
Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Logo merupakan simbol yang mewakili sosok, wajah, dan eksistensi suatu perusahaan 

atau produk perusahaan (Kusrianto, 2006). Selain membangun citra perusahaan, logo juga 

seringkali dipergunakan untuk membangun spirit secara internal di antara komponen yang 

ada dalam perusahaan tersebut. Sebuah logo yang baik dan berhasil akan dapat menimbulkan 

sugesti yang kuat, membangun kepercayaan, rasa memiliki, dan menjaga image perusahaan 

pemilik logo itu. Logo dapat menjalin kesatuan dan solidaritas di antara anggota keluarga 

besar perusahaan itu yang akhirnya meningkatkan prestasi dan meraih sukses demi kemajuan 

perusahaan. 

Corporate identity atau identitas perusahaan adalah suatu bentuk visual dan ekspresi 

grafis dari image dan identitas suatu perusahaan atau organisasi. Sebagai bentuk visual, 

identitas perusahaan menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak 

disampaikan. Sebagai suatu ekspresi grafis, sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan 

mempengaruhi nasib perusahaan tersebut  (Cenadi, 1999).  

Logo dan corporate identity sangat berhubungan erat, karena dengan disertai logo 

pada identitas perusahaan akan lebih mudah diingat, bermakna, diketahui oleh konsumen 

yang dituju. Dalam identitas perusahaan juga logo berfungsi sebagai alat penyatuan, yang 

artinya konsumen dapat mengetahui barang yang dilihat adalah identitas perusahaan yang 

sama, atau perusahaan lain.  

Berdasarkan penelitian tentang pentingnya sebuah logo dalam perusahaan di kota 

Yogyakarta dan Percetakan Gradea Yogyakarta 10 September 2011, menyimpulkan bahwa 

Percetakan Gradea Yogyakarta belum memiliki logo perusahaan. Perusahaan ini bergerak 

dalam bidang grafis  seperti: spanduk, kartu nama, undangan, buku nota, poster, foto 

wedding, foto pre-wedding, brosur, dan lain-lain. Sejak berdirinya percetakan ini  tahun 2006 

sampai sekarang, hanya menampilkan tulisan nama perusahaan pada semua corporate 

identity, produk dan hasil karyanya yang belum dianggap sebagai logo, karena dari bentuk 

huruf, posisi, warna tulisan yang selalu berbeda. Dilihat dari perekonomian dan kemajuan 

Percetakan Gradea Yogyakarta adalah percetakan kelas menengah yang ingin maju ke 
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percetakan kelas atas. Alasan Percetakan Gradea Yogyakarta belum memiliki logo adalah 

karena pembuatan konsep logo dan desain logo saat ini yang relatif mahal. 

Masalah-masalah  yang terjadi  pada Percetakan Gradea karena belum memiliki logo, 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

− Konsumen (target market) susah mengetahui bagaimana sebenarnya kualitas 

perusahaan ini? Bergerak di bidang apa?  

− Masyarakat Yogyakarta lebih cenderung percaya pada perusahaan yang memiliki logo 

pada setiap corporate identity, hasil karya, maupun pesanan konsumen. 

− Konsumen (target market) susah mengetahui Percetakan Gradea sebenarnya ada 

berapa di Yogyakarta, karena perbedaan desain tulisan nama perusahaan pada setiap 

corporate, hasil karya, dan pesanan konsumen sementara di daerah Yogyakarta hanya 

ada satu Percetakan Gradea Yogyakarta. 

− Kesulitan konsumen untuk mengetahui produk Percetakan Gradea Yogyakarta 

− Konsumen (target market) susah mengetahui letak Percetakan Gradea Yogyakarta. 

− Percetakan Gradea Yogyakarta susah bersaing dengan percetakan lain yang maju 

dengan pesat karena memiliki logo. 

− Menurunnya semangat kerja dan kesatuan dalam perusahaan, disebabkan adanya 

karyawan-karyawan yang menginginkan lambang atau wujud dari perusahaan tempat 

mereka bekerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana penerapan gabungan konsep logotype (word mark) dan logogram (picture 

mark) dalam merancang logo yang bisa meningkatkan kinerja dan loyalitas 

Percetakan Gradea Yogyakarta? 

2. Bagaimana mengaplikasikan hasil perancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

ke dalam identitas perusahaan untuk meningkatkan kemajuan, prestisi, dan menaikkan 

nilai produksi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 
Beberapa tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Menerapkan teknik perancangan logo dengan gabungan metode logotype dan 

logogram 
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2. Mengaplikasikan hasil pembuatan logo ke dalam corporate identity sehingga 

Percetakan Gradea Yogyakarta memiliki logo tetap dan bisa mempengaruhi dan 

mengubah perilaku konsumen. 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui masalah dan kendala serta solusi yang tepat untuk merancang  logo 

2. Mengaplikasiakan hasil perancangan logo ke dalam corporate identity Percetakan 

Gradea Yogyakarta. 

3. Mengetahui kelebihan dari konsep dan metode logotype dan logogram dibandingkan 

dengan konsep dan metode lainnya. 

 

1.4 Batasan Masalah 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah yang akan dibahas 

meliputi : 

1. Perancangan logo yang dibuat menggunakan gabungan konsep dan metode  logotype 

(word mark) dan logogram (picture mark). 

2. Pengaplikasian hasil pembuatan logo dibuat pada corporate identity yang sudah ada 

pada Percetakan Gradea Yogyakarta. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, sebagai 

berikut: 

Bab 1  Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan 

masalah atau ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

Bab 2  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang  penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada perusahaan 

lain yang mengalami kendala dan masalah yang sama dengan Percetakan Gradea 

Yogyakarta, dan teori yang terkait penelitian yang dilakukan meliputi teori desain 

grafis, logo, tipografi serta corporate identity 

Bab 3  Metode Dan Perancangan Logo 

Bab ini menjelaskan metode logotype, logogram, gabungan metode logotype dan 

logogram dan perancangan gabungan logotype dan logogram yang meliputi : konsep, 

sketsa, perancangan, bentuk, gambar, tulisan, warna dan menampilkan corporate 
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identity yang ada di Percetakan Gradea Yogyakarta, yaitu: spanduk, neon box, kartu 

nama, kaos, buku nota, stiker. 

Bab 4  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil perancangan logo, analisa desain logo: bentuk, huruf, tulisan, 

warna, ukuran, dan hasil pengaplikasian logo dalam corporate identity serta 

pembahasannya masing-masing. 

Bab 5  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil perancangan logo Percetakan Gradea 

Yogyakarta dan pembahasan. Sedangkan saran merupakan saran pengembangan yang 

berisi pertimbangan untuk kelanjutan atau pengembangan selanjutnya. 
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