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Kata Kunci : Perancangan Visual Branding, Visual Branding, Desa Wisata 

Nyatnyono Kab Semarang. 

 

Desa Wisata Nyatnyono merupakan desa wisata di daerah Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Desa Nyatnyono dikenal dengan wisata 

ziarah serta sendang kalimat thoyibah yang dimilikinya. Setiap tahunnya Desa 

Nyatnyono didatangi kurang lebih 200.000 peziarah. Munculnya desa wisata – 

desa wisata baru memberikan ancaman pada Desa Nyatnyono untuk menarik 

pengunjung mendatanginya. Desa Nyatnyono tidak pernah memiliki visual 

branding sebelumnya, kegiatan serta sarana promosi tidak pernah dilakukan dan 

dimiliki, sehingga objek wisata yang ada pada hari-hari biasa terlihat sepi. 

Menurut data Organisasi Turis Dunia (UNWTO) ada sekitar 330 juta wisatawan 

global atau 30 persen dari total keseluruhan wisatawan yang melakukan 

kunjungan ke situs-situs religius di dunia. Hal tersebut tentu sangat disayangkan 

apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Desa Nyatnyono yang 

merupakan desa wisata religi. Untuk itu Desa Wisata Nyatnyono perlu memiliki 

visual branding sebagai identitas serta ciri khas yang menunjukan keunggulan 

wisatanya guna keperluan promosi. 

Perancangan visual branding pada Desa Wisata Nyatnyono ini melalui 

tahap proses berkarya dengan urutan proses preliminary yang meliputi 

pengumpulan data, analisis khalayak sasaran, riset media, dan penetapan konsep. 

Proses pra produksi berupa pencarian referensi dan sketsa alternative desain. 

Produksi meliputi, digitalisasi desain logo alternatif, final logo, pengaplikasian 

identitas visual pada merchandise, konsultasi dosbing dan persetujuan klien, final 

art. Penyajian karya meliputi, pencetakan, pameran.  

Pada pembuatan visual branding dilakukan analisis karya untuk 

menghasilkan rancangan identitas visual yang baik. Analisis karya tersebut 

meliputi beberapa aspek antara lain, aspek teknis, aspek estetis, dan aspek 

komunikasi. 

Tugas akhir ini menghasilkan rancangan visual branding Desa Wisata 

Nyatnyono yaitu berupa keseluruhan media yang membangun brand Nyatnyono. 

Pembuatan karya visual branding bertujuan untuk meningkatkan citra brand 

Nyatnyono dan meningkatkan brand awareness Nyatnyono di mata wisatawan 

sehingga diharapkan dapat mempengaruhi keinginan wisatawan untuk 

mengunjungi Desa Wisata Nyatnyono. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

1.1.1. Alasan Pemilihan Tema 

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki bentang alam luas yang indah 

dengan jumlah penduduk besar dan memiliki beragam kebudayaan. Besarnya 

jumlah penduduk di Indonesia membuat negeri ini memiliki beragam kebudayaan 

dan kepercayaan yang berbeda. Keberagaman budaya  dan kepercayaan didukung 

oleh bentang alam yang luas dan indah, membuat Indonesia memiliki potensi 

pariwisata yang besar. 

Tren perjalanan wisata saat ini telah berubah dari "sun, sand and sea" atau 

matahari, pasir dan laut menjadi "serenity, sustainability and spirituality" atau 

ketenangan, keberlanjutan dan spiritualitas. Berdasarkan data Organisasi Turis 

Dunia (UNWTO ) ada sekitar 330 juta wisatawan global atau 30 persen dari total 

keseluruhan wisatawan global melakukan kunjungan ke situs-situs religius di 

dunia. Baik berdasarkan motif spiritual ataupun kognitif. Beragamnya agama yang 

dianut membuat Indonesia memiliki berbagai tempat ibadah dan tempat-tempat 

yang dinilai sakral. Keberagaman ini membuat Indonesia memiliki potensi wisata 

religi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. (http://koran-

sindo.com/page/news/Potensi_Wisata_Religi_Indonesia_Menjanjikan) 

Di Ungaran, tepatnya di desa Nyatnyono terdapat makam yang sangat 

dikeramatkan oleh penduduk sekitar yaitu makam waliyullah Hasan Munadi dan 
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makam putranya waliyullah Hasan Dipuro. Kedua makam wali tersebut terletak di 

atas sebuah bukit dengan pemandangan yang indah serta hawa dingin yang sangat 

sejuk. Di desa Nyatnyono juga terdapat masjid Subulusallam, yang dipercaya 

merupakan salah satu karomah dari sang wali ketika berkhalwat, diceritakan 

bahwa ketika wali Hasan Munadi berkhalwat beliau mendapat petunjuk tentang 

sebuah masjid, dan ketika menyelesaikan khalwatnya masjid Subulusallam benar-

benar muncul secara tiba-tiba, keberadaannya menjadi asal-usul nama desa 

Nyatnyono yang berarti “berdiri, tahu-tahu ada”. Karomah lain dari wali hasan 

munadi adalah sebuah sumber mata air, yang akhirnya menjadi sebuah sendang 

Kalimat Thoyibah, yang airnya dipercaya membawa berkah yang dapat mengobati 

segala penyakit. (http://nahdlatululama.id/blog) 

  Potensi yang ada di Desa Nyatnyono, dapat digunakan sebagai salah satu 

desa tujuan wisata religi unggulan tingkat nasional. Berbagai infrastruktur 

pendukung seperti jalan, tempat parkir serta akomodasi lain juga telah tersedia. 

Berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian malam selikuran pada bulan 

ramadhan berhasil menarik peziarah dari berbagai daerah. Desa Nyatnyono telah  

ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui SK Bupati Semarang nomor 

556/0424/2015 mengenai penetapan desa wisata Kabupaten Semarang. Potensi 

wisata desa Nyatnyono apabila dikemas denganbranding dan promosi yang 

menarik, dapat menjadi salah satu desa wisata unggulan yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakatnya. Sebagai contoh adalah Kampung Pelangi 

Semarang. Kampung yang terletak di kelurahan Randusari, Semarang Selatan atau 
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dikenal sebagai gunung Brintik ini sebelumnya merupakan kawasan 

perkampungan yang kumuh. Setelah kawasan ini dibenahi, Kampung Pelangi 

Semarang menjadi sebuah contohbranding daerah yang bagus dan mulai dikenal 

dunia. Perubahan pada Kampung Pelangi ini, memberikan dampak yang baik bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Perekonomian masyarakat di Kampung 

Pelangi meningkat dengan adanya kunjungan dari pelancong yang datang untuk 

menikmati keindahan Kampung Pelangi. 

  Banyaknya daerah yang membangun desa wisata, memunculkan 

persaingan yang ketat bagi desa wisata yang ada untuk menarik pengunjung. 

Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, desa wisata Nyatnyono perlu 

merancang sebuah strategi yang dapat membedakannya dari desa wisata lain. 

Pembeda yang terbentuk dapat menjadikan desa wisata Nyatnyono mudah 

dikenali oleh wisatawan. Ketika desa wisata sudah dikenal oleh wisatawan maka 

lebih mudah bagi desa wisata untuk menunjukan keunggulan yang dimilikinya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat proyek studi dengan judul 

“PERANCANGAN VISUALbranding DESA WISATA NYATNYONO 

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG”. 

 

1.1.2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Menurut Kotler (2009),branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan barang atau jasa 
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pesaing (brand identity). Bagi entitas,branding tidak sekadar berfungsi sebagai 

corporate identity, namun juga bisa meningkatkan brand image (Citra yang 

terbentuk dalam pikiran konsumen tentang merk tertentu) yang luar biasa, apabila 

digarap dengan profesional. Dalam hal ini, objek yang dibranding adalah desa 

wisata Nyatnyono. 

Dalam Susanto dan Wijanarko (2004:80) dikatakan bahwa merek paling mudah 

dikenali melalui identitas fisiknya yang berbentuk visual seperti nama merek, by 

line, tag line, penyajian grafis merek maupun dalam bentuk audio seperti jingle. 

Sebagai sarana untuk memperkuat brand identity, visualbranding berupaya 

memadukan antara elemen-elemen visual dengan kesan yang ingin diciptakan 

desa wisata Nyatnyono pada benak masyarakat menjadi sebuah identitas yang 

akan mudah diidentifikasi masyarakat. Apabila brand identity merupakan 

merupakan personality atau kepribadian dari suatu entitas, maka visualbranding 

adalah apa yang dikenakan oleh suatu entitas untuk menunjukkan kepribadiannya. 

Oleh karena itu visualbranding termasuk dalam strategi pemasaran yang memiliki 

efektifitas paling tinggi. Dengan begitu maka brand atau merek akan lebih 

tertanam di dalam ingatan konsumen dibandingkan apabila hanya menggunakan 

satu alat saja.  Penulis memilih karya visualbranding untuk menciptaan pembeda 

bagi desa wisata Nyatnyono, sehingga  dapat digunakan sebagai media promosi 

untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke desa wisata Nyatnyono. 
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1.2.Riset 

Kegiatan riset ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan terkait dengan perancangan visualbranding ini, diantaranya: 

1) Studi Kepustakaan 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan referensi tertulis bagi penulis yang 

terdapat pada buku maupun website. 

Tabel 1.1. Studi Kepustakaan 

Tanggal Judul Buku/Artikel Sumber 

15-1-2019 The Power of Brands Freddy Rangkuti 

16-1-2019 Perang Merek David F. D’ Alessandro 

16-1-2019 Manajemen & Strategi Merek Fandi Tjiptono 

16-1-2019 Powerbranding 

A.B. Susanto 

Himawan Wijanarko 

16-1-2019 Pengantar Diskomvis Adi Kusrianto 

28-1-2019 Mendesain Logo Surianto Rustan 

28-1-2019 Dasar-dasar Pemasaran Jilid 1 Kotler & Amstrong 

28-1-2019 Marketing Management Philip Kotler 

29-1-2019 Designing Brand Experience Landa Robin 

13-5-2019 Strategi Promosi yang Kreatif Freddy Rangkuti 

15-5-2019 Marketing Place Kotler & Rein 
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2) Observasi 

Observasi dilakukan penulis dalam rangka untuk mengetahui keadaan lapangan 

dan apa yang dibutuhkan oleh Desa Wisata Nyatnyono. Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek di lapangan. 

 

Tabel 1.2. Observasi 

Tanggal Lokasi Observasi Materi Observasi 

4-2-2019 

Desa Nyatnyono area 

wisata religi Dusun 

Krajan 

- Kegiatan para peziarah di Desa 

Wisata Nyatnyono 

- Toko souvenir di sekitar desa 

wisata Nyatnyono 

- Way finding di Desa Nyatnyono 

13-5-2019 Desa Sumowono 

- Peletakan way finding di area 

wisata candi gedong songo 

 

3) Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui seluk beluk desa wisata  secara 

detail dan untuk mengetahui strategi pemasaran Desa Wisata Nyatnyono serta 

bagaimana pesan yang ingin ditanamkan oleh Desa Nyatnyono di benak 

wisatawan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Kadus 

Desa Nyatnyono, pengurus wisata religi Nyatnyono, dan pegawai Dinas 

Pariwisata Kabupaten Semarang secara langsung. 
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Tabel 1.3. Wawancara 

Tanggal Nama Materi Wawancara 

4-2-2019 

Bapak Mustain (Kadus  

Nyatnyono) 

- Desa Nyatnyono 

- Pokdarwis Desa Wisata 

Nyatnyono 

4-2-2019 

Bapak Nurohim (Pengurus 

Wisata Religi Nyatnyono) 

- Kondisi wisata religi Desa 

Nyatnyono 

- Hal yang dibutuhkan wisata 

religi Desa Nyatnyono 

25-2-2019 

Bapak Tarmono (Dinas 

Pariwisata Kab. Semarang) 

- Potensi wisata Desa Nyatnyono 

- Media promosi wisata Kab. 

Semarang 

- Kegiatan promosi wisata Kab. 

Semarang 

25-2-2019 

Bapak Mustain (Kadus 

Nyatnyono) 

- Potensi Desa Nyatnyono 

- Media promosi dan publikasi 

Desa Wisata Nyatnyono 

- Kegiatan Desa Wisata 

Nyatnyono 
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4) Dokumentasi 

Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi data bagi penulis. 

 

Tabel 1.4. Dokumentasi 

Tanggal Sumber Materi 

4-2-2019 Desa Nyatnyono 

- Area Desa Wisata Nyatnyono 

- Media promosi dan publikasi 

Desa Wisata Nyatnyono 

- Way finding desa wisata 

Nyatnyono 

4-2-2019 

Dinas Pariwisata 

Kabupaten Semarang 

- Media promosi wisata 

Kabupaten Semarang 

13-5-2019 Desa Sumowono 

- Way finding dan EGD candi 

gedong songo 

 

1.3 Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Desa Wisata Nyatnyono, dapat 

disimpulkan bahwa Desa Nyatnyono memiliki potensi menjadi tujuan wisata 

religi unggulan tingkat nasional. Desa Nyatnyono memiliki dua aspek utama 

komponen desa wisata, yaitu atraksi dan akomodasi. Sebagai aspek atraksi Desa 

Nyatnyono memiliki area wisata religi berupa komplek pemakaman wali Hasan 

Munadi dan Hasan Dipuro, sendang Kalimah Thoyibah, serta berbagai kegiatan 
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keagamaan yang selalu ramai diikuti peziarah dari berbagai daerah. Sedangkan 

dari segi akomodasi, Desa Nyatnyono telah memiliki berbagai fasilitas seperti 

lapangan parkir yang cukup luas, toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan 

peziarah, produk desa, serta souvenir, dan terdapat beberapa penginapan yang 

terletak   tidak jauh dari Desa Nyatnyono. Dari segibranding, Desa Wisata 

Nyatnyono belum memiliki brand image yang terkonsep. Promosi yang dilakukan 

juga baru sebatas pembuatan brosur yang seadanya. Promosi juga dilakukan 

melalui website desa, namun website masih belum dikelola dengan baik. 

Keberadaan way finding di area wisata religi masih belum cukup efektif, sehingga 

peziarah sering bingung ketika berada di area wisata. Berdasarkan observasi 

penulis, Desa Wisata Nyatnyono belum memiliki merchandise yang khas, yang 

dapat menjadi souvenir pengingat peziarah yang pernah mengunjunginya. 

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak terkait Desa Wisata 

Nyatnyono, diketahui bahwa Desa Nyatnyono telah ramai dikunjungi peziarah 

sejak tahun 1985 dan ditetapkan sebagai desa wisata tahun 2015. Para peziarah 

yang datang ke Desa Wisata Nyatnyono sebagian besar berasal dari Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Selain kedua daerah tersebut, kebanyakan pengunjung juga 

datang karena kabar tentang khasiat air sendang Kalimah Thoyibah yang 

diberkahi dan dapat menyembuhkan segala penyakit. Untuk saat ini promosi yang 

dilakukan Desa Wisata Nyatnyono adalah dengan mengikuti kegiatan ekspo 

wisata Kabupaten Semarang serta beberapa media lain seperti social media dan 

website. 
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Dari hasil dokumentasi, didapatkan beberapa data berupa foto-foto area desa 

wisata, produk dan identitas visual yang dimiliki Desa Wisata Nyatnyono. Dapat 

dilihat bahwa Desa Wisata Nyatnyono masih belum memiliki identitas visual. 

Media promosi yang digunakan oleh Desa Wisata Nyatnyono masih belum efektif 

dan seadanya. Berikut adalah dokumentasi yang berhasil dikumpulkan oleh 

penulis. 

 

Gambar 1.1. leaflet media promosi Desa Nyatnyono 

(Sumber: Dokumentasi Desa Nyatnyono, 2019) 

 

    



11 
 

 

Gambar 1.2. Katalog Profil Desa Wisata Kabupaten Semarang 

(Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata Kab. Semarang, 2019) 

 

 

       

Gambar 1.3. Way finding di Desa Wisata Nyatnyono 

(Sumber: Dokumentasi Nyatnyono, 2019) 

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Desa Wisata Nyatnyono dalam segi 

visualbranding, penulis melakukan analisis dan membandingkannya 

denganbranding yang dimiliki desa wisata lain, yaitu Candi Gedong Songo. 

Untuk merancang strategi yang tepat bagi Desa Wisata Nyatnyono agar lebih 

dikenal dan meningkatkan kunjungan ke Nyatnyono, dilakukan analisis SWOT. 

Analisis SWOT tersebut meliputi analisis kekuatan (strenghts), kelemahan 

(weaknesses) peluang (opportunities) serta ancaman (threats). Berikut ini matriks 

analisis SWOT Desa Wisata Nyatnyono: 
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Tabel 1.4. Matriks Analisis SWOT 1 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa Desa Nyatnyono 

memiliki kekuatan pada daya tarik wisata religinya, hal tersebut didukung oleh 

pemandangan Desa Nyatnyono yang indah, akses jalan yang mudah serta 

infrastruktur yang cukup lengkap. Desa Nyatnyono memiliki peluang berkembang 

sebagai desa wisata religi karena telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Bupati 

Kabupaten Semarang serta pernah beberapa kali diliput media masa. Desa 

Nyatnyono dapat menggunakan peluang yang dimilikinya untuk mengembangkan 

desa wisata religi dengan cara bekerja sama dengan dinas terkait serta media masa 

untuk mempromosikan Desa Nyatnyono sebagai desa wisata religi sehingga dapat 

meningkatkan jumlah pengunjung yang datang. 

Desa Nyatnyono memiliki kelemahan sebagai sebuah desa wisata, yaitu tidak 

memilikibranding sehingga identitas Desa Nyatnyono sebagai desa wisata kurang 

dikenal dengan baik oleh masyarakat luas. Desa Nyatnyono juga sangat jarang 

melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan wilayahnya sebagai desa 

wisata religi. Way finding di Desa Nyatnyono masih kurang memadai, sehingga 

beberapa kali pengunjung yang belum pernah datang bingung dan tersesat. 

Kelemahan yang dimiliki Desa Nyatnyono dapat diatasi dengan memanfaatkan 

peluang yang dimilikinya. Perancangan visualbranding dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan promosi Desa Nyatnyono sehingga masyarakat dapat lebih 

mengenal Nyatnyono sebagai desa wisata religi. Dengan adanya visualbranding 

Desa Nyatnyono dapat lebih mudah mempromosikan wisata religinya serta dapat 

bekerja sama dengan dinas terkait dan media masa yang ada. Perancangan way 
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finding dapat mempermudah pengunjung ketika mengungjungi Desa Wisata 

Nyatnyono. 

Munculnya banyak desa wisata baru menjadi ancaman dan tantangan Desa 

Nyatnyono dalam menghadapi persaingan antara desa wisata. Untuk menghadapi  

hal tersebut Desa Wisata Nyatnyono perlu memiliki visualbranding sebagai 

identitas yang menunjukan keunggulan dan ciri khas yang dimiliki Desa 

Nyatnyono. Kelemahan yang dimiliki Desa Nyatnyono perlu diatasi agar dapat 

bersaing dengan desa wisata kompetitor yang muncul. Pembuatan visualbranding 

menunjukan keunggulan serta identitas Desa Nyatnyono sehingga mempermudah 

kegiatan promosi yang dilakukan. Untuk mempermudah mobilitas pengunjung, 

Desa Nyatnyono dapat dilakukan dengan pembuatan way finding yang baik. 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

Karya Proyek Studi tentang “Perancangan Desain Visualbranding Desa Wisata 

Nyatnyono” memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Merancang desain visualbranding sebagai identitas Desa Nyatnyono. 

2. Merancang way finding area wisata Desa Nyatnyono. 

3. Merancang media promosi yang efektif bagi Desa Nyatnyono. 
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1.3.2. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari karya Perancangan Desain Visualbranding 

Desa Wisata Nyatnyono ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi penulis, dapat menjadi portofolio berupa karya desain 

visualbranding. 

2. Bagi Klien, dalam hal ini Desa Nyatnyono, dapat menjadi media guna 

mempromosikan desa wisata Nyatnyono kepada masyarakat luas. 

3. Bagi Jurusan Seni Rupa Unnes, dapat dijadikan sebagai portofolio 

jurusan dan sebagai bahan untuk mengembangkan materi perkuliahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Desain Komunikasi Visual  

2.1.1. Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Menurut Kusrianto (2009:2), Desain komunikasi visual (DKV) adalah suatu 

disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta 

ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan 

secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan 

gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta layout (tata letak atau 

perwajahan). Dapat diartikan, DKV merupakan media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan/gagasan kepada audience atau khalayak dengan 

menggunakan elemen-elemen visual/gambar, dapat dikatakan bahwa DKV 

merupakan bahasa visual/gambar. Dengan menggunakan berbagai elemen visual 

sebagai media, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi 

sasaran penerima pesan.  

Menurut Widagdo (1993:31), desain komunikasi visual dalam pengertian modern 

adalah desain yang dihasilkan dari rasionalitas, dilandasi pengetahuan, bersifat 

rasional, dan pragmatis. Desain komunikasi visual, merupakan sebuah media yang 

bersifat rasional, masuk akal, dan dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Produk 

DKV yang diciptakan, didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. 

Desain komunikasi visual bersifat dinamis dan berubah mengikuti peradaban dan 

ilmu pengetahuan modern yang memungkinkan adanya industrialisasi. Sebagai 
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produk kebudayaan yang terkait dengan sistem sosial dan ekonomi, desain 

komunikasi visual berhadapan dengan konsekuensi sebagai produk massal dan 

konsumsi massa. 

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desain komunikasi visual 

adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan 

gagasan melalui unsur-unsur visual yang bersifat rasional serta dilandasi 

pengetahuan. Seiring dengan perkembangan jaman, desain komunikasi visual 

merambah ke bidang lain seperti promosi. Menurut Swastha, pengertian promosi 

adalah persuasi satu arah yang di buat untuk mempengaruhi orang lain yang 

bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Desain 

komunikasi visual menghasilkan media kreatif, komunikatif, serta rasional, 

sehingga dapat diterima oleh banyak orang. Desain yang mampu diterima banyak 

orang, dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi sebuah 

produk/jasa. 

 

2.1.2. Unsur-Unsur Visual  

Sebuah karya desain komunikasi visual tercipta dari komposisi unsur-unsur visual 

yang membentuknya. Unsur-unsur visual dipadukan untuk membentuk suatu 

tampilan visual yang menarik. Untuk menciptakan tampilan visual yang baik, 

maka unsur-unsur visual tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip desain. 

Setiap unsur visual memiliki karakteristiknya masing-masing, komposisi dari 

unsur-unsur visual yang berbeda, dapat menciptakan kesan yang berbeda pula.  
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Agar desainer dapat menciptakan produk desain yang baik, desainer harus 

memahami unsur-unsur visual yang menyusun sebuah desain. Adapun unsur-

unsur visual menurut Kusrianto (2009:30) adalah sebagai berikut: 

a. Titik 

Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, dimana dimensi 

memanjang dan melebarnya tidak berarti. Titik merupakan unsur visual terkecil. 

Titik biasanya ditampilkan dalam jumlah banyak, contohnya adalah karya dalam 

bentuk pointilis. 

b. Garis  

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek, sehingga garis selain dikenal sebagai goresan atau 

coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna. Garis memiliki dimensi 

yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis membentuk kesan batas pada 

karya visual. 

c. Bidang 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau dari 

bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang geometri/ 

beraturan dan bidang non-geometri alias tidak beraturan. Bidang geometri adalah 

bidang yang relatif mudah diukur keluasannya, sedangkan bidang non-geometri 

merupakan bidang yang relatif sukar diukur keluasannya. Bidang tersusun oleh 

titik dan garis dengan kerapatan tertentu.  

d. Ruang 
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 Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang atau 

jarak antar objek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Ruang lebih mengarah 

pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata 

dan semu. Keberadaan ruang sebagai salah satu unsur visual sebenarnya tidak 

dapat diraba tetapi dapat dimengerti.  

e. Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung 

keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang diterima oleh mata 

lebih ditentukan oleh cahaya. Warna juga disebut sebagai sifat cahaya yang 

ditangkap oleh mata atau secara psikologis disebut sebagai pengalaman indra 

penglihatan.  

f. Tekstur  

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi 

menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul mengkilap dan kusam. 

Berdasarkan efeknya, tekstur dibagi menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. 

Disebut tekstur nyata ketika, apa yang dilihat sama dengan apa yang dirasakan 

oleh indra peraba. Sedangkan tekstur semu, terjadi ketika tekstur yang dilihat 

tidak sama dengan tekstur yang dirasakan indra peraba / tekstur hanya berupa 

kesan indra penglihatan saja. 

2.1.3. Prinsip-prinsip Desain 

Untuk menciptakan desain yang enak dilihat, dibutuhkan prinsip desain untuk 

menata unsur-unsur visual yang ada. Penataan unsur-unsur visual yang menarik 
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memerlukan adanya variasi. Namun terlalu banyak variasi akan menimbulkan 

keruwetan yang berdampak pada desain yang sulit untuk dipahami. Untuk itu, 

dibutuhkan pemahaman mengenai komposisi yang baik agar tercipta desain yang 

enak dilihat. Komposisi adalah pengorganisasian unsur-unsur rupa yang disusun 

dalam karya desain grafis secara harmonis anatara bagian dengan bagian, maupun 

antara bagian  dengan keseluruhan (Kusrianto, 2009). Komposisi yang harmonis 

dapat diperoleh dengan mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip komposisi yang 

meliputi kesatuan (unity), keseimbangan (balance), irama (ritme), kontras, fokus 

(pusat perhatian), serta proporsi (Kusrianto, 2009:34). 

a. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun 

kaitannya dengan ide yang melandasinya. Kesatuan diperlukan dalam suatu karya 

grafis yang mungkin terdiri dari beberapa elemen di dalamnya. Dengan adanya 

kesatuan inilah, elemen-elemen yang ada saling mendukung sehingga diperoleh 

fokus yang dituju. Kesatuan tidak hanya pada komposisi unsur-unsur visual saja, 

tetapi juga pada unsur visual dan pesan yang disampaikan oleh desain. 

b. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan atau balance merupakan prinsip dalam komposisi yang 

menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan 

unsur-unsur rupa. Keseimbangan dapat dibagi menjadi keseimbangan simetris dan 

asimetris, dan keseimbangan memusat dan menyebar. Karya desain yang 
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memiliki keseimbangan/balance yang baik, akan menimbulkan perasaan enak 

dilihat, tenang, tidak berat sebelah, dan tidak menggelisahkan, sehinga sasaran 

dapat fokus pada pesan yang disampaikan desainer. 

c. Irama (Ritme) 

Irama atau ritme adalah penyusunan unsur-unsur dengan mengikuti suatu pola 

penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. Penataannya 

dapat dilaksanakan dengan mengadakan pengulangan maupun pergantian secara 

teratur. Dalam karya visual, irama/ritme dibuat dengan melakukan pengulangan 

pada unsur-unsur visual. Prinsip irama menciptakan kesan keselarasan antar 

unsur-unsur rupa dalam sebuah desain. 

d. Kontras 

Kontras dalam suatu komposisi diperlukan sebagai vitalitas agar tidak terkesan 

monoton. Tentu saja, kontras ditampilkan secukupnya saja karena bila terlalu 

berlebihan, akan muncul ketidakteraturan dan kontradiksi yang jauh dari kesan 

harmonis. Prinsip kontras menciptakan kesan keunggulan kepada unsur rupa, 

sehingga desain menjadi lebih menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip 

kontras juga digunakan untuk menciptakan point of interest atau pusat perhatian 

pada desain sehingga audiens akan tahu bagian terpenting dalam desain. 

e. Fokus  

Fokus atau pusat perhatian selalu diperlukan dalam suatu komposisi untuk 

menunjukkan bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi perhatian 

utama. Penjagaan keharmonisan dalam membuat suatu fokus dilakukan dengan 
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menjadikan segala sesuatu yang berada di sekitar fokus mendukung fokus yang 

telah ditentukan. Prinsip fokus digunakan agar audiens dapat menerima pesan 

dengan mudah, dan tidak salah kaprah. 

f. Proporsi 

Proporsi adalah perbandingan ukuran antara bagian dengan bagian dan antara 

bagian dengan keseluruhan. Prinsip komposisi tersebut menekankan pada ukuran 

dan suatu unsur yang akan disusun dan sejauh mana ukuran itu menunjang 

keharmonisan tampilan suatu desain. Prinsip proporsi diterapkan agar masing-

masing unsur rupa memiliki tempat yang sesuai perannya dalam komposisi 

desain. 

 

2.2. Perancangan 

Menurut Sanyoto (2006: 61) kata rancangan diambil dari hasil terjemahan dari 

kata design dalam bahasa inggris, sedangkan perancangan diterjemahkan dari kata 

designing dalam bahasa inggris yang artinya “pendesainan” atau pembuatan 

desain. Berdasarkan pengertian dari Sanyoto, perancangan adalah pembuatan 

desain. Ladjamudin (2005) dalam Suyuti (2018:5) perancangan adalah suatu 

kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 

pemilihan alternatif system yang terbaik. Desain atau hasil rancangan merupakan 

sebuah solusi pemecahan masalah yang ada. Dengan demikian, konsep 

perancangan bisa disebut konsep pendesainan atau konsep pembuatan desain yang 
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wujudnya berupa konsep tertulis atau verbal. Perancangan dapat dikatakan 

sebagai upaya untuk memecahkan masalah. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan merupakan suatu 

proses pembuatan desain sebagai langkah untuk memecahkan suatu masalah. 

Dalam bidang desain komunikasi visual, masalah yang diselesaikan adalah 

masalah perancangan media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan 

ke penerima. Agar dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan, maka 

perancangan media komunikasi visual tidak boleh sembarangan, rasional dan 

didasarkan data dan ilmu pengetahuan. 

 

2.3. Brand  

Kurtz (2008) dalam McQuarrie (2016:37) brand adalah nama, istilah, tanda, 

simbol, desain atau sejumlah kombinasi yang mengidentifikasikan sebuah 

perusahaan yang membedakannya dari kompetitor. Berdasarkan pengertian Kurtz, 

brand dapat diartikan sebagai tanda pembeda sebuah produk/perusahaan dengan 

perusahaan lain. Pembeda itu dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, desain 

atau kombinasi lainnya yang menjadi identitas suatu produk/perusahaan sehingga 

dapat dibedakan dengan brand dari perusahaan lainnya. 

Menurut Rangkuti (2002:2) merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol 

atau rancangan atau kombinasi hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah 

untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Selain membedakan satu produk 
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dengan produk yang lain, merek juga memberi manfaat bagi konsumen 

diantaranya membantu mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas 

produk. Menurut Ferrinadewi (2008) dalam Rangkuti (2009:135) Konsumen lebih 

mempercayai produk dengan merek tertentu daripada produk tanpa merek 

meskipun manfaat yang ditawarkan sama. Dengan memiliki brand, sebuah 

produk/perusahaan dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan produk/perusahaan 

pesaing. Brand yang merupakan identitas produk/perusahaan juga membuat 

konsumen dapat melacak segala sesuatu tentang produk/perusahaan, sehingga 

konsumen dapat mencari pertanggung jawaban dari produk/perusahaan tersebut. 

Peranan brand bagi sebuah produk sangat penting. Menurut Sugiarto dan Sitinjak 

(2001), brand memiliki faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Brand mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil. Hal ini  

`berkaitan dengan turun naiknya emosi konsumen. 

b. Brand mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Hal ini dapat 

dilihat bahwa suatu brand yang kuat dapat diterima di seluruh dunia dan 

budaya. 

c. Brand mampu menciptakan komunikasi dan interaksi dengan konsumen. 

Semakin kuat suatu brand, semakin kuat pula interaksinya dengan 

konsumen. 

d. Brand sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Brand 

yang kuat dapat mempengaruhi pola pikir konsumen dan mempengaruhi 

perilakunya. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan pembelian. 
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Dari pengertian kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa brand adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk/perusahaan tertentu. 

Agar dapat diidentifikasi, brand perusahaan menggunakan nama, istilah, tanda, 

symbol, desain, suara dan sebagainya sebagai identitas produk/perusahaan. 

Sebuah produk/perusahaan yang telah memiliki brand yang baik, dapat lebih 

dipercaya konsumen, karena konsumen dapat melacak produk/perusahaan tersebut 

untuk mempertanggung jawabkan produknya. 

 

2.4. Branding 

Kata branding berasal dari bahasa Inggris brand, yang berarti merek. Menurut 

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, pada Pasal 1 Ayat (1), merek adalah 

tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek menunjukan ciri khas dari 

barang/jasa yang diwakilinya sehingga mudah dikenali oleh konsumen dan dapat 

dibedakan dari barang/jasa serupa. 

Menurut Kotler (2009:332), Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk 

mendiferensiasikannya (membedakan) dari barang atau jasa pesaing. Bagi Kotler, 

branding adalah kombinasai semua hal yang ditujukan untuk mengidentifikasi 

dan membedakan barang atau jasa atau kelompok penjual dengan pesaingnya. 
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Dengan adanya pembeda antara barang atau jasa atau kelompok dari pesaing, 

maka sebuah merek diharapkan dapat lebih dikenal oleh konsumen/masyarakat, 

sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen/masyarakat terhadap entitas 

yang dibranding. 

Menurut Landa (2006:4), pengertian branding telah berkembang dari sekadar 

merek atau nama dagang dari produk, jasa atau perusahaan yang berkaitan dengan 

hal kasat mata dari merek seperti nama dagang, logo atau ciri visual lainnya, kini 

juga berarti citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi dan anggapan di benak 

konsumen. Sebuah branding, tidak hanya berupa hal-hal yang dapat ditangkap 

oleh indera, tetapi merupakan kesadaran yang terdapat dalam benak 

konsumen/masyarakat. Sebuah brand, tidak hanya apa yang terlihat secara visual 

saja, tetapi juga semua aspek yang tidak terlihat, seperti pengalaman konsumen 

terhadap produk/jasa/kelompok, dan asosiasi terhadap produk/jasa/kelompok. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa branding adalah upaya untuk membangun image tentang suatu merek 

produk atau jasa di benak konsumen. Branding menggunakan nama, istilah, tanda, 

simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, untuk menciptakan 

pembeda dan identitas sebuah barang, jasa atau kelompok. Tujuan dilakukannya 

branding adalah untuk membangun image merek produk, jasa atau kelompok 

dibenak konsumen, sehingga konsumen familiar dengan merek tersebut dan 

loyalitas konsumen meningkat. Kegiatan branding adalah merupakan sebagian 

dari kegiatan marketing, yakni suatu upaya untuk memasarkan merek ke dalam 
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suatu pasar. Suatu kegiatan branding yang berhasil bisa membuat suatu 

brand/merek memiliki nilai tersendiri yang bisa diperjual belikan.  

 

2.5. Visual branding 

Visual branding adalah segala upaya untuk mengidentifikasi dan mempromosikan 

merek menggunakan gambar, elemen visual, atau pengaturan visual (McQuarrie 

dan Phillips 2016:6). Elemen visual branding berupa nama brand berupa logo 

berbentuk gambar atau teks atau kombinasi keduanya, warna produk/perusahaan, 

komposisi elemen visual. Visual branding digunakan untuk membentuk identitas 

dan membedakan sebuah brand dari brand competitor, sehingga dapat lebih 

terlihat dan menonjol dibanding dengan brand lain. Tujuan dibentuknya visual 

branding adalah membuat sebuah brand tetap diingat konsumen, sehingga brand 

mampu memperoleh kepercayaan dan kesetiaan konsumen lebih besar. 

 

2.5.1. Strategi Visual branding 

Marty Neumeier (2003) dalam bukunya The Brand Gap, menjelaskan strategi 

visual branding menjadi 5 tahap, diantaranya digerensiasi, kolaborasi, inovasi, 

evaluasi, manajemen brand : 

a. Diferensiasi 

Untuk berhasil sebuah produk harus memiliki pembeda yang unik dengan produk 

lain. Pembeda bisa dari kategori produknya sendiri, segmentasi, kualitas 

atau packaging-nya. 
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b. Kolaborasi 

Brand building tidak bisa semuanya dikerjakan oleh produsen. Dibutuhkan kerja 

sama dengan agency, institusi terkait, juga dengan konsumen sebagai target 

market. Konsumen juga harus didengarkan pendapatnya, tidak sekadar dijejali 

promosi terus menerus yang malah menimbulkan antipati. 

c. Inovasi 

Brand yang tidak diremajakan atau direvitalisasi akan lenyap oleh waktu. 

Konsumen juga punya sikap bosan, sehingga harus disegarkan pandangan dan 

ingatannya. 

d. Evaluasi 

Tingkat penerimaan target audiens atas sebuah brand harus dilacak dan diketahui. 

Biasanya survey dilakukan untuk melihat tingkat penerimaan khalayak. 

e. Manajemen Brand 

Brand tidak hidup di lembar-lembar iklan atau bersuara di radio. Brand hidup di 

otak dan hati konsumennya. Juga di budaya perusahaan produsennya. Karena itu 

harus tetap hidup dan bergerak sesuai zamannya.  

 

Strategi visual branding bertujuan untuk membangun sebuah brand yang berhasil. 

Dimulai dari menciptakan pembeda bagi sebuah brand, melakukan kolaborasi 

dengan berbagai pihak terkait dengan brand, membuat inovasi pada brand, 

melakukan evaluasi target atas brand, dan melakukan manajemen brand yang 

telah dibuat sehingga brand tetap hidup dalam benak konsumen. Dengan adanya 
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strategi dalam menciptakan visual branding, sebuah brand diharapkan mampu 

bertahan lama. 

 

2.5.2. Elemen – Elemen Visual Branding 

Surianto Rustan , dalam buku yang berjudul “Logo” memberikan beberapa contoh 

elemen visual branding sebagai berikut : 

a.  Logo 

Asal kata logo dari bahasa Yunani logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, 

akal budi. Logo bisa menggunakan elemen apa saja, tulisan, logogram, gambar, 

ilustrasi dan lain-lain. Dalam kegiatan branding, logo merupakan elemen visual 

branding yang berfungsi sebagai wajah. 

Dalam buku berjudul “Mendesain Logo” yang terbit tahun 2007 dan ditulis oleh 

Surianto Rustan, logo diklasifikasikan menjadi dua jenis : 

1. Logotype  

 

 

Gambar 2.1 logotype 

(google.com) 

Logotype diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus 

dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. 

2. Logogram 
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Gambar 2.2 logogram twitter 

 (twitter.com) 

Logogram diartikan sebagai sebuah symbol tulisan yang mewakili sebuah 

kata/makna. 

Agar logo dapat memenuhi fungsi utamanya, sebuah logo diharuskan memenuhi 

beberapa kriteria logo yang baik. Berikut adalah beberapa kriteria logo yang 

penulis ambil dari situs https://blog.sribu.com/ : 

1. Kesederhanaan 

Kesederhanaan sangat penting dalam mendesain logo. Dengan mendesain logo 

secara sederhana, maka logo akan lebih mudah untuk dikenali, lebih mudah 

diaplikasikan dalam berbagai medium, dan lebih mudah untuk diingat. 

2. Kesan yang mendalam / mudah diingat 

Desain logo yang efektif haruslah mudah diingat, dan hal ini dapat dicapai dengan 

memiliki logo yang mengandung pesan yang sesuai. 

3. Keabadian / bertahan lama 

Desain logo yang baik haruslah abadi dan tidak dimakan usia. Identitas brand 

haruslah berumur panjang, dan tetap menonjolkan ciri khas yang sama hingga 

beberapa dekade mendatang. 
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4. Kemudahan aplikasi 

Logo yang efektif harus mampu menonjol di berbagai media dan aplikasi. Logo 

harus fungsional dan dapat bekerja dalam format horizontal maupun vertikal. 

5. Ketepatan sasaran 

Desain logo yang baik harus sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan oleh 

pemiliknya. 

b. Warna 

Warna didefinisikan secara objektif sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau 

secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman indra penglihatan 

(Sanyoto, 2009). Umumnya ada dua macam warna pada identitas visual, yaitu 

warna pada logo dan warna untuk corporate color / warna perusahaan. 

Warna memainkan peran sangat besar dalam pengambilan keputusan saat 

membeli barang (Rustan, 2017). Menurut penelitian Institute fo Color Research di 

Amerika, menemukan bahwa seseorang dapat mengambil keputusann terhadap 

orang lain, lingkungan maupun produk dalam waktu hanya 90 detik saja. Dan 

keputusan tersebut 90%nya didasari oleh warna. 

Warna juga meningkatkan brand recognition sebanyak 80%, menurut penelitian 

yang dilakukan oleh University of Loyola, Chicago, Amerika. Karena itu memilih 

warna yang tepat merupakan proses yang sangat penting dalam mendesain 

branding identitas visual. Untuk itu dibutuhkan riset yang mendalam menyangkut 

beberapa bidang, antara lain psikologi, budaya dan komunikasi. Warna yang 

dipilih harus sesuai dengan entitas yang diwakilinya. 
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c. Layout 

Layout dapat dijabarkan sebagai tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu 

bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya 

(Rustan, 2017). Elemen-elemen visual branding ditata dan diimplementasikan 

menjadi Brand Identity perusahaan/produk agar brand dapat dikenal dan diterima 

masyarakat. 

Letak setiap elemen dalam desain akan sangat berpengaruh pada hasil desain yang 

dibuat. Sebuah kesalahan dalam melayout bukan hanya mempengaruhi soal 

keindahan, akan tetapi maksud atau tujuan desain pun bisa saja menjadi kabur. 

Agar sebuah layout dapat memenuhi tujuan desain dan mampu menyampaikan 

pesannya kepada target audiens, sebuah desain harus memenuhi prinsip-prinsip 

layout yang baik. Berikut adalah prinsip layout yang dijelaskan Surianto Rustan 

dalam bukunya yang berjudul “Layout, dasar dan penerapannya” : 

1. Sequence / urutan 

Sequence merupakan urutan prioritas elemen-elemen layout yang ditampilkan 

dalam tata letak. Dengan adanya sequence, pembaca / audiens secara otomatis 

akan mengurutkan pandangan matanya sesuai yang desainer inginkan. 

2. Emphasis / penekanan 

Emphasis merupakan elemen yang diberikan efek terkuat, sehingga mejadi pusat 

perhatian/ vocal point/ point of interest. 

3. Balance / keseimbangan 
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Pembagian berat yang merata pada suatu bidang layout. Atau menghasilkan kesan 

seimbang dengan menggunakan elemen-elemen yang dibutuhkan dan 

meletakkannya pada tempat yang tepat. Tidak hanya pengaturan letak, tapi juga 

ukuran, arah, warna dan atribut-atribut lainnya. Ada dua macam keseimbangan 

layout, yaitu keseimbangan simeris (symerical balance/formal balance), dan 

keseimbangan tidak simetris (assymetrical balance/informal balance). 

4. Unity / kesatuan 

Semua elemen harus saling berkaitan dan disusun secara tepat. Tidak hanya dalam 

hal penampilan, kesatuan di sini juga mencakup selarasnya elemen-elemen yang 

terlihat secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan dalam konsepnya. 

 

2.6. Brand Image 

Kotler (2002: 215) mendefinisikan citra merek sebagai seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Karena itu 

sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra 

merek tersebut. Keputusan pembelian konsumen terhadap merek/brand ditentukan 

oleh brand image/citra merek dalam benak konsumen. Semakin kuat brand image 

sebuah produk/perusahaan, maka semakin besar minat konsumen terhadap brand 

tersebut. Saat suatu produk/perusahaan memiliki brand image yang baik, maka 

loyalitas konsumen terhadap brand pun akan meningkat. Konsumen akan tetap 

menggunakan produk tersebut dan tidak segan merekomendasikan brand tersebut 

kepada relasi mereka. 
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Kotler (2002: 225) juga menambahkan bahwa citra merek merupakan syarat dari 

merek yang kuat dan citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka 

panjang (enduring perception). Untuk membentuk sebuah brand image, 

dibutuhkan waktu yang lama, sebuah brand harus memiliki kekonsistenan untuk 

menciptakan image yang kuat di benak masyarakat. Jadi tidak mudah untuk 

membentuk citra, dan bila terbentuk akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang 

dibentuk harus jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan 

pesaingnya. Saat perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek 

lain, munculah posisi merek. 

Jadi dapat dikatakan bahwa brand image atau citra merek merupakan kesan yang 

ditimbulkan oleh suatu produk pada benak konsumen yang dipengaruhi oleh 

perspektif dan keputusan konsumen terhadap merek. Kesan tersebut mampu 

mempengaruhi sikap dan tidakan konsumen terhadap suatu merek. Sebuah brand 

image yang kuat harus memiliki kekonsistenan dan bertahan dalam jangka waktu 

yang lama. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama juga untuk membentuk brand 

image yang kuat. 

2.7. Brand Awareness 

Tingkat penerimaan awal dari seseorang ketika melihat atau mendengar suatu 

informasi tentang produk beserta mereknya adalah brand awareness (kesadaran 

merek). Surachman (2008) dalam Rangkuti (2009:7) brand awareness adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengigat kembali 

bahwa suatu merek merupakan kategori produk tertentu. Ketika konsumen 
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mampu mengingat sebuah merek berada dalam sebuah kategori, maka dapat 

dikatakan bahwa konsumen memiliki kesadaran terhadap merek tersebut. Peran 

brand awareness dalam seluruh kekuatan merek tergantung pada sejauh mana 

tingkat kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. Sebuah merek memiliki brand 

awareness yang kuat apabila merek tersebut muncul pertamakali di benak 

konsumen ketika konsumen memikirkan sebuah kategori produk/perusahaan 

tertentu. 

Menurut Philip Kotler dan Keller (2009: 346) brand awareness yaitu kemampuan 

konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam kondisi berbeda, seperti tercermin 

oleh pengenalan merek mereka atau prestasi pengingatan. Konsumen akan 

mengingat sebuah merek ketika konsumen bersinggungan terhadap sebuah 

prestasi/kualitas yang telah dicapai oleh produk tertentu yang mereka ketahui. 

Brand image yang telah dibangun oleh sebuah merek juga mempengaruhi brand 

awareness yang telah tertanam di benak konsumen, sehingga ketika konsumen 

mengetahui image tertentu terhadap suatu produk, maka mereka akan ingat 

terhadap brand tersebut. 

Berdasakan teori Aaker dalam Durianto (2004:55) Brand Awareness memiliki 

empat tingkatan akan pencapaian kesadaran dari benak konsumen dari tingkatan 

yang paling rendah yaitu tidak menyadari merek (Unaware of Brand) sampai 

tingkatan yang paling tinggi yaitu Top of Mind. Brand awareness dari tingkat 

terendah hingga tertingi adalah sebagai berikut: 

1. Tidak menyadari merek (unaware of brand) 
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Pada tahapan ini, pelanggan merasa ragu apakah sudah mengenal merek yang 

disebutkan atau belum mengenal. 

2. Mengenali merek (brand recognition) 

Pada tahapan ini, pelanggan mampu mengidentifikasi atau mengenali merek yang 

disebutkan. 

3. Mengingat merek (brand recall) 

Pada tahapan ini, pelanggan mampu mengingat merek jika diberi stimulus atau 

petunjuk. 

4. Puncak pikiran (top of mind) 

Pada tahapan tertinggi ini, sebuah merek mampu muncul pertama kali di benak 

pelanggan ketika berbicara mengenai kategori produk tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa brand awareness adalah tingkat kemampuan konsumen 

untuk mengidentifikasi sebuah merek. Brand awareness dapat digunakan untuk 

mengukur bagaimana efektifitas pesan yang disampaikan oleh produsen pada 

konsumennya. Brand awareness memiliki beberapa tingkatan, dimulai dari tidak 

mengenali brand (Unaware of Brand) sampai tingkatan puncak pikiran (Top of 

Mind) ketika sebuah merek mampu muncul pertama kali di benak konsumen saat 

mengingat kategori produk tertentu. Brand awareness mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk menggunakan merek tertentu yang mereka kenali. 
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2.8. Pesan dalam Visual Branding 

Visual Branding berhubungan dengan bagaimana cara menyampaikan pesan dari 

produsen kepada konsumen melalui perantara media visual. Pesan harus 

ditampilkan secara kreatif oleh karena itu perlu dilakukan riset untuk menentukan 

bagaimana pesan tersebut akan ditampilkan. 

2.8.1. Daya Tarik Pesan 

Daya tarik pesan dalam iklan (advertising appeal) merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk menarik perhatian konsumen serta untuk mempengaruhi 

perasaan mereka terhadap suatu produk (barang/jasa).  Pada dasarnya berbagai 

daya tarik pesan digunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan suatu pesan iklan. 

Secara umum berbagai daya tarik pesan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu 

daya tarik informatif / rasional (informational / rational appeal), dan daya tarik 

emosional (emotional appeal)(Morissan, 2012: 342). 

Selanjutnya Suyanto ( 2006: 111) menjelaskan daya tarik pesan dapat berupa daya 

tarik selebritis, humor, kesalahan, perbandingan, rasional, emosional, seks, atau 

kombinasi aspek-aspek tersebut  

1. Daya tarik selebritis 

Menonjolkan daya tarik selebritis yang terkenal untuk mengenalkan produk 

kepada masyarakat. 

2. Daya tarik humor 

Menggunakan humor untuk menarik orang melihat aplikasi multimedia dan 

menciptakan kesadaran merek. Sifat produksi mempengaruhi kesesuaian 
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penggunaan humor, khususnya humor akan lebih berhasil digunakan untuk 

mempertahankan produk daripada untuk memperkenalkan produk. 

3. Daya tarik rasa takut 

Pengiklan motivasi konsumen untuk mengolah informasi dan mengambil 

tindakan, meminta daya tarik rasa takut dengan mengidentifikasi dua hal. Pertama, 

mengidentifikasikan konsekuensi negatif tidak menggunakan produk, kedua, 

mengidentifikasikan konsekuensi negatif penggunaan dalam perilaku yang tidak 

aman. 

4. Daya tarik kesalahan 

Pengiklan menggunakan daya tarik kesalahan dan berusaha membujuk calon 

konsumen dengan menerapkan perasaan bersalah diganti dengan produk yang 

diiklankan. 

5. Daya tarik komparatif (membandingkan) 

Praktek lain dalam periklanan adalah membandingkan langsung atau tidak 

langsung suatu produk dengan produk pesaing yang mempromosikan bahwa 

produk tersebut superior dibanding produk pesaing. 

6. Daya tarik informasional/rasional 

Isi pesan menekankan fakta, belajar, dan persuasi logis mempunyai manfaat 

khusus yang memuaskan konsumen. Berfokus pada praktek, fungsi, atau 

kebutuhan konsumen secara optimal terhadap suatu produk yang memberikan 

tekanan pada manfaat atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu 

merek. 
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7. Daya tarik emosional 

Banyak konsumen termotivasi mengambil keputusan dan membeli suatu produk 

karena emosional dan perasaan terhadap merek dan menjadi lebih penting 

daripada pengetahuan terhadap atribut dan pernak-pernik produk. 

8. Daya tarik kombinasi 

Daya tarik kombinasi adalah daya tarik perpaduan antara daya tarik yang telah 

dibahas. 

 

2.8.2. Gaya dalam Mengeksekusi Pesan 

Suyanto ( 2006: 111) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pesan ada empat hal 

yang diperhatikan yaitu gaya, nada, kata dan format. Gaya pesan sendiri terdiri 

dari: 

1. Menjual langsung (straight sell) 

Gaya menjual langsung tertuju langsung pada informasi produk atau jasa. Gaya 

eksekusi ini sering digunakan bersama daya tarik rasional, yang memfokuskan 

pada produk atau jasa dan manfaat atau atribut spesifiknya. 

2. Potongan kehidupan (slice of life) 

Potongan kehidupan pada umumnya didasarkan pada pendekatan pemecahan 

masalah sehari-hari. Kemudian menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan 

solusi dari masalah tersebut. Pesan ini menyampaikan manfaat dan kelebihan dari 

produk tersebut. 

3. Gaya hidup (life style) 
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Gaya ini menekankan bagaimana suatu produk sesuai dengan gaya hidup. 

4. Fantasi 

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menciptakan fantasi di sekitar produk 

tersebut atau penggunaannya. Produk menjadi bagian pusat dari situasi yang 

diciptakan oleh pengiklan. 

5. Suasana atau citra (mood or image) 

Gaya ini menggunakan pendekatan yang membangkitkan suasana di sekitar 

produk tersebut seperti kecantikan, cinta, atau ketenangan. Tidak ada pengakuan 

atas produk tersebut kecuali melalui sugesti. 

6. Simbol kepribadian (personality symbol) 

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menciptakan suatu karakter yang 

menjadi personifikasi produk tersebut. Karakter dapat berupa orang, binatang atau 

animasi. 

7. Keahlian teknis (technical expertise) 

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menunjukkan keahlian, pengalaman 

dan kebanggaan perusahaan dalam membuat produk tersebut. 

8. Bukti ilmiah (scientific evidence) 

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menyajikan bukti survey atau bukti 

ilmiah bahwa merek tersebut lebih unggul daripada merek lain. 

9. Bukti kesaksian (testimonial evidence) 
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Bukti kesaksian sangat efektif, ketika seseorang memberikan kesaksian kepada 

orang yang merupakan target pasarnya dan kesaksian tersebut menarik untuk 

diceritakan. Bukti kesaksian harus berdasarkan penggunaan nyata suatu produk. 

10. Demonstrasi 

Gaya demonstrasi dirancang untuk mengilustrasikan keunggulan kunci dari suatu 

produk. Gaya ini sangat efektif dalam meyakinkan konsumen terhadap kualitas 

suatu produk dan manfaatnya setelah menggunakan merek tersebut. 

11. Kombinasi 

Merupakan teknik eksekusi pesan dalam iklan yang merupakan gabungan dari 

teknik-teknik lain. 

2.8.3. Pendekatan Pesan 

Sekalipun terdapat banyak teknik pendekatan penyampaian pesan iklan, namun 

sebenarnya dapat dikategorikan dalam 3 kelompok besar, yaitu  rational appeal, 

emotional appeal, dan normatif appeal. Ketiga teknik tersebut dapat dipergunakan 

secara terpisah, namun dapat pula dikombinasikan (Widyatama, 2007: 136). 

Berikut ini penjelasan dari ketiga pendekatan pesan iklan: 

1. Rational appeal, merupakan teknik penyampaian pesan dengan menggunakan 

dasar rasional atau pemikiran. 

2. Emotional appeal, merupakan teknik penyampaian pesan dengan melibatkan 

ranah emosi. 

3. Normatif appeal, merupakan penyampaian pesan yang menggunakan nilai-

nilai normatis sebagai teknik pendekatannya.  
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2.9. Teori Media 

Branding yang dirancang akan diaplikasikan pada berbagai media visual. Media 

periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan 

menyebarluaskan pesan-pesan iklan.  Widyatama (2007: 76) menuturkan bahwa 

secara umum menurut para praktisi periklanan, iklan dibagi ke dalam beberapa 

kategori sebagai berikut: 

2.9.1 Berdasarkan Wujud 

1. Iklan produk adalah iklan yang dihasilkan untuk memperkenalkan produk 

terntentu. Hasilnya akan dijual langsung kepada masyarakat sebagai usaha 

bisnis. 

2. Iklan bukan produk adalah iklan yang berisi tentang idea atau gagasan yang 

ditawarkan kepada pemakai dan pembeli informasi, misalnya iklan tentang 

perbankan dan asuransi. 

2.9.2 Berdasarkan Kebutuhan 

1. Iklan Primer 

Iklan Primer adalah iklan yang menjadi media utama yang diandalkan dalam 

menyampaikan produk. Iklan primer membutuhkan porsi budget yang lebih besar 

disbanding media iklan sekunder. 

2. Iklan Sekunder 

Iklan sekunder adalah iklan yang bersifat menunjang atau melengkapi dari primer 

yang sudah dipilih. Iklan primer bisa saja dari media lini atas maupun media lini 
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bawah. Tinjauan media iklan primer dan media iklan sekunder dilihat dari sisi 

produk yang ditawarkan. Misalnya iklan produk makanan dan minuman 

menggunakan media televisi sebagai media primer. Sedangkan produk rokok 

menggunakan media out-door sebagai media primer. 

 

2.9.3 Berdasarkan Strategi 

1. Above The Line (Media Lini Atas) 

Above the line merupakan media yang bersifat massa, artinya bahwa   berjumlah 

besar. 

2. Below The Line (Media Lini Bawah) 

Below the line adalah iklan yang menggunakan media khusus. Sebagai media 

pendukung dalam kegiatan periklanan, below the line terdiri dari seluruh media 

selain yang termasuk dalam above the line media.  

3. Through The Line ( Bauran Media) 

Merupakan istilah yang dipakai untuk mengkombinasikan berbagai media 

periklanan untuk mendapatkan dampak yang lebih efektif. Rhenald Kasali (dalam 

situs prantisayekti.files.wordpress./pertemuan5. pptx) menyebutkan dalam media 

periklanan juga dikenal istilah TTL atau through the line.  Contoh kombinasi 

antara ALT dan BTL adalah kegiatan event di outlet tertentu yang disebarluaskan 

lewat iklan radio dan sms. 
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2.9.4 Berdasarkan Tujuan 

1. Iklan Komersial 

Disebut pula iklan bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, 

peningkatan penjualan dimana sasaran pesan yang dituju adalah untuk seseorang 

atau lembaga yang akan mengolah dan atau menjual produk yang diiklankan 

tersebut kepada konsumen akhir. Iklan komersial dapat dibagi dalam tiga jenis 

iklan, yaitu iklan untuk konsumen, untuk bisnis dan iklan untuk pofesional. 

2. Iklan Non Komersial ( Iklan Layanan Masyarakat) 

Iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau menidik 

khalayak dimana tujuan akhir bukan keuntungan ekonomi melainkan keuntungan 

sosial. 

 

2.9.5 Berdasarkan Fisik 

1. Media Iklan Cetak 

adalah iklan yang ditampilkan dengan media cetak melalui proses printing. 

2. Media Iklan Elektronik 

Adalah iklan yang ditampilkan pada media elektronik dapat berupa gambar dan 

suara atau gabungan dari keduanya. 
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2.10. Wayfinding 

2.10.1. Pengertian Wayfinding 

Istilah wayfinding pertama kali digunakan oleh seorang arsitek bernama Kevin 

Lynch d tahun 1960 ketika ia menyebut peta, nomor jalan, tanda petunjuk arah 

dan elemen lain sebagai alat atau cara dalam menemukan jalan (Kraft, 2011). 

Menurut Golledge (1999), wayfinding adalah proses menentukan dan mengikuti 

sebuah jalan atau rute antara titik. Wayfinding merupakan aktifitas yang terarah, 

memiliki tujuan, dan dilatari oleh motivasi dan bisa dilihat sebagai bukti tindakan 

sensorimotor dalam lingkungan. 

Montello (2005) menyebutkan bahwa wafinding adalah pergerakan seseorang 

dalam lingukungan yang mengarah pada tujuan dan direncanakan dalam suatu 

cara yang efisien. Tujuan utama dari wayfinding pada manusia adalah menemukan 

jalan secara akurat dari suatu tempat ke tempat lain (Gluck, 1991). 

2.10.2. Pendekatan Wayfinding 

Wayfinding menggambarkan kemampuan seseorang baik secara kognitif maupun 

perilaku, untuk mencapai tujuan spasial (Passini, dalam Mathews, 1992). Allen 

(1999) membagi wayfinding dalam wayfinding task (tugas menemukan jalan) dan 

wayfinding means (cara menemukan jalan). Tugas wayfinding dikategorikan 

dalam 3 tipe berdasarkan tujuannya yaitu: 

a. Commute 



46 
 

 

Tugas ini melibatkan perjalanan antara dua tempat yag diketahui oleh pejalan 

dengan melewati rute yang familiar atau dikenal. Kriteria utama pada tipe ini 

adalah efisiensi waktu. 

b. Explore 

Melibatkan perjalanan di dalam lingkungan tidk dikenal dengan tujuan 

mempelajari mengenai lingkungan sekitar tersebut. Biasanya berawal dan berakhir 

di tempat yang sudah diketahui tetapi tujuannya ialah untuk menemukan tempat 

dan rute baru yang kemudian dihubungkan satu sama lain dengan tempat yang 

sudah diketahui. 

c. Quest 

Melibatkan perjalanan dari tempat yang diketahui menuju tempat yang diketahui 

tapi belum pernah dikunjungi sebelumnya. Satu-satunya cara adalah dengan 

menggunakan peta atau deskripsi verbal. 

Cara menemukan jalan menurut Allen ada bermacam-macam, namun yang paling 

umum digunakan dan paling sering dipelajari adalah sebagai berikut: 

a. Piloting  

Piloting merupakan cara yang paling umum digunakan baik dalam lingkungan 

yang sudah dikenal dan belum dikenal dengan melibatkan navigasi berdasarkan 

landmark yang ada antara titik awal dengan titik akhir. 

b. Repetition of Locomotor Pattern 
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Pengulangan pola lokomotor terjadi ketika wayfinding melibatkan berulangnya 

pengalaman melewati rute tersebut. Dengan adanya pengulangan, kebiasaan akan 

mulai terbentuk yang akhirnya akan meningkat menjadi otomatis. 

c. Path Integration 

Melibatkan proses memperbarui lokasi saat ini dengan acuan titik awal 

berdasarkan informasi tentang pergerakan menjauh dari titik tersebut. Informasi 

ini memungkinkan individu memperhitungkan dan melakukan tindakan rute 

kembali langsung ke titik awal. 

d. Navigation by Cognitive Map 

Cara ini merupakan cara menentukan jalan berdasarkan pengetahuan dimana 

individu dalam merencanakan dan menavigasikan rute mengacu pada gambaran 

internal mengenai serangkaian suatu tempat yang berhubungan secara sistematis. 

Ketika pejalan mengetahui posisinya bila dihubungkan dengan tempat yang 

diiketahuinya dalam satu setting, maka jarak dan arah dari lokasinya saat itu 

menuju tempat lain bisa disimpulkan. 

 

2.11. Bahasa Rupa 

Bahasa rupa menurut Tabrani (dalam Ismurdyahwati, 2007:368) adalah suatu cara 

yang dipakai untuk berkomunikasi lewat gambar, kerap disebut bahasa gambar. 

Bahasa rupa dalam arti luas adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan 

dan menata wimba/image. Dalam proyek studi ini lebih difokuskan pada wimba 

yang kasat mata. Dalam buku Bahasa Rupa, menggunakan istilah bahasa rupa 
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dalam pengertiannya yang sangat khusus, tetapi pada umumnya yaitu suatu 

gambar atau karya visual yang bercerita. Bahasa rupa yang dimaksud adalah 

untuk karya visual seperti hasil gambar karya lukisan anak-anak, gambar karya 

manusia primitif, lukisan prasejarah, relief candi, wayang beber, wayang kulit dan 

wayang golek, gambar ilustrasi, gambar periklanan, film, sinetron, dan karya seni 

visual yang bercerita lainnya. 

Bahasa rupa menurut Tabrani (2012:112) memiliki perbendaharaan yang disebut 

wimba, cara wimba, teknik penghubung, teknik peralihan, dan tata ungkapan. 

Wimba adalah suatu obyek yang dicandera (digambar atau dideskripsikan). 

Misalkan dalam bidang karya seni rupa berupa gambar, ada obyek binatang sapi, 

maka wimba tersebut adalah sapi. Wimba=gambar. 

 

Gambar 2.3 Penjelasan wimba (Andrade, 1967: 23) 

Sumber: Piliang dan Damayanti dalam Endah Supraft (2011: 12) 

Cara wimba adalah bagaimana cara objek itu digambar, sehingga bercerita. 

Misalkan dalam bidang gambar terdapat objek seekor sapi yang digambarkan 

ekornya banyak, itu mengandung isi cerita bahwa ekor sapi tersebut sedang 

bergerak-gerak (Tabrani, 2012:135). 
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Cara wimba = Cara menggambarkan. 

Cara wimba Tabrani (2012:191) Cara Wimba I (Ukuran Pengambilan), Cara 

Wimba II (Sudut Pengambilan), Cara Wimba III (Skala), Cara Wimba IV 

(Penggambaran), Cara Wimba V (Cara Dilihat). Teknik penghubung itu biasanya 

jenis perbendaharaan bahasa rupa yang berlaku dalam karya seni rupa yang 

berseri atau bersambung, antara satu karya dengan karya lainnya saling berkaitan. 

Teknik Peralihan: Cut: 1. straight cut, 2. cross cut, 3. jump cut, 4. cut on action. 

Diss: 1. fast diss, 2. normal diss, 3. slow diss, 4. diss mix. Fade: 1. fade in, 2. fade 

out, 3. fade into, 4. fade from. Wipe: 1. dari kiri, 2. dari kanan, 3. dari atas, 4. dari 

bawah (Tabrani, 2012:191). 

 

Gambar 2.4 Penjelasan cara wimba (Babirusa, berlari,-Altamira, Eropa) Sumber: 

Tabrani, 2012: 112 

Diadaptasi dari Tabrani (2005: 9-10, 62, 69-74 dalam Harto dan Fanani, 

2016:553), maka bahasa rupa adalah bahasa yang tampil secara visual/kasat mata, 

pada karya Seni Rupa naratif/representatif yang digunakan oleh para perupa 

dalam menciptakan karyanya agar komunikatif, sehingga dapat menyampaikan 

informasi dan pesan (cerita) kepada pemirsanya. Dengan demikian bahasa rupa 
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bisa digunakan untuk dasar penciptaan karya seni rupa/desain maupun untuk 

menganalisis karya seni rupa/desain yang naratif/representatif. Berikut ini adalah 

table cara wimba yang telah disusun dalam sebuah bagan secara sistematis. 

 

Tabel 2.1 Bahasa Rupa Cara Wimba 

(Sumber: Harto, 2012: 3) 
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Tata ungkapan adalah cara menyusun wimba dan cara wimbanya dalam satu 

bidang gambar atau antar bidang gambar sehingga bercerita, (Tabrani, 2012: 135). 

Ada dua jenis tata ungkapan, yaitu tata ungkapan dalam, dan tata ungkapan luar. 

Tata ungkapan dalam adalah cara menyusun gambar atau cara menggambar dalam 

satu bidang gambar, sehingga bercerita, sedangkan tata ungkapan luar adalah cara 

menyusun atau menggambar sehingga masing-masing bidang gambar yang 

bersambung tersebut bercerita. Fungsi dari perbendaharaan ini adalah untuk 

mempermudah menganalisa gambar menurut cara pribadi agar terlihat 

perbedaannya. 

Tata ungkapan adalah cara pemanfaatan cara wimba dalam menggambar atau 

pemanfaatan antar bidang gambar sehingga dapat membawakan pesan dan arti. 

Ketika pemanfaatan cara wimba digunakan dalam satu gambar (relief, komik, dan 

sebagainya) maka disebut Tata Ungkapan Dalam (TUD). Apabila pemanfaatan 

cara wimba itu digunakan untuk merangkai gambar pada suatu rangkaian gambar 

(relief, komik, film) maka disebut Tata Ungkapan Luar (TUL) (Tabranii, 2012: 

201). Tata Ungkap dibagi ke dalam empat jenis (Mutiaz dan Tabrani, 2009:40), 

yaitu: 

Tata Ungkap 1: Menyatakan ruang 

Tata Ungkap 2: Menyatakan gerak 

Tata Ungkap 3: Menyatakan waktu dan ruang 

Tata Ungkap 4: Menyatakan penting 
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Berikut ini adalah tabel Tata Ungkap yang telah disusun dalam sebuah bagan 

secara sistematis: 

 

Tabel 2.2 Bahasa Rupa Tata Ungkap 

(Sumber: Harto, 2012: 12) 
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Bahasa rupa sangat erat kaitannya dengan dunia desain, terutama desain 

komunikasi visual dan visual branding merupakan bagian dari desain komunikasi 

visual. Menurut Setiawan (dalam sudutsemesta.wordpress.com) di dalam 

komunikasi visual terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penggambar/penutur dan 

pemirsa. Dalam berkomunikasi secara visual, pembuat desain tidak hadir di 

tempat dan waktu yang sama dengan pemirsanya, sehingga pemirsa hanya bisa 

berinteraksi dengan karya. Untuk menciptakan sebuah desain, kreator 

menuangkan apa yang dipahaminya dari sebuah peristiwa yang terdiri dari 

beberapa kejadian. Lingkaran inilah yang menjadi kunci dari bahasa rupa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa desain komunikasi visual dalam hal ini visual 

branding tidak dapat lepas dari bahasa rupa. Karena bahasa rupa adalah upaya 

menangkap maksud dan tujuan dari desain visual branding yang dibuat. 

 

2.12. Desa Wisata 

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 

PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. 

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan  fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat dua konsep utama 

dalam komponen desa wisata : 
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1. Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau 

unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. 

2. Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting 

fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai 

partisipasi aktif seperti : kursus tari, kursus kerajinan khas daerah, 

bahasa dan lain-lain yang spesifik. 

 

 Sedangkan Edward Inskeep, dalam Tourism Planning An Integrated and 

Sustainable Development Approach, memberikan definisi : Village Tourism, 

where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and 

learn about village life and the local environment. Inskeep : Wisata pedesaan 

dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana 

tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan 

pedesaan dan lingkungan setempat. 

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah 

suatu  pedesaan dengan integrasi antara akomodasi, atraksi dan fasilitas 

pendukung, dimana wisatawan tinggal dan dekat dengan suasana tradisional, 

terlibat dan belajar tentang masyarakat dan lingkungan setempat. Desa wisata 

biasanya dikelola oleh kelompok masyarakat sadar wisata/pokdarwis yang 

dibentuk di lingkungan desa wisata tersebut. Pokdarwis mengelola berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan desa wisata yang menjadi atraksi dalam desa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penginapan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Atraksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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wisata tersebut. Selain itu pokdarwis juga bertanggung jawab atas pengelolaan 

dan kerjasama terkait fasilitas akomodasi dalam lingkungan desa wisata.  

2.13. Desa Wisata Nyatnyono 

Desa Nyatnyono terletak di area lereng Gunung Ungaran, tepatnya di wilayah 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Desa ini terkenal dengan wisata 

religinya yang terletak di Dusun Krajan. Wisata religi tersebut berupa kompleks 

pemakaman Waliyulloh Hasan Munadi dan putranya Waliyulloh Hasan Dipuro. 

Waliyulloh Hasan Munadi adalah putra dari Brawijaya V atau paman dari Raden 

Patah raja pertama Kerajaan Demak. 

Dalam sejarahnya, Waliyulloh Hasan Munadi dan Raden Patah mondok dan 

belajar pada Sunan Bonang. Setelah Sunan Bonang merasa ilmu keduanya cukup, 

Sunan Bonang memerintahkan Waliyulloh Hasan Munadi dan Raden Patah untuk 

menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan. Raden Fattah disuruh membuat 

pesantren di Glagah wangi yang sekarang dikenal Bintoro, dan Waliyulloh Hasan 

Munadi disuruh kembali pulang kampung untuk menyebarkan ilmu di kampung 

halamannya, semarang dan sekitarnya. Asal-usul nama Desa Nyatnyono, berawal 

ketika Wali Hasan Munadi berkhalwat sebelum menyebarkan islam di sana. 

Dalam khalwatnya beliau diberi isyarat untuk mendatangi sebuah tempat yang 

terdapat masjid tetapi sebenarnya tempat tersebut belum ada bangunan masjidnya 

sama sekali, disini terjadilah kejadian yang diluar jangkauan akal sehat, setelah 

Kyai Hasan Munadi sampai ditempat dalam isyarat khalwatnya secara tiba tiba 

sebuah masjid sudah berdiri tegak, yang berada dilereng Gunung Sukroloyo. 
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Maka dari cerita itulah sekarang desa tersebut diberi nama Nyatnyono yang berarti 

tiba tiba ada. Di sekitar area pemakaman terdapat Sendang Kalimah Thoyibah 

yang bermula dari tongkatnya Wali Hasan Munadi yang ditancapkan ke tanah 

kemudian dicabut dan keluarlah mata air yang sekarang menjadi sendang. Air dari 

sendang Kalimah Thoyibah diperaya memiliki keberkahan dapat menyembuhkan 

segala penyakit. (http://nahdlatululama.id/blog) 

 Latar belakang sejarah Desa Nyatnyono membuat desa ini selalu ramai 

dikunjungi  para peziarah. Para peziarah yang datang tidak hanya dari wilayah 

Semarang dan sekitarnya, tetapi juga dari luar Jawa Tengah, khusunya Jawa 

Timur. Wisata religi berupa komplek pemakaman Waliyulloh Hasan Munadi dan 

Hasan Dipuro, Pemandian air Sendang Khalimah Toyyibah, Khoul Waliyulloh 

Hasan Munadi ( Selikuran ) pada tanggal 21 bulan Ramadhan, sadranan, dan 

Selametan air / met banyu berhasil menarik kunjungan wisatawan dari berbagai 

daerah. Jumlah kunjungan dalam setahun dapat mencapai 200.000 orang, 

sehingga menggerakkan roda perekonomian masyarakat khususnya yang berada 

dilingkungan wisata tersebut. (http://nyatnyono.desa.id/index.php/first/artikel/59)  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Tugas akhir ini menghasilkan rancangan visual branding Desa Wisata Nyatnyono 

yaitu berupa keseluruhan media yang membangun brand Nyatnyono. Media 

tersebut antara logo, way finding, peta wisata dan merchandise. Konsep yang 

digunakan dalam pembuatan visual branding adalah Desa Wisata Religi.  

Pembuatan karya visual branding bertujuan untuk meningkatkan citra brand Desa 

Wisata Nyatnyono dan meningkatkan brand awareness Nyatnyono di mata 

masyarakat sehingga diharapkan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat 

untuk berkunjung di Desa Wisata Nyatnyono. 

Perancangan seluruh aspek visual branding Desa Wisata Nyatnyono memiliki 

keterkaitan dan keterpaduan dari segi fungsi dan desain. Hal tersebut terkait 

dengan konsep yang telah ditentukan di awal. Konsep tersebut menghasilkan 

aturan desain yang diterapkan secara konsisten di semua media visual Desa 

Wisata Nyatnyono. Warna hijau, hijau tosca, dan emas dipilih sebagai warna yang 

mewakili Nyatnyono. Pesan yang terkandung dalam visual branding Nyatnyono 

adalah pesan dengan pendekatan informatif dan rasional yang berfungsi untuk 

memberikan informasi sekaligus mempengaruhi emosi masyarakat melalui 

tampilan visual Nyatnyono. 

Kendala yang dihadapi dalam proses perancangan ulang visual branding pada 

Desa Wisata Nyatnyono adalah kesulitan mendapatkan informasi tentang 
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budgeting yang dilakukan oleh Nyatnyono, kesulitan menemukan bahan media, 

analisi SWOT dan sebagainya. Solusi yang dilakukan adalah melakukan survey ke 

percetakan, lokasi wisata dan kantor desa Nyatnyono, dan desa wisata kompetitor 

Nyatnyono. 

 

5.2. Saran 

Bagi penulis diharapkan karya visual branding dapat digunakan sebagai 

portofolio untuk menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Nyatnyono sehingga 

karya yang dihasilkan bisa digunakan oleh Nyatnyono untuk diaplikasikan pada 

objek wisatanya.  

Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dan sebagai calon desainer diperlukan 

strategi tepat untuk dapat merancang visual branding yang efektif sehingga sesuai 

dengan situasi dan target audiens yang dituju. Pada perancangan karya visual 

branding ini, penulis kesulitan memperoleh informasi tentang anggaran biaya 

bahan media, maka penulis melakukan survey pada percetakan secara langsung 

dan melaui internet. Penulis juga mengalami kesulitan pada saat menulis analisis 

SWOT, maka penulis melakukan survey tehadap kompetitor Desa Wisata 

Nyatnyono dan membandingkan Nyatyono dengan kompetitornya. Penulis 

berharap pengalaman tersebut dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual UNNES agar mampu menciptakan sebuah karya desain yang 

memiliki nilai fungsi di kehidupan nyata, serta memiliki ketepatgunaan. 
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Bagi Desa Wisata Nyatnyono, diharapkan perancangan visual branding ini dapat 

terealisasikan, sehingga mampu meningkatkan brand awareness dan 

memperkenalkan objek wisatanya dalam skala yang lebih luas. Diharapkan Desa 

Wisata Nyatnyono juga dapat bekerja sama tidak hanya dalam pembuatan karya 

visual branding ini saja, namun juga dalam mengelola dan meningkatkan kualitas 

brand. Pada budgeting penulis berharap dapat dijadikan pertimbangan bagi 

Nyatnyono untuk menentukan anggaran strategi promosi wisata, dan untuk 

budgeting media lain dapat diperhitungkan lebih lanjut. Pada strategi branding, 

penulis juga berharap agar strategi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk 

mengelola brand Desa Wisata Nyatnyono. 
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