jadi 

yang tampak dipermukaan benar-benar berasal dari dalamnya  (2017: 66). Secara 

umum logo dapat dibedakan menjadi 2 jenis,  diantaranya  Logotype dan Logogram. 

a. Logotype 

Dapat diartikan sebagai tulisan nama merek yang didesain secara khusus 

dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. 

Logotype juga diartikan sebagai elemen tulisan sebuah logo. 

b. Logogram 

Merupakan elemen gambar dalam sebuah logo dapat diartikan sebuah 

simbol tulisan yang mewakili sebuah kata/makna. 

Menurut Carter dalam Kusrianto (2007: 234) sebuah logo yang baik harus 

mencukupi beberapa hal sebagai berikut: 

1) Original dan destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya 

pembeda yang jelas. 

2) Legible atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. 

3) Simple atau sederhana dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti 

dalam waktu yang relatif singkat. 

4) Memorable atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, bahkan 

dalam kurun waktu yang cukup lama. 

5) Easily associated with the company, yang dimana logo yang baik akan 

mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu 

perusahaan atau organisasi. 
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6) Easily adaptable for all graphic media, faktor kemudahan 

mengaplikasikan logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna maupun 

konfigurasi logo  pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada 

saat proses perancangan. Hal ini untuk menghindari kesulitan-kesulitan 

dalam penerapannya. 

 

2.5 Redesain 

Redesign merupakan perancangan atau perencanaan kembali untuk 

melakukan perubahan pada struktur, fungsi atau suatu sistem dengan tujuan untuk 

menghasilkan manfaat atau dampak yang lebih baik dari desain semula atau untuk 

menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula 

(https://en.wiktionary.org/wiki/redesign). Menurut Ragil Setiawan dalam jurnal 

“Redesain Logo dan Aplikasinya dalam Corporate Identity “UD KREASI 

GEMILANG” (2003: 18) Redesign sebuah logo dapat disebabkan oleh beberapa 

hal, diantaranya: 

a. Berubahnya visi dan misi 

Hal ini disebabkan karena perusahaan yang beralih kepemilikan atau 

kepemimpinan. Dampak dari hal tersebut maka perlu adanya penyesuaian 

visi dan misi perusahaan yang lama dengan yang baru. Karena visi dan 

misi perusahaan akan sedikit banyaknya mempengaruhi desain logo. 

b. Logo mirip dengan logo yang lainnya 

Kemiripan bisa dari bentuk, warna, letak, proporsi susunan dan teknik 

pembuatan. 

c. Ada masalah teknis dalam pembuatan logo 

Saat pembuatan atau perancangan logo sering kali perusahaan tidak 

memperhitungkan banyak hal secara kompleks yang sesusai dengan 

keadaan masa pembuatannya. 

d. Logo tidak sesuai zaman 

Redesign logo digunakan sebagai menentukan ulang identitas atau brand 

sebuah perusahaan, sehingga sesusai dengan perkembangan zaman dan 

harapan perusahaan tersebut. 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/redesign
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2.6 GSM 

Graphic Standard Manual merupakan buku yang berisikan tentang aturan 

logo, pemilihan jenis font, Layout, pattern, dan segala elemen yang digunakan oleh 

sebuah brand atau perusahaan guna membangun identitas yang kuat. Biasanya 

aturan ini digunakan sebagai panduan dasar untuk desainer supaya tidak keluar dari 

jalur konsistensi dari apa yang terlihat, terdengar, dan terasa dari suatu merek. 

Menurut Jessica & Rudyant (2015: 33) Graphic Standard Manual (GMS) 

adalah sistem yang terdiri atas seperangkat aturan dan panduan yang dibuat khusus 

bagi perusahaan untuk memudahkan aplikasi desain. Dengan banyaknya variasi 

aplikasi logo pada berbagai media, diperlukan sistem Graphic Standard Manual 

(GSM). 

 

2.7 Media Promosi  

Menurut Pujiriyato (2003: 15) media promosi merupakan saran atau media 

penyampaian informasi kepada masyarakat melalui beberbagai unsur komunikasi 

seperti teks, gambar atau foto. Penggunaan media tergantung pada karakteristik 

media promosi masing-masing. Tujuan media promosi adalah menyampaikan 

informasi kepada masyarakat. Menurut Pujiriyato (2003: 26) media komunikasi 

dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

a. Media cetak seperti koran, majalah, brosur. 

b. Media luar ruangan seperti billboard, reklame. 

c. Media elektronik seperti TV, radio. 

d. Media display seperti estalase, floor stand. 

e. Barang-barang kenangan atau merchandise seperti kaos, topi, dan lain-

lain. 

 

2.8 Desain 

Menurut Agus Sachari dalam buku Pengantar Tinjauan Desain (2000) 

menjelaskan bahwa desain merupakan kata baru yang berupa peng-Indonesiaan dari 

kata design (Bahasa inggris), istilah ini menggeser kata 

“rancang/rancangan/merancang” yang dinilai kurang mengekspresikan keilmuan, 
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keluasan, dan kewibawaan profesi. Secara umum pengertian desain dapat dibagi 3 

macam diantaranya adalah: 

a. Bentuk rumusan dari pemikiran, proses, pertimbangan, serta perhitungan 

dari pembuat desain yang dituangkan dalam bentuk gambar. 

b. Arti desain adalah sebuah rancangan yang merupakan sejumlah susunan 

dari bentuk, garis, warna, ukuran, value dan juga benda yang dibuat 

berdasarkan sejumlah prinsip desain. 

c. Desain merupakan proses perencanaan bentuk yang tujuannya adalah 

agar benda yang dirancang bisa memiliki fungsi atau berguna serta 

memiliki nilai estetika atau keindahan. 

 

2.9 Prinsip-prinsip Desain 

Menurut Rahkmat Supriyono (2010: 87) desain grafis yang baik harus 

memenuhi  prinsip-prinsip desain, diantaranya sebagai berikut: 

a. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan atau balance adalah pembagian sama berat, baik secara 

visual maupun optik. Komposisi desain dapat dikatakan seimbang apabila 

objek dibagian kiri dan kanan terkesan sama berat. Ada 2 pendekatan 

untuk menciptakan balance. Pertama dengan membagi sama berat kiri-

kanan atau atas-bawah secara simetris atau setara, disebut dengan 

keseimbangan formal. (Formal Balance). Keseimbangan kedua adalah 

keseimbangan asimetris (Informal Balance), merupakan penyusunan 

elemen-elemen desain yang tidak sama antara sisi kiri dan kanan namun 

terasa seimbang. Beberapa elemen kecil di satu sisi dapat diimbangi 

dengan satu objek besar disisi lain sehingga terasa seimbang. Tidak hanya 

dengan ukuran, pencapaian keseimbangan asimetris juga dapat dilakukan 

melalui penyusunan garis, warna, value, bidang, dan tekstur dengan 

memperhitungkan bobot visualnya. Secara visual, objek berwarna gelap 

tampak lebih berat dari objek berwarna terang. Dengan demikian, bidang 

hitam berukuran kecil disebelah kiri akan mampu mengimbangi bidang 

besar berwarna terang disebelah kanannya. Warna panas secara visual 

lebih   menarik diperhatikan dibandingkan warna dingin. Keseimbangan 
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asimetris tampak lebih dinamis, variatif, surprise, dan tidak formal. 

Sementara keseimbangan simetris mempunyai kesan kokoh dan stabil, 

sesuai untuk citra tradisional dan konservatif.  Layout asimetris sering 

digunakan untuk publikasi hiburan, acara anak-anak dan dunia remaja 

yang memiliki karakter dinamis dan tidak formal. 

b. Tekanan (Emphasis) 

Penekanan atau penonjolan objek dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain dengan menggunakan warna yang mencolok, ukuran foto 

ilustrasi dibuat paling besar, menggunakan huruf sans serif ukuran besar, 

arah diagonal, dan dibuat  berbeda dengan elemen-elemen lain. Informasi 

yang dianggap paling penting ini harus pertama kali merebut perhatian 

pembaca. Dalam seni rupa, khususnya desain komunikasi visual, dikenal 

istilah focal point adalah penonjolan salah satu elemen visual dengan 

tujuan untuk menarik perhatian. Focal Point juga sering disebut Center of 

Interest, pusat perhatian. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menonjolkan elemen visual dalam karya desain, sebagai berikut: 

1) Kontras 

Focal Point dapat diciptakan dengan teknik kontras, adalah objek 

yang dianggap paling penting dibuat berbeda dengan elemen-elemen 

lainnya. 

2) Isolasi objek 

Focal Point dapat diciptakan dengan cara memisahkan objek dari 

kumpulan objek-objek yang lain. 

3) Penempatan Objek 

Objek yang ditempatkan ditengah bidang akan menjadi Focal Point, 

adalah objek yang ditempatkan pada titik pusat garis perspektif juga 

akan menjadi fokus perhatian. 

4) Irama (Rhythm) 

Irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun 

elemen-elemen visual secara berulang-ulang. Irama visual dalam 

desain grafis dapat berubah repitisi dan variasi. Repitisi merupakan 

irama yang dibuat dengan penyusunan elemen berulang kali secara 
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konsisten. Untuk variasi adalah perulangan elemen visual disertai 

perubahan bentuk, ukuran, atau posisi. Penyusunan elemen-elemen 

visual dengan interval yang teratur dapat menciptakan kesan dan 

statis. Sebaliknya, pergantian ukuran, jarak dan posisi elemen dapat 

menciptakan suasana riang,  dinamis dan tidak monoton. Repetisi ini 

dapat menciptakan kesatuan dan meningkatkan kenyamanan baca. 

Akan tetapi, perulangan yang terus menerus, tanpa ada variasi, 

menjadikan desain terasa monoton dan membosankan. 

5) Kesatuan (Unity) 

Desain dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak 

harmonis, ada kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna dan unsur - 

unsur desain lainnya. Menciptakan kesatuan pada desain yang hanya 

memiliki satu muka, seperti poster dan iklan, relatif  lebih mudah 

dibandingkan bentuk atau folder yang memiliki  beberapa halaman. 

Pada desain majalah atau buku, kesatuan dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Mengulang warna, bidang, garis, grid atau elemen yang sama pada setiap 

halaman. 

b. Menyeragamkan jenis huruf untuk judul, body, copy, dan caption. 

c. Menggunakan unsur visual yang memiliki kesamaan warna, tema, atau 

bentuk. 

d. Menggunakan satu atau dua jenis huruf  dengan variasi ukuran dan style 

(bold, italic, dan sebagainya). 

 

2.10 Tipografi 

Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan 

pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan 

tertentu, guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Menurut Danton 

Sihombing (2015:116) dalam desain grafis modern tipografi mengandung tujuan 

komunikasi dan ekspresi artistik yang secara bersamaan tipografi menjadi 

terhubung  dengan desain identitas perusahaan, brand atau merek dan rancangan 
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visual periklanan. Kusrianto (2007:  202) tipografi memiliki 4 ciri yang sesuai 

dengan anatominya, sebagai berikut penjelasannya: 

a. Old Style 

Huruf ini diciptakan pada periode tahun 1470 sampai akhir abad ke-16 

dengan kemunculan periode transisi berupa karya John Baskerville. Ciri- 

ciri huruf dari Old Style berbentuk Diagonal Stress memiliki sifat 

perbedaan antara bagian tipis dan tebal pada stroke sedang, serif biasanya 

berbentuk miring. Beberapa font yang kategori old style antara lain Bembo, 

Baure, Text, Usherwoodm Garamound, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Old Style Font 

(Sumber: https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm) 

 

b. Modern 

Tipe font modern dimulai pada abad ke-18 ketika Giambastita Bodoni 

menciptakan karya yang bisa dikenal dengan font Bondoni hingga 

sekarang. Tipe ini cukup memiliki periode yang cukup panjang sampai 

abad ke-20. Ciri-ciri tipe ini adalah berbentuk vertical stress, serif pada 

huruf kecil berbentuk lurus, memiliki bagian tebal dan tipis pada stroke 

perbedaannya ekstrem. Font-font yang termasuk dalam kelompok modern  

  

https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm
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Gambar 2.3 Modern Font 

(Sumber: https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm) 

 

c. Slab Serif 

Kelompok huruf Slab Serif ditandai dengan bentuk serif yang tebal dan 

sangat  tebal. Masa jenis huruf Slab Serif bervariasi dan ikut menandai 

kemunculan huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai huruf yang 

menarik perhatian. Ciri-ciri kelompok huruf ini adalah serif pada huruf 

kecil membentuk Horizontal dan tebal (slab), membentuk vertical stress 

dan bagian stroke tebal dan tipis bedanya tidak terlalu besar. Beberapa font 

yang tergantung  dalam kelompok ini adalah Aachen, Memphis,  Rockwell, 

Serifa, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Slab Serif Font 

(Sumber: https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm) 

  

https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm
https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm
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d. Sans Serif 

Sans Serif adalah  huruf  tanpa menggunakan  serif  (kait ujung). Huruf ini 

pertama diciptakan oleh William Calon IV pada tahun  1816. Pada awal 

kemunculan, huruf ini dinilai aneh dan memiliki keunikan tersendiri. 

Sampai saat ini, orang inggris masih menyukai menyebut  huruf tanpa serif 

dengan sebutan Grotesques. Ciri-ciri huruf ini adalah memiliki pola stroke 

yang tebalnya sama, pada semua ujung huruf tidak memiliki kait, tidak ada 

stress karena tidak ada selisih tebal dan tipis. Contoh huruf yang masuk 

dalam golongan Sans Serif adalah Franklin Gothic, Helvetica, Formata, 

Gill Sans, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sans Serif Font 

(Sumber: https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm) 

 

2.11 Warna 

Menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto (2005: 9) mendefinisikan warna secara fisik  

dan psikologis. Warna secara fisik adalah sifat cahaya yang dipancarkan, sedangkan  

secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Terdapat tiga  

elemen yang penting dari pengertian warna. Unsur tersebut ialah benda, mata, dan 

unsur cahaya. Secara umum  warna dapat didefinisikan sebagai unsur cahaya yang  

dipantulkan oleh benda yang kemudian diintrepetasikan oleh mata berdasarkan 

cahaya yang mengenai benda tersebut.  

Jadi warna merupaka suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya unsur 

cahaya, objek, dan observer yang kemudian menjadi kesan dari cahaya yang 

https://www.newton.k12.in.us/art/dd/images/nondesigners/ch9/Chapter9.htm


17 
 

 

dipantulkan oleh benda-benda sehingga menampilkan spectrum warna berdasarkan 

pengalaman dari indra mata. (Dameria, 2007). 

Sehingga 3 unsur warna dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Cahaya 

Cahaya yang dilihat melalui mata sebenarnya merupakan bagian dari 

spectrum gelombang electromagnetic. Seberapa terangnya cahaya 

dinyatakan dalam color temperature dengan satuan derajat kelvin.  

Semakin tinggi nilai color temperature warna akan menghasilkan warna  

bluish (kebiruan) dan semakin rendah nilai color temperaturenya akan 

menghasilkan warna yellowish (kekuningan). 

b. Objek/benda 

Objek hanya memantulkan, meneruskan atau menyerap cahaya yang 

datang mengenainya. Objek dipengaruhi oleh bahan pembentuknya  

maupun permukaan objek tersebut seperti mengkilap, doft, plastic, metal, 

textile, cat metalik dan sebagainya. 

c. Pengamat (observer) 

Untuk melihat suatu warna, tentu harus ada mata. Mata sebagai panca 

indra mempunyai struktur yang begitu unik dan kompleks didalamnya 

antara lain retina, pupil dan receptor serta komponen lainnya. Panjang 

gelombang yang diterima oleh mata selanjutnya diteruskan ke otak 

manusia sebagai memori dan diberi deskripsi. 

Berikut ini adalah macam-macam warna beserta penjelasan: 

1) Warna Primer 

Warna ini merupakan warna pokok atau pertama yang pembentukannya 

tidak disertai dengan warna lain. Warna primer digunakan sebagai bahan 

campuran pokok sehingga menghasilkan warna-warna lain. Adapun warna 

primer yaitu: 

a. Merah, yang berarti sebenarnya bernama Magenta yakni semu ungu. 

b. Biru, yang sebenarnya bernama Cyan yakni biru semu hijau. 

c. Kuning, yang sebenarnya bernama Yellow. 

Dan warna-warna primer tersebut sering disingkat CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 

dalam dunia percetakan.  
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Gambar 2.6 Warna Primer 

(Sumber:  https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/) 

 

2) Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran dua warna 

primer. Misal warna merah dicampur dengan warna kuning maka warna akan 

menjadi Jingga (sekunder). Berikut adalah macam- macam warna sekunder: 

a. Orange atau jingga hasil campuran antara warna merah dengan kuning. 

b. Hijau yaitu warna hasil campuran antara kuning dengan biru. 

c. Ungu / Violet yaitu warna hasil campuran antara biru dengan merah. 

 

Gambar 2.7 Warna Sekunder 

(Sumber:  https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/) 

 

3) Warna Intermediate 

Warna Intermediate merupakan warna pada lingkaran warna yang letaknya  

diantara warna primer dan warna sekunder. Berikut adalah macam-macam 

warna intermediate: 

https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/
https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/
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a. Merah Violet (Red Violet) yakni ialah warna yang letaknya diantara warna 

merah dan violet/ungu. 

b. Merah Jingga (Red Orange) yakni ialah warna yang letaknya diantara 

warna merah dan jingga. 

c. Kuning Jingga (Yellow Orange) yakni ialah warna yang letaknya diantara 

warna kuning dan jingga. 

d. Kuning Hijau (Yellow Green) yakni ialah warna yang letaknya diantara 

warna kuning dengan hijau. 

e. Biru Hijau (Blue Green) yakni ialah warna yang letaknya diantara warna 

biru dan hijau 

f. Biru Violet (Blue Violet) yakni ialah warna yang letaknya diantara warna 

biru dan violet / ungu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Warna Intermediate 

(Sumber:  https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/) 

 

4) Warna Tersier 

Warna tersier merupakan warna yang berasal dari pencampuran antara warna 

primer dengan warna sekunder. Berikut ini adalah macam-macam warna tersier 

antara lain: 

a. Coklat Merah merupakan warna yang dihasilkan dari campuran warna 

merah dengan warna hijau. 

https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/
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b. Coklat Kuning merupakan warna yang dihasilkan dari campuran warna 

kuning dengan warna ungu. 

c. Coklat Biru merupakan warna yang dihasilkan dari campuran warna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Warna Tersier 

(Sumber:  https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/) 

 

5) Warna Kuarter 

Warna kuarter merupakan warna yang berasal dari campuran 2 warna tersier. 

Berikut adalah macam-macam warna kuarter yaitu: 

a. Coklat Jingga merupakan warna yang berasal dari campuran merah 

tersier dengan warna kuning tersier. 

b. Coklat ungu merupakan warna yang berasal dari campuran biru tersier 

dengan merah tersier. 

c. Coklat hijau merupakan warna yang berasal dari campuran kuning tersier 

dengan warna biru tersier. 

Selain itu, warna dapat dikelompokkan  menjadi beberapa macam. Adapun macam-

macam warna tersebut yaitu: 

1) Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian 

warna atau bukan warna primer dan juga bukan termasuk  warna 

sekunder. 

2) Warna kontras/komplementer,  adalah warna yang berkesan berlawanan 

antara warna satu dengan warna yang lainnya.  Warna ini bisa didapat 

dari warna yang berseberangan  yang terdiri atas warna primer dengan 

sekunder. 

https://materibelajar.co.id/pengertian-warna/
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3) Warna panas, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran. 

Dalam lingkaran  warna mulai dari warna merah hingga  ke warna 

kuning. 

4) Warna dingin,  adalah kelompok warna yang ada dalam kelompok 

rentang setengah lingkaran. Dalam suatu lingkaran  warna mulai dari 

warna hijau hingga  ke warna ungu. 

 

2.12 Tagline 

Tagline secara tradisional disebut dan ditetapkan sebagai “Jingles” atau 

slogan. Dalam menciptakan keselarasan arsitektur bagi suatu merek. Tagline 

memainkan peran unik dan khusus. Tagline adalah lini ekspresif yang digunakan 

untuk megklarifikasikan atau mendramatisir manfaat-manfaat emosional dan 

fungsional dari merek bagi para pelanggan dan pelanggan potensial. Tagline 

memberitahu konsumen bagaimana mereka diharapkan akan merasakan tentang 

merek tersebut. (Knapp, 2002: 135).  

Jadi, pesan pada tagline diharapkan mampu untuk membujuk, 

membangkitkan, dan mempertahankan  ingatan  konsumen  terhadap sebuah produk 

yang ditawarkan. Maka tagline memerlukan daya tarik bagi audience yang 

ditargetkan. Daya tarik tagline sangat penting, karena daya tarik ini akan 

meningkatkan keberhasilan  komunikasi dengan target audience. Tujuan utama dari 

tagline adalah untuk membangun atau memperkuat merek, untuk melakukan hal 

ini, tagline harus melakukan hal sebagai berikut: 

a. Tagline salah satunya komponen umum dari suatu periklanan multimedia  

yang bisa menjadikan iklan berbeda yang baik telah melalui perubahan 

strategi periklanan. 

b. Menyiratkan suatu pesan produk didalam  tagline  tentunya membutuhkan 

kreativitas yang tinggi disertai kemampuan dalam content marketing yang 

baik. 

Ada tiga karakteristik  tagline/slogan  diantaranya  sebagai berikut: 

1) Kesederhanaan/simple  

Dapat ditandai berupa gambar tanpa kata atau gambar yang didukung oleh 

kata-kata menarik.  
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2) Mudah diingat / memorable 

Kesuksesan sebuah iklan salah satu yang tersimpan dalam ingatan 

konsumen sehingga penglihatan atau iklan mengutamakan suara dan iklan 

merek produk diingat konsumen. 

3) Memperkuat merek / strong 

Slogan yang bermanfaat sebagai dasar perbedaan promosi iklan untuk 

sebuah produk. 

4) Brand 

Menurut David Aaker (2014 : 1) menyatakan bahwa brand tidak hanya 

nama dan logo saja, melainkan sebuah janji kepada konsumen yang 

memiliki hubungan dengan prinsip suatu brand. Namun begitu, brand 

memiliki arti yang luas daripada hanya memenuhi sebuah janji, melainkan 

suatu proses yang dimulai dari dasar hingga ke puncak tertinggi yang 

dimana tercipta sebuah hubungan antara brand dengan konsumen. 

 

2.13 Brand Awareness 

Menurut David A. Aaker (1991:61) Brand Awareness merupakan 

kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengigat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Dengan menciptakan brand 

awareness, pemasaran berharap bahwa kapanpun suatu kebutuhan muncul, brand 

awareness, pemasaran berharap bahwa kapanpun suatu kebutuhan muncul, brand 

tersebut akan muncul kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan 

pertimbangan berbagai alternative dalam pengambilan keputusan. Nama (merek) 

dapat diibaratkan sebagai sebuah folder yang berisi file khusus di dalam pikiran 

konsumen yang dapat diisi dengan fakta dan perasaan terkait sebuah nama (merek). 

Brand  Awareness memiliki  beberapa tingkatan  yang  dapat digambarkan dalam 

bentuk piramida,  sebagai berikut:  
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Gambar 2.10 Piramida Brand Awareness 

(Sumber: https://www.paltycox.com/2019/09/penjelasan-template-piramida-brand.html) 

 

Jadi dapat dijabarkan inti dari piramida Brand Awareness sebagai berikut: 

a. Unaware of Brand (tidak menyadari brand) merupakan tingkat paling 

rendah dalam piramida brand awareness dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu brand. 

b. Brand Recognition (pengenalan brand) adalah tingkat minimal dari brand 

awareness. Tingkatan ini sangat penting ketika konsumen/pembeli  

memilih sebuah merek ketika melakukan pembelian. 

c. Brand Recall (pengingat kembali brand) merupakan kembali suatu brand 

tanpa bantuan. 

d. Top of Mind (puncak pikiran) adalah tingkatan dimana sebuah merek yang 

akan disebut pertama kali dalam ingatan konsumen tanpa bantuan atau 

brand tersebut merupakan brand utama dari berbagai brand yang ada. 

  

https://www.paltycox.com/2019/09/penjelasan-template-piramida-brand.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian   

kualitatif. Bogdan dan Taylor (Indranata, 2008 : 7) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis  atau lisan  dari orang dan perilaku  yang  dapat diamati.  Penelitian  

dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fakta sedalam-dalamnya, 

melalui pengumpulan data yang dilakukan dan kemudian menggambarkannya 

dengan penjelesan lebih rinci terkait permasalahan yang diajukan.  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh antara lain dari observasi, wawancara, 

studi literatur, dokumentasi, studi eksisting dan studi kompetitor. Hal tersebut 

digunakan untuk memperoleh sumber data yang valid mengenai B-IMUNE. 

 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan berada di lokasi kediaman Trisno Bari, Selaku 

pemilik usaha terapi dan produk B-IMUNE sebagai objek penelitian. 

Alamat : Jl. Flamboyan No. 198, Balun, Bohar, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, 

Jawa Timur 61257 

 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk   mendapatkan   data-data  yang  valid,   penelitian   ini  menggunakan 

teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  
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a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sugiyono (2008) 

metode pengumpulan data ini mengharuskan penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan teknik 

ini peneliti melakukan pengamatan dengan baik secara langsung atau tidak 

langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan  terhadap 

B-IMUNE meliputi kronologi sebelum dibuatnya produk tersebut, tata 

cara memproduksi, dan hasil spesifikasi produk. 

b. Wawancara 

Menurut Prabowo (1996 : 47) wawancara merupakan metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan suatu kepada seseorang responden melalui 

proses percakapan secara tatap muka, karena itu metode ini memerlukan 

kedekatan dengan narasumber. Dalam penelitian ini pihak yang 

diwawancarai adalah Trisno Bari selaku pemilik usaha terapi dan pemiliki 

produk B-IMUNE. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 17) dokumentasi mencari data mengenai 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengambil data berupa foto yang meliputi 

identitas visual B-IMUNE, elemen-elemen visual produk dan media-

media  yang digunakan. Rekaman suara  mengenai  wawancara dengan 

Trisno Bari sebagai pemilik usaha terapi serta pengelola  produk B-

IMUNE. 

 

3.1.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal analisis data lebih 

difokuskan selama proses di lapangan  bersamaan dengan pengumpulan data. Miles  

dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif  
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dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu mencakup   

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2008: 245). 

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dalam 

data-data yang diperoleh. Dengan demikian data yang telah diperoleh akan 

memberikan  sebuah gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk 

melakukan  pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian 

data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Verifikasi Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Dalam bab ini pembahasan akan difokuskan dari semua hasil penelitian melalui 

metode-metode yang digunakan, diantaranya yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi pustaka. Di bab ini juga akan menjelaskan hasil analisis data 

seperti STP, SWOT, USP, keywords, konsep desain serta strategi kreatif dalam 

redesain visual logo B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

 

4.1 Hasil dan Analasis Data 

 

4.1.1 Hasil Observasi 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dengan mengamati segala sesuatu 

terhadap merek B-IMUNE meliputi kronologi sebelum dibuatnya produk tersebut, 

tata cara memproduksi, dan hasil spesifikasi produk. Hasil dari kronologi dapat 

dijelaskan bahwa dalam membuat sebuah minuman kesehatan B-IMUNE 

memerlukan riset yang lama termasuk bagaimana cara menangani dampak penyakit 

terhadap masyarakat yang sulit untuk disembuhkan. Dalam riset tersebut  

memerlukan waktu hingga 10 tahun lalu dikumpulkannya beberapa bahan untuk 

dijadikan sebagai minuman kesehatan, terutama bahan utama berupa air kelapa. Air 

kelapa ini difermentasikan selama 1,5 bulan agar hasil fermentasi air kelapa 

menjadi lebih bagus. 

Cara memproduksi dengan menggunakan teknik yang  berbeda dari cara 

pembuatan yang berada di sebuah pabrik produksi, karena proses pembuatan juga 

memerlukan kesabaran. Setelah air kelapa difermentasi akan dicampurkan dengan 

bahan-bahan herbal agar khasiat air kelapa menjadi lebih bagus. Lalu akan 

diekstrak ke dalam kemasan botol. Spesifikasi dari minuman kesehatan ini bisa 

dibilang bagus serta dijadikan sebagai pengobatan alternatif yaitu terapi bekam.  
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4.1.2 Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan Trisno Bari selaku pemilik usaha terapi dan produk 

B-IMUNE, beliau menjelaskan berbagai macam hal tentang penyakit, bakteri, serta 

bagaimana cara mengetahui dampak gejala-gejala tersebut. Dibuatnya minuman 

kesehatan ini menurut beliau cukup bagus, adakala baiknya jika masyarakat mau 

untuk mencoba B-IMUNE. Tujuan awal adalah untuk dijadikan sebagai sosial 

bukan komersil. Beliau juga menjelaskan mengapa produk kesehatan yang sering 

dijumpai terkadang banyak kurang cocoknya, permasalahan tersebut pernah beliau 

jadikan sebagai objek penelitian. Menemukan variasi dari gejala penyakit yang 

ditimbulkan oleh obat-obatan. Terutama pada anti-biotik, anti-biotik sendiri 

memiliki 2 sifat, yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Dari perihal tersebut 

banyak masyarakat ada yang belum mengetahui jika mengkonsumsi berlebihan. 

Menurut beliau B-IMUNE memiliki peran yang cukup bagus yaitu dapat 

menetralisirkan racun, melancarakan peredaran darah, melancarkan saluran 

pencernaan, dan lain-lain. B-IMUNE ini pernah menjadi bagian dari kegiatan bakti 

sosial diberbagai instansi perkotaan serta PKM dalam rangka COVID-19. B-

IMUNE yang pernah dilakukan pada tahun 2020. Masyarakat yang ditargetkan usia 

dari 28-50 tahun, karena rentang di usia tersebut lebih rawan terhadap penyakit serta 

fisik seseorang biasanya mulai menurun. Dari perihal tersebut target utama sudah 

jelas yaitu yang memiliki status menikah dan sudah bekerja. Menurut beliau sering 

menemukan gejala-gejala yang mirip dengan orang pada umumnya hingga gejala 

yang parah, hingga pada saat ini masyarakat masih melakukan pengobatan terapi 

ditempat kediaman Trisno Bari. Sehingga tujuan diproduksinya B-IMUNE sebagai 

pengobatan alternatif yang cocok untuk masyarakat. Menurut beliau pernah ada 

masyarakat yang mencari produk minuman kesehatan tanpa adanya campuran 

bahan kimia dan lebih aman untuk dikonsumsi. 

B-IMUNE telah bertahan lebih dari 20 tahun, tetapi sayangnya logo yang 

digunakan kurang menunjukkan dari ikon produk dan belum adanya pengembangan 

logo baru untuk itu serta media pendukung yang pernah digunakan sudah tidak 

dimanfaatkan lagi sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui dari B-IMUNE 

tersebut. Dari logo menggambarkan tentang minuman kesehatan unggulan yang 

dapat membantu masalah berbagai gejala penyakit. Sehingga menurut beliau perlu 
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adanya pembaharuan logo tersebut serta media pendukung untuk ditujukan kepada 

masyarakat. 

 

4.1.3 Dokumentasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampak Depan Rumah Trisno Bari 

(Sumber: https://goo.gl/maps/BFBiX3PFtsZunZRb7) 

 

Gambar diatas merupakan tampak depan bagian rumah milik Trisno Bari 

yang dimana tempat usaha dan proses pembuatan minuman kesehatan B-IMUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Foto Pemilik Usaha dan Pemilik Produk B-IMUNE 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Gambar 4.2 adalah pemilik dari usaha terapi dan B-IMUNE, digambar 

terdapat sebuah jerigen besar dan beberapa wadah yang berisikan cairan. Jadi dapat 

dijelaskan didalam jerigen itu adalah air kelapa yang sedang diproses fermentasi 

proses ini memerlukan waktu 1,5 bulan, suhu yang ditentukan tidak lebih dari 23oC  

dan harus tetap dalam keadaan sejuk. sedangkan cairan-cairan itu adalah bahan 

herbal yang telah dikelola. Menurut beliau bisa memproduksi 100 botol per –

harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Jerigen yang berisikan air kelapa 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Jeringen-jerigen pada gambar 4.3 berisikan air kelapa yang akan 

difermentasikan. Total keseluruhan ada 15 jerigen yang masing-masing memiliki 

kapasitas 1100 L jika ditotal maka dapat menampung hingga 16.500 L air kelapa. 

Dalam pengekstrakan beliau tidak sendiri, beliau dibantu oleh keluarga termasuk 

istri dan anaknya. Setelah fermentasi air kelapa diekstrak akan ditambahkan dengan 

campuran cairan yang mengandung bahan-bahan herbal lalu dikemas kedalam 

sebuah botol.  
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Gambar 4.4 Varian Merek Produk B-IMUNE 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.4 adalah varian merek dari B-IMUNE, yang memiliki varian 

khasiat yang dicocokkan dengan gejala dari masyarakat. Menurut Trisno Bari cara 

mengkonsumsi produk ini cukup sederhana yaitu seperti layaknya menyedu 

minuman sirup tetapi pembedanya ada ditakarannya sendiri, lalu dicampur dengan 

air putih dan diaduk sampai rata. Boleh juga jika dicampur dengan madu. Jadi  B-

IMUNE sangat cocok dijadikan sebagai pengobatan alternatif untuk masyarakat. 

 

4.1.4 Hasil Studi Pustaka 

Peneliti tidak hanya melakukan observasi, wawancara, dokumentasi saja 

dalam hal mendukung penelitian, namun diperlukannya studi pustaka didalam 

penerapan ini. Studi pustaka yang digunakan adalah buku Mendesain Logo oleh 

Surianto Rustan edisi (2017). Buku ini berisikan tahapan-tahapan dalam membuat 

logo, atribut-atribut identitas visual yang berupa nama, logo, warna, tipografi, 

elemen gambar serta penerapan identitas.  
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Gambar 4.5 Buku Mendesain Logo Surianto Rustan Edisi 2017 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.1.5 Hasil Analisis Data 

a. Reduksi Data 

1) Obsevasi 

Dari hasil observasi bahwa dalam membuat sebuah minuman 

kesehatan B-IMUNE memerlukan riset yang lama termasuk bagaimana 

cara menangani dampak penyakit terhadap masyarakat yang sulit untuk 

disembuhkan. Dalam riset tersebut  memerlukan waktu hingga 10 tahun 

lalu dikumpulkannya beberapa bahan untuk dijadikan sebagai minuman 

kesehatan, terutama bahan utama berupa air kelapa. Air kelapa ini di 

fermentasikan  selama 1,5 bulan agar hasil fermentasi air kelapa 

menjadi lebih bagus. 

Cara memproduksi dengan menggunakan teknik yang  berbeda dari 

cara pembuatan yang berada disebuah pabrik produksi, karena proses 

pembuatan juga memerlukan kesabaran. Setelah air kelapa difermentasi 

akan dicampurkan dengan bahan-bahan herbal agar khasiat air kelapa 

menjadi lebih bagus. Lalu akan diekstrak kedalam kemasan botol. 

Spesifikasi dari minuman kesehatan ini bisa dibilang bagus serta 

dijadikan sebagai pengobatan alternatif yaitu terapi. 

Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang 

merek B-IMUNE dan juga ada yang masih berupaya membeli obat-
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obatan dari luar yang menurut masyarakat lebih ampuh, dari sini citra 

dari logo B-IMUNE berdampak masih rendahnya tingkat brand 

awareness di mata masyarakat. 

2) Wawancara 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber 

yakni Trisno Bari tujuan dari produksi minuman kesehetan B-IMUNE 

adalah sebagai pengobatan alternatif untuk masyarakat. Target utama 

yang dituju dari usia 28-50 tahun yang sudah bekerja dan menikah. 

3) Dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang didapat adalah dari lokasi rumah pemilik 

usaha, tempat proses pembuatan B-IMUNE, dan variasi produk yang 

pernah diperjualkan ke masyarakat. 

4) Penyajian Data 

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara , dan dokumentasi, maka 

didapat: 

a. B-IMUNE produk minuman kesehatan banyak dicari orang 

karena khasiatnya. 

b. B-IMUNE telah dibuktikan hasil khasiat berhasil dapat 

menyembuhkan gejala penyakit. 

c. Visual logo pada B-IMUNE kurang menggambarkan citra 

produk. 

d. Target utama adalah usia dari 28-50 tahun yang sudah menikah 

dan bekerja. 

5) Kesimpulan 

B-IMUNE merupakan merek produk minuman kesehatan herbal 

probiotik yang memiliki banyak khasiat dengan perpaduan antara air 

kelapa yang difermentasi lalu dicampurkan dengan bahan-bahan herbal. 

Tujuan diproduksinya B-IMUNE adalah sebagai pengobatan alternatif 

yaitu terapi. Pernah dijadikan sebagai kegiatan bakti sosial serta PKM 

dalam rangka kesehatan masyarakat. Spesifikasi bisa dibilang bagus 

karena bisa menyembuhkan gejala penyakit yang diderita oleh 

masyarakat, sehingga pernah ada yang mencari produk minuman 
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kesehatan tanpa menggunakan bahan kimia dan aman untuk 

dikonsumsi. Target utama yang dituju adalah dari yang sudah menikah 

dan bekerja, lalu usia dari 28-50 tahun, dalam hal ini pengaruh gejala 

penyakit sering muncul dikarenakan fisik seseorang mulai menurun. 

Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang 

merek B-IMUNE dan juga ada yang masih berupaya membeli obat-

obatan dari luar yang menurut masyarakat lebih ampuh, dari sini citra 

dari logo B-IMUNE berdampak masih rendahnya tingkat brand 

awareness di mata masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya redesain visual logo 

merek produk B-IMUNE untuk memperkuat citra merek serta sebagai 

produk unggulan yang modern sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness. 

 

4.2 STP (Segmentasi, Targeting,  Positioning) 

a. Segmentasi 

Pada redesain visual logo B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness, segmen pasar dituju adalah sebagai berikut: 

1) Geografis 

Wilayah   : Sidoarjo dan  Surabaya 

Negara    : Indonesia 

Iklim    : Tropis 

2) Demografis 

Usia    : 28-50 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan perempuan 

Pendidikan   :Wiraswasta, Sarjana, Guru, Pegawai Kantor 

Status    : Sudah menikah 

3) Psikografis 

Masyarakat mencari produk minuman kesehatan tanpa adanya 

campuran bahan kimia dan aman untuk dikonsumsi.  
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4) Targeting 

Target untuk redesain visual logo B-IMUNE adalah masyarakat 

yang sudah bekerja dan menikah dengan rentang usia dari 28 hingga 

50 tahun. 

5) Positioning 

B-IMUNE memposisikan sebagai merek produk unggulan 

masyarakat karena bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung  

campuran bahan kimia melainkan menggunakan bahan-bahan alami 

dengan pengelolaan yang modern sebagai upaya meningkatkan 

brand awaraness. 

6) USP 

Uniqe Selling Proposition yang dimiliki oleh B-IMUNE adalah 

sebagai merek produk unggulan yang dapat dijadikan sebagai 

pengganti atau penyeimbang terdampak dari konsumsi obat-obatan, 

serta probiotik dengan campuran bahan-bahan herbal baik dan aman 

untuk dikonsumsi serta memiliki khasiat.  

 

4.3. Analisis SWOT 

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat 

diketahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), serta 

ancaman (Threat) pada B-IMUNE dan sebagai berikut merupakan tabel SWOT 

yang telah dibuat:  
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Tabel 4.3 Tabel SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil analisis SWOT, maka diketahui strategi utamanya yaitu redesain 

visual logo B-IMUNE untuk mempekuat citra produk serta sebagai merek 

produk unggulan yang  modern sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

 

4.4 Key Communication Message 

Pemilihan key communication message dalam redesain visual logo B-

IMUNE didasari data yang  telah dilakukan melalui hasil dari analisis data 

diantaranya analisis STP, SWOT, dan USP yang sudah disimpulkan. Dari hasil 

data-data tersebut kemudian digunakan untuk mencari key communication 

message, berikut ini merupakan tabel key communication message yang telah 

dibuat:  
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Bagan 4.4 Key Communication Message Key Communication Message 
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4.5 Deskripsi Konsep 

Hasil dari analisis data key communication message telah didapat kata 

kunci yaitu “Supportive” yang akan dijadikan konsep untuk redesain visual logo 

B-IMUNE. 

Jadi maksud dari kata “Supportive” adalah mendukung , membantu, atau 

menunjang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan konsep “Supportive” disini 

pada redesain visual logo B-IMUNE bertujuan untuk menunjukkan bahwa B-

IMUNE sebagai produk minuman kesehatan unggulan yang dapat membantu 

permasalahan terhadap gejala penyakit yang dialami oleh masyarakat serta 

dijadikan sebagai pendukung pengobatan alternatif yang dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit. 

 

4.6 Perancangan Kreatif 

 

4.6.1 Tujuan Kreatif 

Redesain visual logo B-IMUNE dan implementasi desain merupakan hal 

yang utama untuk memperkuat citra produk B-IMUNE sebagai merek produk 

unggulan yang modern sebagai upaya meningkatkan brand awareness dengan 

konsep yang telah ditentukan adalah “Supportive”. 

Pada redesain visual logo B-IMUNE meliputi perancangan logo baru, 

Graphic Standard Manual, yang berisikan filosofi logo, ukuran logo dan 

pengimplementasian desain pada beberapa media seperti brosur, x-banner, dan 

kartu nama. 

 

4.6.2 Strategi Kreatif 

Dalam redesain visual logo B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan brand 

awarness dibutuhkan strategi kreatif dalam merancang  visual logo dan 

implementasi media nya, adapun strategi kreatif yang digunakan adalah: 

a. Warna 

Pemilihan warna pada redesain visual logo B-IMUNE ini ditentukan 

sesuai dengan konsep perancangan yaitu “Supportive”. Warna yang 

terpilih adalah biru sebagai warna dasar dan warna hijau. Menurut 



39 
 

 

Surianto Rustan dalam buku mendesain logo edisi 2017, untuk warna 

biru melambangkan manusia yaitu masyarakat, sedangkan warna hijau 

yaitu melambangkan alam dan kesehatan mengartikan alam dan 

kesehatan. Warna biru menggambarkan kehidupan masyarakat yang 

melakukan aktivitas sehari-hari. Warna hijau menggambarkan bahan 

alami perpaduan antara kelapa dan bahan-bahan herbal dari alam yang 

cocok untuk membantu kesehatan. Jadi karakteristik B-IMUNE adalah 

minuman kesehatan perpaduan dari bahan-bahan alami yang cocok 

untuk membantu kesehatan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pemilihan Warna 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

b. Tipografi 

Tipografi yang digunakan pada logo menggunakan font “Dreamwood”, 

font ini termasuk dalam ciri-ciri modern font menurut Kusrianto dalam 

buku Pengantar Desain Komunikasi Visual: Font ini mewakili sifat 

modern dan tipografi yang digunakan ke dalam implementasi media 

adalah font “Tahoma”. Kedua font mempunyai tingkat keterbacaan 

yang mudah dilihat. 
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Gambar 4.7 Pemilihan Font 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

c. Logo 

Pada redesain visual logo B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan 

brand awareness terdiri dari logogram dan logotype. Redesain visual 

logo ini disesuaikan dengan konsep yang telah ditentukan yaitu 

“Supportive” beserta karakteristik yang dimiliki pada B-IMUNE. 

Sehingga menghasilkan sebuah logo baru yang dapat menggambarkan 

citra B-IMUNE sebagai merek minuman kesehatan unggulan yang  

modern. Dalam menentukan visual yang digunakan pada redesain logo 

ini mewakili konsep “Supportive” dan karakteristik B-IMUNE, maka 

diperlukan beberapa referensi visual yang berkaitan dengan B-IMUNE. 

Dapat ditentukan referensi visual yang digunakan karena hal tersebut 

mewakili konsep “Supportive” dan menggambarkan karakteristik dari 

B-IMUNE.  
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Gambar 4.8 Pemilihan Referensi Visual 

(Sumber: Gambar 1 Membantu Orang Lain Dapat Membuat Anda Lebih Sehat 

(cnnindonesia.com) 

Gambar 2 https://m.medcom.id/tag/11514/obat-herbal/30) 

 

Tahap selanjutnya, dilakukan membuat sketsa berdasarkan dari referensi 

visual yang akan dijadikan sebagai visual logo B-IMUNE. Dalam hal ini peneliti 

mengacu kepada karakteristik yang dimiliki B-IMUNE yaitu menjulurkan tangan. 

Serta menambahkan tagline sebagai persuasif merek produk. 

  

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150806133139-255-70450/membantu-orang-lain-dapat-membuat-anda-lebih-sehat
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150806133139-255-70450/membantu-orang-lain-dapat-membuat-anda-lebih-sehat
https://m.medcom.id/tag/11514/obat-herbal/30
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Gambar 4.9 Sketsa Alternatif Terpilih 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

 Setelah proses pengembangan sketsa alternatif logo berdasarkan referensi 

visual, maka ditentukan sketsa alternatif logo berdasarkan konsep “Supportive”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sketsa Alternatif Logo Terpilih 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Dari beberapa simplifikasi yang telah dibuat, ditentukan menjulurkan tangan 

merupakan visual yang menggambarkan karakteristik dari B-IMUNE. Ikon dua 

orang saling menjulurkan tangan diambil adalah telapak tangan. B-IMUNE pada 

dasarnya merek produk yang sudah banyak membantu kebutuhan kesehatan 
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masyarakat. selanjutnya visual yang berada ditengah huruf “B” adalah ikon 

manusia sebagai gambaran masyarakat. 

Berikutnya akan dilakukan tahap komputerisasi atau digital logo pada sketsa 

alternatif terpilih yang telah melalui tahap penyesuaian dengan konsep dan 

karakteristik B-IMUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Komputerisasi Logo Terpilih 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.7 Perancangan Media 

 

4.7.1 Tujuan Media 

Tujuan media pada redesain ini adalah sebagai implementasi hasil desain 

dari visual logo B-IMUNE sebagai upaya mengenalkan serta menggambarkan citra 

yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan media-media yang akan dirancang 

dapat meningkatkan brand awareness B-IMUNE. 

 

4.7.2 Strategi Media 

Dalam perancangan ini diperlukan strategi dalam penentuan dan penggunaan 

media agar memudahkan apa yang dicapai pada tujuan perancangan media. 

Penentuan media disesuaikan dengan target audience sehingga bersifat efektif 

mengkomunikasikan apa yang ingin dikomunikasikan. 
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Media yang digunakan pada perancangan ini yaitu, brosur, poster, X-banner, 

Instagram, Graphic Standard Manual, dan Kartu nama. Berikut merupakan 

penjelasan masing-media yang akan digunakan: 

a. Brosur 

1) Alasan Pemilihan Media 

Brosur sebuah media yang memiliki fungsi sebagai media 

pemasaran dan mengiklankan apa yang ingin dikomunikasikan. 

Brosur berisikan informasi terkait merek produk B-IMUNE. 

2) Konsep Desain 

Pada konsep desain brosur, untuk bagian depan adalah bagian cover 

yang diisi dengan nama tempat dan nama merek B-IMUNE dengan 

background foto tanaman kelapa dan bahan-bahan herbal. Bagian 

belakang  brosur menjelaskan beberapa informasi mengenai B-

IMUNE. 

3) Penempatan Media 

Brosur akan ditempatkan di rumah Trisno Bari dan tempat terapi 

kesehatan sejenis. 

4) Sketsa Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sketsa Desain Brosur 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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b. Instagram 

1) Pemilihan Media 

Penggunaan Media sosial seperti Instagram telah banyak digunakan 

oleh khalayak masyarakat, baik kalangan muda maupun tua ada 

juga dari berbagai instansi perusahaan yang menggunakan media 

sosial sebagai bidang jasa / bisnis. Dan cocok untuk 

mempromosikan produk B-IMUNE lewat media sosial. 

2) Konsep Desain 

Bagian foto profil menggunakan label redesain logo B-IMUNE, 

untuk bagian dalamnya menambahkan berbagai macam informasi 

mengenai produk B-IMUNE sendiri. 

3) Penempatan Media 

Penempatan media Instagram, dapat diakses melalui semua 

Gadget. 

4) Sketsa Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sketsa Desain Instagram 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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c. Poster 

1) Pemilihan Media 

Media poster dapat dijadikan sebagai media promosi dari suatu 

produk / jasa. Dari harganya yang murah serta bisa dimanfaatkan 

untuk melakukan sebuah kegiatan yang bersifat persuasif untuk 

masyarakat. 

2) Konsep Desain 

Bagian logo berada di tengah media, bagian atas diberi identitas 

berupa sosial media, tempat produksi, nomor telepon, serta kalimat 

“Gerakan Sehat” sebagai persuasif, untuk bagian bawah logo 

terdapat informasi sederhana mengenai B-IMUNE. 

3) Penempatan Media 

Penempatan berada di balai desa, balai kota, balai RT / RW, serta 

di instansi perusahaan. 

4) Sketsa Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sketsa Desain Poster 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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d. X-Banner 

1) Alasan Pemilihan Media 

Pemilihan media x-banner dalam perancangan ini sebagai media 

promosi untuk B-IMUNE yang bertujuan sedang melakukan 

kegiatan bakti sosial di lingkungan masyarakat. 

2) Konsep Desain 

Visual berupa tumbuhan kelapa yang menggambarkan bahan 

dasar dari minuman kesehatan B-IMUNE. 

3) Penempatan Media 

X-banner diletakkan pada bagian depan rumah tempat kediaman 

Trisno Bari serta digunakan pada kegiatan bakti sosial di 

masyarakat. 

4) Sketsa X-banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sketsa Desain X-Banner 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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e. Kartu Nama 

1) Alasan Pemilihan Media 

Kartu nama merupakan sebuah kartu yang memberikan sebuah 

informasi tentang sebuah perusahaan atau individu yang 

disampaikan hanya sebagai pengingat dalam sebuah perkenalan 

formal. Dalam hal ini diperlukannya kartu nama agar masyarakat 

mengingat tentang merek produk B-IMUNE. 

2) Konsep Desain 

Bagian depan menyantumkan logo B-IMUNE, sedangkan belakang 

menyertakan beberapa informasi seperti lokasi, nomor telepon 

rumah, pemilik usaha, dan nomor via pemesanan. 

3) Penempatan Media 

Ditempatkan di tempat kediaman Trisno Bari dan digunakan pada 

saat diadakan kegiatan bakti sosial di masyarakat. 

4) Sketsa Kartu Nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Sketsa Desain Kartu Nama 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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4.8 Implementasi Desain 

 

4.8.1 Logo 

Hal utama pada redesain visual logo B-IMUNE adalah logo baru. Logo 

merupakan bagian yang penting dalam perancangan ini dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik yang dimiliki B-IMUNE. 

Perancangan logo juga disesuaikan dengan konsep “Supportive” yang sudah 

ditentukan agar proses dapat memudahkan dalam perancangan visual logo B-

IMUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Desain Digital Redesain Logo B-IMUNE 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Berdasarkan gambar 4.17, hasil desain digital yang telah dilakukan 

sebelumnya terpilih desain logo B-IMUNE, menggunakan dua warna yaitu biru 

dan hijau yang menurut Surianto Rustan dalam buku Mendesain Logo edisi 2017, 

warna biru melambangkan manusia yaitu masyarakat, sedangkan warna hijau 

yaitu melambangkan alam dan kesehatan mengartikan alam dan kesehatan. logo 

menggunakan font “Dreamwood”, font ini termasuk dalam ciri-ciri modern font. 

Logo ini akan diimplementasikan sebagai visual logo terhadap berbagai 

implementasi desain yang telah ditentukan. 
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4.8.2 Graphic Standard Manual 

Graphic Standard Manual ini dirancang sesuai dengan konsep 

“Supportive” yang memuat informasi terkait B-IMUNE dan juga merupakan 

komponen utama dalam menunjang dalam perancangan visual logo B-IMUNE 

yang meliputi pedoman dalam penggunaan dan pengaplikasian brand produk B-

IMUNE. Selain itu juga bertujuan untuk merefleksikan citra yang dimiliki untuk 

mengenalkan karakteristik kepada target audience. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.18 Cover Graphic Standard Manual 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.18 merupakan cover dari Graphic Standard Manual yang 

menampilkan hasil dari redesain visual logo B-IMUNE pada cover depan dan 

cover belakang logo Universitas Dinamika dan prodi DKV UNDIKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Lembar Latar Belakang 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Pada gambar 4.19 merupakan lembar awal Graphic Standard Manual yang 

berisikan Latar Belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Lembar Makna Logo 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.20 menjelaskan tentang definisi dari logo yang dapat 

digunakan diberbagai penempatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Filosofi Redesain Logo B-IMUNE 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Pada gambar 4.21 menjelaskan tentang filosofi dari B-IMUNE secara garis 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Lembar Konsep Logo 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.22 merupakan penjelasan konsep logo dari redesain visual 

logo B-IMUNE sebagai acuan dari perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Lembar Makna Logo B-IMUNE 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Pada gambar 4.23 menjelaskan tentang makna logo B-IMUNE dari segi 

karakteristik merek produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Lembar Panduan Logo 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.24 berisikan tentang panduan logo yang diantaranya logo 

grid, ukuran pada logo, dan larangan penggunaan logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Lembar Panduan Warna 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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 Pada gambar 4.25 berisikan tentang panduan warna yang menjelaskan 

tentang penggunaan warna pada logo serta pengaplikasian warna pada logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Panduan Tipografi Redesain Logo 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.26 berisikan tentang penjelasan mengenai tipografi yang 

digunakan pada sebuah logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Stationary Set 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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Gambar 4.28 Desain Stationary Set 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Pada gambar 4.27 dan gambar 4.28 merupakan implementasi dan desain 

dari Stationary set yang digunakan pada usaha terapi B-IMUNE. 
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Gambar 4.29 Lembar Implementasi Media Brosur dan X-Banner 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

 Pada gambar 4.28 merupakan implementasi dari logo B-IMUNE berupa 

brosur, dan X-banner. 

a. Brosur 

Brosur dirancang dengan menggunakan teknik Single yaitu dengan 

menggunakan satu lembar, hanya menggunakan sisi depan dan belakang. 

Yang berisikan tentang profil dan informasi mengenai B-IMUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Brosur Tampak Depan 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Gambar 4.31 Brosur Tampak Belakang 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Desain Brosur 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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b. X-Banner 

Media X-Banner digunakan sebagai media yang dapat berperan sebagai 

media informatif saat B-IMUNE sedang  mengikuti kegiatan bakti sosial 

atau PKM dengan tujuan memberikan pesan yang ingin disampaikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Media Implementasi X-banner 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Desain X-Banner 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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Gambar 4.35 Media Implementasi Instagram 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

c. Instagram 

Pada gambar 4.34 merupakan implementasi media berupa sosial media 

Instagram. Implementasi media ini dapat digunakan sebagai media 

penyebaran produk secara online dan sangat cocok pada masa pandemi 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Media Implementasi Poster 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)  
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Gambar 4.37 Desain Poster 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

d. Poster 

Pada gambar 4.36 dan gambar 4.37 merupakan Implementasi media dan 

desain poster, media ini sudah banyak digunakan diberbagai instansi 

perusahaan maupun perkantoran dari harganya yang bisa dibilang murah 

juga digunakan sebagai kegiatan masyarakat diberbagai kota. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil Implementasi karya pada pembahasan sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Tujuan utama pada redesain visual logo produk minuman kesehatan herbal 

probiotik B-IMUNE sebagai upaya meningkatkan brand awareness 

adalah sebagai merek produk unggulan modern melalui visual logo baru. 

b. Kata kunci “Supportive” merupakan konsep pada redesain visual logo B-

IMUNE. Definisi “Supportive” adalah mendukung, membantu, atau 

menunjang untuk melakukan suatu tindakan. 

c. Media implementasi yang digunakan redesain visual logo B-IMUNE yaitu 

brosur, X-Banner, Graphic Standard Manual, dan kartu nama. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut: 

a. Diharapkan redesain visual logo B-IMUNE dapat dikembangkan oleh 

pihak lain berupa perancangan media promosi lain seperti halnya katalog 

buku, video promosi, dll. 

b. Pemilik usaha serta pemilik merek produk B-IMUNE diharapkan untuk 

kedepan, dapat dijadikan sebagai pandangan baru dalam hal minuman 

kesehatan. 
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