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RINGKASAN

Analisis Logo Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK)
Universitas Semarang dalam rangka Redasain Logo dan Perancangan Corporate
Identity menggunakan metode logotype merupakan upaya untuk menstimulasi potensi
fakultas, dengan memperkuat brand image bahwa fakultas semakin dikenal dan dapat
meyakinkan masyarakat sebagai mitra sosial dalam penyelenggaran program pendidikan
yang berkualitas. Redesign Logo dan Perancangan Corporate Semarang merupakan
penelitian pengembangan yang bertujuan mengembangkan logo FTIK. Penelitian ini
menggunakan metode Research and Development (R&D). Dari keseluruhan proses
pengembangan R&D diambil delapan langkah sesuai kebutuhan yaitu Potensi dan
Masalah Pengumpulan data, Desain Produk, Validasi Desain, Revisi Desain, Uji coba
Produk, Revisi Produk, Uji coba Pemakaian, Produksi Massal. Proses mendesain ulang
logo dan desain identitas fakultas mengacu visi dan misi fakultas hingga dapat
diimplementasikan dalam bentuk konsep kreatif, strategi komunikasi, dan media
aplikasi. Perubahan desain logo dan perancangan corporate identity ini diharapkan
mampu membawa brand image FTIK USM menjadi lebih kuat, dinamis, dan
representatif sehingga namanya dikenal oleh masyarakat luas.
Kata Kunci : Redesain Logo, Corporate Identity, FTIK

vi

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemajuan zaman dibidang ilmu pengetahuan maupun teknologi secara
tidak

langsung

berimplikasi

dari

cara

masyarakat

berfikir

bagaimana

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Salah satunya dalam bidang
pelayanan jasa pendidikan, penyelenggara berusaha membuat hal-hal yang dapat
menarik perhatian calon peserta didik terhadap produk jasa yang ditawarkan.
Seperti

halnya perguruan tinggi di Indonesia, dalam mengenalkan jasa serta

potensinya tentu diperlukan suatu identitas yang baik dan sesuai dengan tujuan
lembaga. Adapun salah satu bentuk identitas yang menjadi representasi sebuah
perguruan tinggi yaitu logo.
Kita dapat melihat bahwa potensi pemasaran setiap perguruan tinggi di
Indonesia kian meningkat, implikasinya membuat para perguruan tinggi
khususnya perguruan tinggi swasta terdorong untuk melakukan strategi pemasaran
yang kreatif agar dapat memikat hati masyarakat. Upaya kreatifitas tersebut
diwujudkan dalam berbagai cara salah satunya mentransformasi simbol lembaga
sebagai bentuk inovasi baru.
Universitas Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa
Tengah berupaya untuk menyatarakan visi dan misi sesuai dengan perkembangan
zaman. Untuk itu, penting bagi institusi untuk merubah citranya agar memiliki
brand image yang kuat dan dinamis. Dalam penelitian ini perancangan corporate
identity diawali dari salah satu Fakultas yang bergerak di bidang teknologi yaitu,
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang.
FTIK Universitas Semarang adalah salah satu perguruan swasta yang
memiliki 3 program studi yaitu Teknologi Informatika, Sistem Informasi dan Ilmu
Komunikasi. Di Jawa Tengah sendiri memilki banyak perguruan tinggi swasta
yang memiliki fakultas ilmu komputer dan banyak dari mereka telah memiliki
identitas. FTIK sendiri sudah memiliki logo yang menjadi identitas sebagai bentuk
citra yang merepresentasikan fakultas, seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 1: Logo FTIK
Sumber: website FTIK, 2017.

Gambar di atas adalah logo yang saat ini menjadi identitas dari fakultas
Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Namun dari hasil
analisa melalui riset awal yang dilakukan, menunjukkan bahwa logo tersebut
masih terdapat kekurangan yaitu aspek keterbacaan yang kurang jelas, bentuk
yang kurang presisi dan warna yang kurang representatif. Dengan demikian, perlu
sentuhan yang lebih estetis untuk merubah identitas fakultas tersebut agar lebih
dinamis.
Selama ini identitas visual yang dimunculkan dari FTIK USM yaitu
melalui logo. Menurut hemat kami, dengan menggunakan logo saja sebagai
identitas dari FTIK USM tidaklah cukup. Untuk itu, penting bagi lembaga untuk
memiliki identitas korporat atau Corporate Identity sebagai bentuk representasi
dari visi dan misi fakultas. Corporate Identity berfungsi untuk mengomunikasikan
identitas perusahaan kepada publik. Sebuah corporate identity memiliki peran
yang mendukung terciptanya reputasi (image). Corporate identity juga akan
berguna bagi sebuah perguruan tinggi (perusahaan) tersebut kedepannya yang
dimana dapat membentuk sebuah citra dan media promosi yang mempunyai citra
atau image dari perguruan tinggi (perusahaan) tersebut (Landa, 2011)
Corporate identity atau identitas yang baik dan jelas serta konsisten, akan
memberikan dampak sebuah brand awareness dan brand image positif dari
masyarakat (Rustan,2009:54). Dengan demikian, untuk merealisasikan semangat
perubahan dan pembaharuan maka dari itu FTIK membutuhkan perancangan
ulang logo (redesain logo) yang memiliki ciri khas yang mencitrakan visi dan misi
dari fakuktas serta memberikan identitas yang berbeda.
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Redesain logo ini dianggap penting karena berbagai alasan seperti
meluncurkan sebuah organisasi baru, mengadakan perubahan corporate culture,
serta pengembangan lembaga. Suatu logo diperoleh maknanya dari suatu kualitas
yang disimbolkan, melalui corporate culture, historis atau aspirasi. Maksud dari
yang diartikan adalah lebih penting daripada sekedar rupanya. Penekanannya pada
makna di luar atau dibalik wujud logo itu
Sentuhan estetika pada redesin logo dan perancangan corporate branding
FTIK USM mengacu pada strategi kreatif dengan pendekatan desain komunikasi
visual. Dalam pendekatan tersebut dapat terbentuk rancangan konsep branding
identity yang merepresentasikan visi misi fakultas. Selain itu, perubahan logo
wajib memiliki ciri khas yang unik, mudah diingat, dan komunikatif sehingga
dapat membantu Fakultas untuk mencapai tujuannya yaitu, memperkuat posisi
dan citra fakultas di mata masyarakat Jawa Tengah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana re-desain Logo dan
merancangan Corporate Identity sebagai upaya meningkatkan Corporate
Branding Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang
dengan menggunakan metode Research and Development.
C. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari rumusan masalah di atas
yaitu melakukan redesain hanya pada logo Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi (FTIK) dan perancangan corporate identity yang kemudian logo yang
sudah dibuat diaplikasikan diberbagai media seperti: Brosur, Label DVD, banner
dan kartu nama.
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D. Luaran yang diharapkan
Adapun Luaran yang saat ini dicapai dalam penelitian ini adalah
Tabel 1: Pencapaian Target Luaran Kegiatan Penelitian USM
No

Jenis Luaran

Indikator
Capaian
Draf
Draf

1
2

Publikasi Ilmiah Di Jurnal
Pemakalah dalam temu ilmiah

3
4

Bahan ajar
Draf
Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Desain Logo dan
Model/Purwarupa/Desain/Karya
Seni/Rekayasa
Format
Sosial)
Desain
Material
Promosi

Nasional
International
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Redesain Logo Sebagai bentuk Pembaharuan Brand Identity Fakultas
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perubahan zaman sering kali berimplikasi pada beberapa sektor
kehidupan, tak terkecuali perubahan ideologi pada sebuah organisasi, lembaga
dan institusi. Untuk itu, perubahan tersebut mengacu pada pembaharuan yang
lebih dinamis dan adaptif dengan kemajuan sebuah peradaban baru. Dengan
demikian, penting bagi sebuah perusahaan atau institusi untuk merubah citra
sebagai bentuk upaya mengeksistensikan diri sesuai kebutuhan kemajuan
zaman.
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang
memiliki visi menjadi salah satu fakultas terdepan dalam pengembangan
IPTekS dan berperan dalam membina kualitas sumber daya insani, untuk
mendukung perkembangan masyarakat ilmiah, yang beradab, bermoral dan
berwawasan lingkungan serta berusaha mewujudkan cita-cita the best
communication

information

technology

with

morality

melalui

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mendukung visi
tersebut peneliti berasumsi bahwa redesign dan perancangan corporate identity
ini penting diaplikasikan mengingat pengembangan sebuah institusi butug
pembaharuan citra atau brand identity.
Sebelumnya kita rapikan dulu pemahaman tentang definisi redesain.
Redesain yang berasal dari kata redesign terdiri atas 2 kata, yaitu re- dan
design yang dalam bahasa inggris, penggunaan kata re- mengacu pada
pengulangan atau melakukan kembali, sehingga redesign dapat diartikan
sebagai desain ulang. Beberapa definisi redesain dari beberapa sumber seperti
American Heritage Dictionary (2006) mengatakan bahwa “redesign means to
make a revision in the apperance or function of’, yang dapat diartikan
membuat revisi dalam penampilan atau fungsi. Collins English Dictionary
(2009) berpendapat bahwa “redesign is to change the design of (something)”,
yang dapat diartikan mengubah desain dari (sesuatu).
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B. Desain Komunikasi Visual sebagai pondasi perancangan Corporate
Identity Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Perancangan corporate identity untuk Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi

(FTIK)

Universitas

Semarang

butuh

pondasi

untuk

merealisasikannya yaitu dengan menggunakan komponen-komponen estetika
yang kami sebut dengan Desain Komunikasi Visual.
Widya dalam Kusrianto menjelaskan bahwa desain komunikasi visual
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, komposisi warna,

dan tata letak dan

perwajahan (layout).
Desain Komunikasi vaisual sendiri bermula dari media desain grafis yang
terbatas pada media cetak dwi matra. Namun perkembangan teknologi yang masif
berimplikasi pada pengaplikasian multimedia (diantranya audio dan video).
Kusrianto mengungkapkan bahwa Desain Komunikasi Visual memiliki cabangcabang ilmu meliputi; Ilustrasi, Fotografi, Typography, Multimedia, Komputer
Grafis, Sinematografi, Animasi, Periklanan, Desain Indentitas, dan lain-lain.
Desain Komunikasi Visual memiliki tiga makna yang saling berkaitan.
Desain berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa serta kreativitas.
Komunikasi adalah ilmu yang bertujuan menyampaikan maupun sarana untuk
menyampaikan pesan. Visual adalah sesuatu yang dapat dilihat. Apabila
dimisalkan sebagai sebuah pohon, akar utama pohon Ilmu Desain Komunikasi
Visual adalah Ilmu seni dan Ilmu Komunikasi. Sementara itu, akar ilmu
pendukungnya adalah Ilmu Sosial dan Budaya, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu
Psikologi.
Adapun maksud tujuan pengaplikasian corporate identity pada Fakultas
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah untuk meningkatkan branding
lembaga untuk itu butuh pemahaman dasar tentang pengertian branding itu
sendiri. Pratama menjelaskan bahwa Branding berasal dari kata brand. Brand dan
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branding menurut Alina Wheeler dalam bukunya yang berjudul “Designing Brand
Identity : A Complete Guide to Creating, Building and Maintaining Strong
Brand” (John Wiley & Sons, Inc., 2003)” adalah sebagai berikut : Brand adalah
sebuah janji, sebuah ide besar dan sebuah ekspektasi yang ada di setiap pikiran
konsumen tentang produk, jasa, atau perusahaan. Branding adalah sebuah
hubungan emosional yang bisa membuat konsumen jatuh cinta dengan suatu
brand, sehingga para konsumen yakin, menimbulkan suatu loyalitas, membelinya
dan percaya akan kualitasnya
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELTIAN

A. Tujuan Penelitian
Proses redesain dan perancangan corporate identity FTIK USM ini
bertujuan memberikan karakter identitas visual yang menarik sesuai dengan visi
dan misi fakultas menyampaikan informasi berupa potensi yang dimiliki oleh
fakultas sehingga memiliki daya tarik hingga berimplikasi pada daya “jual” yang
kuat. Strategi tata desain yang digunakan dalam perancangan identitas visual ini
adalah mengacu pada kriteria-kriteria yang baik dalam merancang sebuah logo,
diantaranya adalah unik, mudah diingat, sesuai dengan karakter lembaga.
B. Manfaat Penelitian
Proses analisa logo FTIK dalam rangka redesain dan perancangan
corporate identity FTIK USM Hasil secara teoritis diharapkan dapat dijadikan
sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang masih ada kaitannya dengan
perancangan desain. Selain itu, penelitian ini dapat menunjang perkembangan
ilmu dan implementasi

pada bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam

perkembangan komunikasi visual. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi tambahan literatur dan menambah kasanah keilmua pada bidang desain
dan selanjutnya hasil desain yang sudah dicipkatakan melalui rangkain proses
kreatif dapat memberi kontribusi yang baik dan menambah citra positif dan
dinamis kepada masyarakat
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Redesain Logo dan Perancangan Corporate Identity ini menggunakan
metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian. Hal tersebut
dilakukan

karena dalam proses perancangan membutuhkan informasi lebih

mendalam tentang Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas
Semarang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik literatur maupun
pengambilan data secara langsung di lapangan, selanjutnya data-data untuk
melakukan redesain dan merancang Corporate Identity branding baik itu dalam
hal pemilihan jenis media, unsur-unsur visual desain dianalisis berdasarkan
metode kualitatif dan diperolehnya sebuah kesimpulan.
Metode perancangan redasain logo ini menggunakan metode Research
and Development (R&D) yang dikemukakan oleh Sugiyono, (2010:56). Metode
ini diambil delapan langkah sesuai kebutuhan yaitu Potensi dan Masalah
Pengumpulan data, Desain Produk, Validasi Desain, Revisi Desain, Uji coba
Produk, Revisi Produk, Uji coba Pemakaian, Produksi Massal.
Potensi dan
Masalah

Pengumpul
an Data

Desain
Logo

Uji Coba
Desain

Revisi
Desain

Validasi
Desain

Revisi
Desain
Akhir

Revisi
Desain
Akhir

Produksi
Masal

Gambar 2: Peta Konsep Penelitian
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017
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Secara ringkas penjelasan peta konsep penelitian adalah sebagi berikut:
1. Potensi dan masalah. Menemukan masalah citra identitas visual
(logo) FTIK dengan target narasumber Mahasiswa dan Dosen
FTIK.
2. Pengumpulan Data. Memberikan angket pada narasumber untuk
mengetahui penelitian terhadap desain yang ada, penyebaran
angket dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan menentukan
konsep desain serta visualisasi desain logo yang baru.
3. Desain Produk. Membuat desain logo dari hasil penilaian angket
yang diisi customer. Jika ada yang perlu ditambah maka akan
ditambah, serta yang kurang akan dikurangi dari visualisasi logo
sebelumnya, sehingga tercipta desain logo FTIK yang baru.
4. Validasi desain. Proses penilaian desain logo yang telah dibuat
5. Revisi desain. Memperbaiki desain logo setelah diketahui
kekurangannya.
6. Uji coba desain. Melakukan uji lapangan terhadap desain logo baru
melalui angket. Setelah itu, logo tersebut diaplikasikan diberbagai
media untuk
7. Revisi desain akhir. Melakukan perbaikan desain setelah
mengetahui kekurangan selama uji coba produk dilapangan. Dan
ini merupakan tahap akhir dalam penelitian ini.
8. Pembuatan produk masal. Setelah diperbaiki hasil akhirnya dapat
diproduksi secara masal.

B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi,
dokumentasi dan studi pustaka. Dalam hal ini teknik pengumpulan data melalui
data penelitian komunikasi kualitatif. Secara garis besar data dalam penelitian ini
dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 1. Data yang diperoleh dari
interview 2. Data yang diperoleh dari observasi 3. Data yang berupa dokumen,
teks, atau karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonversikan ke dalam bentuk
narasi). Transkrip dari hasil interview atau percakapan dengan subjek, catatan
10

lapangan yang dibuat ketika observasi, dokumen-dokumen organisasi atau bentukbentuk perkumpulan, semuanya adalah data. Berkenaan dengan upaya
pengumpulan data, terdapat setidaknya dua hal yang sangat menentukan kualitas
dari data, yakni teknik pengumpulan data dan alat (instrument) yang digunakan
(Sugiyono, 2005: 59).
C. Analisis Data
Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman dengan menggunakan teknik analisis yang disebut Interactive model.
Menurut Pawito (2007: 104-106), teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.
Dalam reduksi data bukan asal membuang data yang tidak dilakukan, melainkan
merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan
merupakan langkah yang tidak lepas dari analisis data. Menurut Miles dan
Huberman dalam buku Pawito (2007: 104-106) langkah reduksi data melibatkan
beberapa tahap. Tahap pertama adalah melibatkan langkah-langkah editing,
pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, menyusun beberapa kode
dan catatan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan aktivitas serta prosesprosesnya sehingga dapat menemukan beberapa tema, kelompok-kelompok, dan
pola-pola data sebagai bahan perancangan corporate identity dari Fakultas
Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Kemudian pada
tahap ketiga adalah penyusunan rancangan konsep-konsep serta adanya penjelasan
yang berhubungan dengan tema ataupun dari data-data yang telah ditemukan.
Setelah data yang ditemukan disusun dan direduksi barulah sampai kepada
penyajian data. Data yang disajikan berupa kelompok-kelompok data yang
dianggap penting kemudian dikaitkan dengan beberapa teori dan Setelah
penyusunan selesai dilakukan maka, tahap selanjutnya ialah penarikan dan
pengujian kesimpulan. Simpulan dilakukan untuk mencari penjelasan dari
beberapa data yang telah dianalisis yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam
membuat rancangan konsep corporate identity dari Fakultas Teknologi Informasi
dan Komunikasi Universitas Semarang.
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BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
A. Hasil
5.A.1 Analisis Data
Potensi permasalahan dalam desain logo FTIK, ditemukan dalam
penelitian ini dengan menggunakan penyebaran kuesioner, terkait dengan
tampilan logo. Kuesioner disebar dnegan melihat populasi mahasiswa FTIK kelas
pagi yang aktif terhitung hingga semester gasal 2016/2017 berjumlah total 1282
orang, dengan penyebaran sebagai berikut : mahasiswa S1 Teknik Informatika
berjumlah 608 orang; S1 Sistem Informasi berjumlag 326 orang; dan mahasiswa
S1 Ilmu Komunikasi berjumlah 348 orang.
Setelah dihitung menggunakan rumus Yamane dan Slovin, dengan tingkat
pesisi 0.05, kuesioner yang disebar berjumlah 305 kuesioner (O’Sullivan, dkk,
2017: 158). Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan teknik
stratified random sampling (Black, 2010: 221 – 222) yang menghasilkan
penyebaran kuesioner sebagai berikut : mahasiswa S1 Teknik Informatika
berjumlah 145 orang; S1 Sistem Informasi berjumlah 77; dan S1 Ilmu
Komunikasi berjumlah 83.
Adapun hasil mengenai persepsi karakteristik logo FTIK adalah sebagai
berikut:
No

Ya

Tidak

1

40

60

2

43

57

3

58

42

4

64

36

5

34

66

6

55

45

7

60

40

8

23

77

9

54

46

Tabel 2. Hasil prosentase pemahaman tentang kretria Logo FTIK (dalam persentase)
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Adapun hasil data dari kuisioner di atas disebar di beberapa khalalayak
dan dapat ditarik kesimpulan bahwa warna yang di terapkan oleh logo FTIK
sudah sesuai. Namun dari tingkat keunikan dan keterbacaan logo FTIK kurang
sederhana dan susah dipahami.

5.A.2 Desain Logo
Redesain logo FTIK, dalam prosesnya karya ini dapat tercipta memerlukan
berbagai tahapan sehingga dapat dinikmati tentu membutuhkan proses dan
tahapan. Berbagai tahapan teknik redesain logo ini antara lain perancangan visual
dari sebuah ide yang proses perancangan ide tentunya memerlukan waktu guna
mencari ide karya yang orisinal untuk menghindari duplikasi atau menyerupai
suatu karya yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian merujuk dari tujuan
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang yaitu
memiliki tujuan berdasarkan pada kemandirian, terbuka, kritis, kreatif, inovatif
dan tanggap terhadap perubahan nasional maupun global. Adapun citra visual
yang Ingin ditampilkan redesain logo FTIK ini ingin menumbuhkan citra fakultas
yang lebih baik dari sebelumnya. Citra visual yang ingin ditampilkan oleh
Fakultas adalah simple, fresh, inovatif, dan unik. Dimana sesuai dengan salah satu
misi dari fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu sebagai sumber
daya dan atmosfer yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir
analitis, kritis dan meneliti dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk mendapatkan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Setelah peneliti mendapatkan hasil berdasarkan kesimpulan dari berbagai
data yang ada dilanjutkan dengan membuat gambar kasar (sketsa) dan sederhana
mengenai elemen-elemen rupa yang akan digunakan dalam redesain logo.

Gambar 3: sketsa redesain logo
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017
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Setelah perancangan sketsa sudah selesai, langkah selanjutnya adalah
proses komputerisasi yaitu menggunakan software desain sebagai program
pengolahan gambar dan finishing pada pembuatan desain. Dengan demikian, hasil
pengolahan secara digital adalah sebagai berikut:

Gambar 4: Hasil Redesign Logo
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017.

Gambar di atas merupakan hasil dari proses kreatif setelah adanya
pembuatan sketsa desain secara manual. Sketsa desain yang sudah jadi lalu di
transformasi dalam bentuk digital yang setelah itu dirapikan melalui software
berbasis desain.

Dalam kontruksi desain logo peneliti menggunakan teori

semiotika komunikasi visual. Tinarbuko menjelaskan bahwa sistem semiotika
komunikasi visual melekat fungsi 'komunikasi', yaitu fungsi tanda dalam
menyampaikan pesan dari sebuah pengirim pesan kepada para penerima tanda
berdasarkan aturan atau kodekode tertentu. Fungsi komunikasi mengharuskan ada
relasi antara pengirim dan penerima pesan, yang dimediasi oleh media tertentu.
(Tinarbuko, 2008:11). Adapun peneliti mengaplikasikan sistem tanda tersebut dari
logo melihat dari warna yang digunakan dan bentuk anatomi logo.
Hasil redesain Logo FTIK masih menggunakan warna orange. Orange
merupakan warna yang tergolong warna panas, secara psikologis warna panas
memiliki makna positif

yaitu semangat, kehangatan dan

keceriaan. Orange

merupakan warna yang mewakili antusiasme generasi muda (Eko, 2008: 35-36).
Dalam

implementasi

warna

pada

logo

FTIK

tersebut

relevan

dan

merepresentasikan bahwa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
memiliki tujuan berdasarkan pada kemandirian, terbuka, kritis, kreatif, inovatif
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dan tanggap terhadap perubahan nasional maupun global. Selain itu, dalam
penelitian ini, bahwa penerimaan penerapan warna pada logo FTIK mampu
diterima secara positif oleh khalayak. Sehingga warna orange akan tetap
dipertahankan dalam pelaksanaan rebranding Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Universitas Semarang.
Sebagaimana yang diungkapkan Rustan bahwasanya logo harus unik,
mencerminkan dan mengangkat citra intensitasnya. Seperti halnya yang sudah
dipaparkan di atas bahwa kriteria dasar harus dilihat dari beberapa faktor
diantaranya warna dan bentuk. Dalam konsep pembuatan logo FTIK yang baru
karakteristik garis pada redesain logo ini bersifat diagonal. Karakteristik diagonal
ini mencitrakan esensi korporasi yang dinamis, bergerak dan mengarah. Hal
tersebut sangat relevan dengan representasi dari logo FTIK ini bahwasanya
Fakultas harus bergerak cepat dan dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Hal ini dibentuk sesuai dengan Sesuai trend tahun
2000 ke atas, dimana logo menampilkan kesan dinamis, futuristik, dengan konsep
ujung yang tumpul.
Di logo FTIK yang lama pembentukan huruf dan penyusunannya terlihat
masih kurang jika dilihat dari tingkat keterbacaan hurufnya. Dalam pemahaman
mengenai typografi, kerning (jarak antar huruf) mempengaruhi tingkat
keterbacaan, sehingga pada desain logo rebranding, kerning harus diperhatikan,
sehingga keterbacaan logo menjadi lebih tinggi, walaupun diterapkan pada media
yang kecil
Dari sisi karakter baru logo FTIK yang lama menggunakan huruf sans
serif, yang arinya, huruf dengan karakter tanpa adanya ujung kait. Sudut terbentuk
kotak. Karakter huruf ini adalah karakter huruf dengan kesan maskulin dan kaku.
Sehingga dari masalah di atas pada redesain logo ini ujung dari karakter huruf,
dibuat memiliki serif (kait) pada sudut ujung huruf. Sehingga memiliki kesam
yang lebih dinamis dan tidak terlalu maskulin. Huruf yang dipilih pada desain
baru berjenis old style, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada karakter
logo FTIK.
Setelah tahap ini selesai selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis
berikutnya, yaitu melakukan tahap uji coba guna menilai karkater logo tersebut
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dari sisi keunikan, kesederhanaan dan fleksibiltas. Adapun hasil analisa tersebut
adalah sebagai berikut:
No

Ya

Tidak

1

20

80

2

67

33

3

61

44

4

70

30

5

75

25

6

65

35

7

72

38

8

60

40

9

60

40

Tabel 3. Hasil prosentase hasil uji coba desain

Dari hasil data uji coba desain yang telah dilakukan menunjukan
perubahan yang signifikan bahwa tingkat kesederhanaan dan keterbacaan lebih
baik

dibanding

logo

sebelumnya.

Selain

itu

kombinasi

warna

yang

diimplementasikan pada redesain logo lebih variatif menggunakan dua warna
dasar yaitu oranye dan biru. Setelah mendapt respon positif dari khalayak tahap
selanjutnya adalah logo tersebut diaplikasin di berbagai media.
5.A.3 Desain Logo dalam Format Positif dan Diapositif
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5.A.4 Acuan Warna

B. Aplikasi
Sebagai langkah akhir pada proses perancangan corporate identity pada
penerapan logo FTIK di berbagai media adalah sebagi berikut:

Gambar 5: Desain Banner Fakultas
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017
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Gambar 6: Desain Brochure Fakultas
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017
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Gambar 7: Desain kartu nama
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017

Gambar 8: Desain Kaos
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017

Gambar 9: Desain Topi
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan implementasi karya yang telah dibahas di bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Konsep dalam redesain logo dan perancangan corporate identity Fakultas
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah merujuk tujuan Fakultas Teknologi
Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang yaitu memiliki tujuan
berdasarkan pada kemandirian, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan tanggap
terhadap perubahan nasional maupun global.
2. Proses redesain logo dan perancangan corporate identity FTIK ingin
menampilkan citra fakultas yang lebih baik. Citra visual yang ingin ditampilkan
oleh Fakultas adalah simple, fresh, inovatif, dan unik. Dimana sesuai dengan salah
satu misi dari fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu sebagai sumber
daya dan atmosfer yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir
analitis, kritis dan meneliti dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk mendapatkan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
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