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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh (Lina Eka Fajrin, Siti Hadiati Nugraini, 

2017) Dengan judul Perancangan visual branding Pempek Palembang Gajahmada 

Cek Min, mempunyai tujuan untuk terciptanya sebuah brand awareness di benak 

masyarakat serta memberikan image positif dan loyalitas agar dapat membantu 

kelangsungan hidup usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Anam, Setyanto, & 

Yanuarsari, 2015) dengan judul perancangan visual branding pada Kabupaten 

Kudus sebagai upaya promosi Kabupaten. Mempunyai tujuan untuk menghasilkan 

sebuah visual branding yang kuat dengan memaksimalkan potensi yang ada dan 

menarik lebih banyak pengunjung dari berbagai daerah bahkan menjadikan sebagai 

tujuan wisata. Penelitian yang dilakukan oleh (Yasin, Adib, & Suhartono, 2014) 

dengan judul Perancangan visual brand identity dan desain kemasan produk olahan 

biara karmel ordo carmelitarum discalceatorum, mempunyai tujuan untuk 

menonjolkan potensi produk dan sebagai sumber pemasukan mandiri. Penelitian 

menurut (Bastian, 2014) dengna judul Analisa Pengaruh Citra Merek (Brand 

Image) dan Kepercayaan Merek (Brand Trust) Terhadap Loyalitas Merek (Brand 

Loyalty) ADES PT. Ades Alfinda Putra Setia. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan tanpa citra merek yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi 

perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Kepercayaan Merek mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap loyalitas, hal ini ditunjukan nilai t-Statistic = 

3.822 > 1.96 dengan kekuatan jalurnya sebesar 0.352 sehingga 
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hipotesis keempat berbunyi “Kepercayaan Merek (Brand Trust) berpengaruh 

terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT Ades Alfindo Putra Setia” 

dinyatakan diterima. Perancangan Identitas Visual dalam Destination Branding 

Pasar Bunga Bratang Surabaya (Citra & Santoso, 2016) ada beberapa metode yang 

digunakan dalam perancangan visual branding ini adalah sebagai berikut: 

a. Typography 

 Pemilihan jenis huruf sans serif yaitu Raleway jenis huruf ini akan 

diiplementasikan di dalam media promosi dan akan diimplementasikan di Graphic 

Standard Manual, karena font Sans Serif memiliki ciri khas yang simpel dan mudah 

dibaca sehingga akan emudahkan para pembaca dan dapat mudah di ingat. 

b. Warna 

 Pemilihan warna untuk perancangan yang digunakan dalam setiap logo dan 

media promosi yang akan dibuat adalah warna yang menunjukkan kesan ramai dan 

indah dikarenakan warna yang digunakan 3 jenis warna yang disesuaikan 

disesuaikan dengan konsep Bloom, pengambilan warna untuk merancang logo 

diambil dari 3 jenis tanaman yang ada di Pasar Bunga Bratang Surabaya. 

c. Logo 

 Logo merupakan elemen penting dalam perancagan identitas visual dari 

Pasar Bunga Bratang Surabaya. Elemen–elemen yang digunakan untuk merancang 

logo Pasar Bunga Bratang adalah tanaman terpilih yang ada di Pasar Bunga Bratang 

Surabaya namun tetap dalam acuan konsep visual yang telah ditentukan. 

2.2 Landasan Teori 

 Pembuatan sebuah perancangan visual branding, penulis membuat sebuah 

landasan teori yang bertujuan untuk memperkuat teori dalam suatu penelitian. 
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2.2.1 Multimedia 

Menurut Kausar, Sutiawan, & Rosalina (2015), Multimedia adalah dari kata 

multi dan media. Multiberasal dari bahasa Latin yaitu nouns yang berarti banyak 

atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu 

medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk dan menghantarkan, 

menyampaikan atau membawa sesuatu. 

Berdasarkan itu multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media 

(format file) yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, 

video, interaksi, dan lain-lain yang dikemas menjadi file digital (komputerisasi), 

digunakan untuk menyimpan atau menghatar pesan kepada publik. Beberapa 

elemen multimedia menurut (Kharisma & Kurniawan, 2015) sebagai berikut: 

1. Teks 

 Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat 

yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat di pahami 

oleh orang yang membacanya. Teks digunakan untuk menjelaskan gambar (Kausar 

& Sutiawan, 2015). Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan 

dikendalikan adalah teks. Kebutuhan teks bergantung pada kegunaan aplikasi 

multimedia (Kharisma & Kurniawan, 2015). 

 

  

2. Gambar 

 Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang 

baru dan lebih berguna. Gambar sering kali muncul sebagai backdrop (latar 
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belakang) yang mempermanis teks. Gambar merupakan sarana yang tepat untuk 

menyajikan informasi, apalagi pengguna sangat berorientasi pada gambar yang 

berbentuk visual (Kausar & Sutiawan, 2015). 

3. Audio 

Multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Audio 

didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, 

musik, narasi dan sebagainya yang bisa untuk suara latar. Audio dalam multimedia 

dapat berbentuk narasi, lagu, dan sound effect, narasi bisanya ditampilkan 

berbarengan dengan teks atau foto untuk memperjelas informasi yang di sampaikan 

(Kausar & Sutiawan, 2015). Ada berbagai jenis objek bunyi yang bisa digunakan 

dalam produksi multimedia yakni format waveform audio, aiff dat, ibf, mod, rni, 

sbi, snd, voc, au, MIDI soundtrack, compact disk audio, MP3 file, ra, rm, swa, dan 

sf (Kharisma & Kurniawan, 2015). 

4. Video 

 Video adalah teknologi perekaman, pengolahan, penyimpanan, 

pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan 

adegan-adegan dalam gerak secara elektronik video menyediakan sumber daya 

yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia (Kharisma & Kurniawan, 2015). 

Video sebagai media berupa tampilan audio visual yang digunakan untuk 

mengenalkan, menginformasikan dan mempromosikan suatu instansi, lembaga, 

atau perusahaan dengan tampilan yang lebih menarik kepada khalayak luas 

(Romika & Ryana, 2017).  

5. Animasi 
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 Animasi adalah tampilan yang menggabungkan antra media teks grafik dan 

suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan 

mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video (Kausar & Sutiawan, 

2015). Ada semilan macam animasi yaitu animasi sel, animasi frame, animasi 

sprite, animasi lintasan, animasi splin, animasi vector, animasi karakter, animasi 

computational, dan morphing (Kharisma & Kurniawan, 2015). 

Menurut (Yulianto, 2014), kelebihan komunikasi menggunakan multimedia 

adalah : 

1. Interaktif, pengguna secara aktif berinteraksi dengan alat, sehingga terjadi timbal 

balik antara pengguna dan piranti atau perangkat yang dipakai. 

2. Bebas dan repetitive, pengguna multimedia memperoleh kebebasan dalam 

mengakses informasi, dan  dapat melompat-lompat. 

3. Pengekalan ingatan, multimedia melibatkan banyak media baik input (piranti), 

maupun output hasil dari gambar, teks suara, animasi suara, maka hal ini dapat 

memperbesar ingatan para mengguna komputer terhadap apa yang disampaikan. 

Karena menurut lembaga riset dan penerbitan komputer, Computer Technology 

Research (CTR), menyatakan bahwa orang yang mampu mengingat 20% dari 

yang dilihat, dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang mengingat 50% dari 

yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan 

sekaligus. 

  Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, kelebihan dari 

komunikasi menggunakan multimedia adalah untuk menyampaikan pesan 

sekaligus, digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan menggabungkan 
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beberapa atau banyak media, secara langsung atau timbal balik, dimana pengguna 

secara aktif, akan memperoleh kebebasan, dalam mengakses pesan. 

 
2.2.2 Desain 

 Menurut Akbar (2016), Desain merupakan 

perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, 

komponen atau struktur. Kemudian, kata desain digunakan 

dalam kata benda maupun kata kerja. Dalam arti yang lebih 

luas, desain merupakan seni terapan dan rekayasa yang 

berintegrasi dengan teknologi. Desain dikenakan pada 

bentuk sebuah rencana, dalam hal ini dapat berupa proposal, 

gambar, model, maupun deskripsi. Jadi dapat dikatakan, 

desain merupakan sebuah konsep tentang sesuatu. Desain 

lahir dari penerjemahan kepentingan, keperluan, data 

maupun jawab atas sebuah masalah dengan metode yang 

dianggap komprehensif, baik itu riset, brainstorming, 

pemikiran maupun memodifikasi desain yang sudah ada 

sebelumnya. Prinsip-prinsip dasar desain dan definisinya: 

1. Kesatuan (Unity) 

 Merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan unsur-unsur desain 

menjadi suatu bentuk yang proposional dan menyatu satu sama lain ke dalam 

sebuah media. Kesatuan desain merupakan hal yang penting dalam sebuah desain, 

tanpa ada kesatuan unsur-unsur desain akan terpecah berdiri sendiri-sendiri tidak 

memiliki keseimbangan dan keharmonisan yang utuh. 
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2. Keberagaman (Variety) 

 Keberagaman dalam desain bertujuan untuk menghindari suatu desain yang 

monoton. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan dan pengkontrasan yang sesuai. 

Adanya perbedaan besar kecil, tebal tipis pada huruf, pemanfaatan pada gambar, 

perbedaan warna yang serasi, dan keragaman unsur-unsur lain yang serasi akan 

menimbulkan variasi yang harmonis. 

3. Keseimbangan (Balance) 

 Keseimbangan adalah bagaimana cara mengatur unsur-unsur yang ada 

menjadi sebuah komposisi yang tidak berat sebelah. Keseimbangan dapat tercapai 

dari dua bagian, yaitu secara simetris yang terkesan resmi/formal yang tercipta dari 

sebuah paduan bentuk dan ukuran tata letak yang sama, sedangkan keseimbangan 

asimetris memberi kesan informal, tapi dapat terlihat dinamis yang terbentuk dari 

paduan garis, bentuk, ukuran, maupun tata letak yang tidak sama namun tetap 

seimbang.  

4. Ritme/irama (rhythm) 

 Aliran secara keseluruhan terhadap desain selalu menyiratkan irama yang 

nyaman. Suatu gerak yang dijadikan sebagai dasar suatu irama dan ciri khasnya 

terletak pada pengulangan-pengulangan yang dilakukan secara teratur yang diberi 

tekanan atau aksen. Ritme membuat adanya kesan gerak yang menyiratkan mata 

pada tampilan yang nyaman dan berirama. 

5. Keserasian (Harmony) 
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 Mengartikan “keserasian sebagai usaha dari berbagai macam bentuk, 

bangunan, warna, tekstur dan elemen lain yang disusun secara seimbang dalam 

suatu komposisi utuh agar nikmat untuk dipandang”. Adalah keteraturan diantara 

bagian-bagian suatu karya. 

6. Proporsi (Proportion) 

 Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu obyek 

atau komposisi. Bisa dikatakan bahwa proporsi merupakan kesesuaian ukuran dan 

bentuk hingga tercipta keselarasan dalam sebuah bidang. Terdapat tiga hal yang 

berkaitan dengan masalah proporsi, yaitu penempatan susunan yang menarik, 

penentuan ukuran sehingga dapat diukur atau disusun sebaik mungkin. 

7. Skala (Scale) 

 Skala merupakan ukuran relatif dari suatu obyek, jika dibandingkan 

terhadap obyek atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya. Skala 

berhubungan dengan jarak pandang atau penglihatan dengan unsur-unsur yang telah 

dimunculkan (faktor keterbacaan). Skala juga sangat berguna bagi perciptanya 

kesesuaian bentuk atau obyek dalam suatu desain. 

8. Penekanan (Emphasis) 

 Adanya penekanan dalam desain merupakan hal yang penting untuk 

menghindari kesan menoton. Penekanan dapat dilakukan pada jenis huruf, ruang 

kosong, warna, maupun yang lainnya akan menjadikan desain menjadi menarik bila 

dilakukan dalam proporsi yang cukup dan tidak berlebihan. 

 
2.2.3 Komunikasi 

 Menurut (Akbar, 2016), kata komunikasi berasal dari 
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bahasa inggris yaitu communication yang diambil dari 

bahasa Latih communis yang berarti sama (dalam bahasa 

Inggris: common). Komunikasi kemudian dianggap sebagai 

proses menciptakan sesuatu kesamaan (commonness) atau 

sesuatu kesatuan pemikiran antara pengirim (komunikator) 

dan penerima (komunikan). Komunikasi hal terpenting dari 

salah satu kata yang ada dalam desain komunikasi visual. 

Ada beberapa penjelasan mengenai macam-macam 

komunikasi menurut (Akbar, 2016). Komunikasi verbal atau 

lisan pada jenis komunikasi ini dipergunakan pengucapan 

maupun bunyi-bunyi serta telinga (pendengar). Komunikasi 

nonverbal yang merujuk kepada tulisan contoh surat, 

majalah, koran dan sebagainya. Komunikasi tactual 

mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaan sebagai 

contoh, huruf braile bagi kaum tuna netra, brosur atau 

sampel yang memberikan contoh tekstur kertas, serta terkstil 

maupun keramik. Komunikasi alfactoral atau gustatory 

komunikasi jenis ini mempergunakan hidung sebagai 

penciuman. Komunikasi pengecap (taste from tongue) 

komunikasi jenis ini mempergunakan lidah sebagai pengenal 

rasa. Komunikasi visual (visual communication) komunikasi 

ini mempergunakan alat penglihatan. 

 Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah 

komunikasi memiliki peran yang penting. Komunikasi yang baik adalah 
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komunikasi yang dapat menyampaikan suatu pesan dari komunikator (pemberi 

pesan) kepada komunikan (penerima pesan) melalui suatu media dalam hal ini 

berupa logo.  

 
2.2.4 Desain Komunikasi Visual 

 Menurut (Rujiyanto, 2014), Desain Komunikasi Visual merupakan 

penggambaran untuk proses pengolahan ide penyampaian informasi yang dapat 

terbaca atau terlihat melalui sebuah media, erat kaitannya dengan penggunaan 

tanda-tanda (signs), gambar (drawing), lambang dan simbol, ilmu dalam penulisan 

huruf (typography), ilustrasi dan warna yang semuanya berkaitan dengan indra 

penglihatan.  Proses komunikasi tersebut terjadi melalui eksplorasi ide-ide dengan 

penambahan gambar baik itu berupa foto, diagram, dan lain-lain serta warna selain 

penggunaan teks sehingga akan menghasilkan efek terhadap pihak yang melihat. 

Efek yang dihasilkan tergantung dari tujuan yang ingin disampaikan oleh 

penyampai pesan dan juga kemampuan dari penerima pesan untuk 

menguraikannya.  

 Menurut (Maimunah, Hadi, & Sartim, 2015), Desain Komunikasi Visual 

memiliki fungsi penting antara lain information, desain yang selalu menyampaikan 

informasi dari pengirim pesannya secara visual. Identification, desain selalu 

menyiratkan atau menyuratkan identitas pengirim pesannya lewat karakter visual. 

Terakhir adalah expression atau persuasion, desain mampu mengekspresikan isi 

pesan dan menghadirkan resonasi atau getaran emosi lewat bahasa visualnya 

(seperti emosi dalam bahasa musik) sehingga dapat menimbulkan efek persuasi. 

  
2.2.5 Visual Branding 
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 Visual Branding adalah salah satu alat untuk membangun sebuah citra atau 

identitas yang didasari oleh sejarah, visi dan misi serta kelebihan dari perusahaan, 

untuk meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan yang baik (Caroline & Petra, 

2016). Menurut (Bastian, 2014), ada beberapa bentuk yang dapat mempengaruhi 

visual branding: 

1. Citra Merek (Brand Image) 

 Menurut (Citra & Santoso, 2016), Citra merek merupakan suatu aspek 

penting yang berhubungan dengan produk. Jika produk yang dihasilkan itu baik dan 

berkualitas maka produk tersebut memiliki nilai yang lebih dibenak konsumen 

sehingga akan meningkatkan citra merek. Pada saat citra merek telah terbentuk, 

maka akan menghasilkan brand trust. 

2. Kepercayaan Merek (Brand Trust) 

 Menurut (Citra & Santoso, 2016) Kepercayaan Merek merupakan sebuah 

perilaku kesediaan konsumen untuk percaya dan yakin pada kemampuan merek 

sesuai dengan fungsi produk tersebut. 

3. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

 loyalitas merek adalah kesetiaan pelanggan pada objek tertentu, seperti 

merek, produk, jasa, atau toko. Pada umumnya merek seringkali dijadikan sebagai 

objek loyalitas pelanggan. Loyalitas merek (Brand Loyalty) mencerminkan 

loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Loyalitas merek merupakan suatu kondisi 

dimana konsumen memiliki sikap yang positif terhadap merek, memiliki komitmen 

terhadap merek, dan memiliki kecenderungan untuk meneruskan pembelianya di 

masa. 
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 Menurut (Annisa Fauziah, Syafwandi, & Dini Faisal, 2015) visual branding 

sangat berpengaruh dalam hal bentuk, warna dan komposisi yang tentu saja 

disesuaikan dengan keadaan produknya. Harus dapat mengidentifikasikan unsur 

dan atribut dasar yang paling sesuai dalam mengungkapkan keinginan yang ingin 

dicapai dari sebuah merek, dan menggunakan kreatifitas untuk menemukan unsur-

unsur yang unik, efektif dan kombinasi yang fleksibel. 

 

 

 

2.3 Tools Yang Digunakan 

 
2.3.1 Adobe Photoshop 

 Adobe Photoshop dikenal sebagai software design grafis berbasis bitmap 
yang popular dipasaran (Sanjaya, 2016). Mulai dari desainer grafis professional, 
desainer web, fotografer, para pekerja kantor, hingga pemula dibidang desain, 
semuanya mengakui software ini sebagai progam pengolah gambar yang 
diandalkan. Fitur dan fasilitas Adobe Photoshop dikemas dengan interface yang 
user-friendly dan fleksibel untuk bekerja sama dengan berbagai software lain, baik 
untuk kepentingan desktop publishing maupun printing, menjadikan setiap versi 
progam ini selalu dinantikan. 
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