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BAB  II 

 

2.1  DATA 

 

2.1.1   PEMBERI TUGAS 

 

Pihak pemberi tugas adalah MAXI dengan alamat lengkap dan contact person 

sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : MAXI Mobile Carwash 

Jabatan   : Managing Director 

Alamat   :Perumahan Harjamulia Indah Estate blok C no 6 

Telepon : 081223344592 

 

2.1.2  BRIEF TUGAS 

• Klien di sini membutuhkan logo dan brand identitas karena ingin nilai jual 

yang lebih. Konten yang akan di masukan dalam logo dari permintaan klien 

adalah tagline untuk logo. Logo yang akan dibuat akan mewakili ciri khas atau 

keunggulan dari MAXI dengan begitu logo akan dimengertioleh target 

audiencenya agar tepat sasaran. Logo  atau brand identitas akan di aplikasikan 

pada media branding mobil, kaos pegawai, packaging, buku nota dan media 

lainnya. 

• Owner ingin menyampaikan lewat Brand image yang akan dirancang penulis 

bahwa MAXIadalah sebuah perusahan yang bergerak dibidang otomotif yang 

berontasipada car spa atau carwash, memiliki keunggulan pada servis untuk 

kostumer karena menggunakan sistem jemput bola atau door to door. 

• Menyampaikan karakter MAXI melalui branding yang tepat kepada Target 

audience 

• Membuat berbagai media untuk branding yang dapat menyalurkan pesan 

kepada sasaran. Diharapkan dengan media ini dapat mempererat relasi 

personal terhadap konsumen. 
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• Wawancara dengan klien MAXI ini yang memulai usahanya pada tahun 2016. 

Dilakukan sesi wawancara bertempatan dikantornya pada hari Kamis 07 

januari 2016 pukul 15.00 wib. 

 

2.1.3  KONTEN PERANCANGAN  
 

Brand identityMAXI yang akan dilakukan  mengunakan 5W dan sebagai berikut : 

1 What. Apa masalah yang akan dibrandingkan? Dalam branding, definisikan 

masalah utama  dari branding yang ingin dilakukan. Biasanya, bagian ini 

didefinisikan oleh klien, dalam konteks pengerjaan proyek dengan pihak lain. 

Misalnya: Branding MAXI Mobile Carwash. Definisi  operasional dari  

permasalahan ini bisa dijelaskan secara ringkas. 

2 Who. Siapa target ? Pihak yang dimaksud adalah target audience branding, target 

market, baik yang primer maupun sekunder. Misalnya dalam kasus MAXI ini; 

kalangan menengah keatas yang memiliki kendaraan ber roda empat.  

3 Why. Mengapa perusahan ini perlu di branding? Bagian ini menjelaskan argumen, 

mengapa perusahan ini perlu branding. Misalnya berdasarkan contoh di 

atas: Karena perusahaan ini belum memiliki brand identity yang kuat, 

sehingga perlu adanya brand identity yang kuat mewakili perusahaan. 

Data sekunder dan primer bisa disajikan untuk mendukung argumen ini. 

4. When. Permasalahan promosi dan image branding kadang kala terjadi ketika siklus 

produk berada di "pertumbuhan/ growth" atau di masa "penurunan/ decline". 

MAXI mobile car wash belum fokus terhadap hal tersebut. Jika dalam siklus 

growth MAXI sudah memulai fokus image branding dan promosi maka 

MAXI akan menjadi industri otomotif yang sustainable dan dapat lebih 

diperhitungkan bagi market. Yang saya analisis dari MAXI harus segera 

menerapkan strategi ini untuk mendukung potensinya.  

 

5. Where. Permasalahan dapat terjadi di internal dan eksternal. Tergantung dari 

bagaimana perilaku MAXI menyikapi suatu proses bisnisnya.MAXI berada di 

dalam comfort zone dan itu adalah prilaku yang kurang baik bagi masa depan 

bisnis otomotif. Bagi eksternal permasalahan terjadi di konsumen yang 

menjadi target market tidak tahu keberadaan MAXI. Karena kurangnya fokus 
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promosi.Bagi internal: terjadi di kantor MAXI dengan kinerja yang semakin 

menurun karena tidak adanya suatu perubahan dengan arah mencapai target 

market, bahwa membuat suatu produk bukan hanya sebagai sebatas siklus 

"membuat kemudian menjual" tetapi membuat suatu produk adalah 

menciptakan kepuasan bagi user ketika menggunakan produk MAXI. 

 

2.1.4 VISI DAN MISI  

 

Pemilik MAXImemiliki visi untuk dapat terus menerus menjadi perusahan 

otomotif yang bergerak diBidang car spa atau carwashuntuk masyarakat Cirebon 

Khususnya, memiliki sistim manajemen perusahaan yang baik dan terus 

menemukan inovasi-inovasi baru dalam hal perawatan kendaraan sehingga 

memiliki maanfaat untuk para kostumernya. 

Sedangkan misi dari MAXI adalah terus melakukan terobosan dalam bentuk 

inovasi-inovasi  baru sehingga pelayanan yang di lakukan MAXImenjadi 

trandsenter untuk dunia otomotif. 

 

2.1.5KATA KUNCI / KEYWORD 

Tagline adalah rangkaian kalimat pendek yang dipakai untuk mengasosiasikan 

sebuah brand(merek) atau perusahaan di benak konsumen, MAXI sendiri 

memiliki tagline atau keyword Mobile Carwash karena tagline tersebut 

sangatlah mencerminkan dari identitas perusahaan yang bersifat mobile atau 

sistem door to door untuk servis para konsumennya, MAXI bergelut pada 

dunia otomotif tepatnya carwash yang dia jalankannya pada awal 2016. 

MAXIsadar bahwa semakin banyaknya pesaing dalam bidang yang sama dan 

memiliki keunggulan lebih, Maka dia harus memiliki keyword yang berbeda 

atau  yang mencerminkan identitas perusahaannya tersebut agar dapat bersaing 

dengan yang lainnya. Karena dengan memiliki keyword atau tagline 

masyarakat atau calon klien dapat mengetahui keunggulan dari 



 

 

 

 

 11

sebuahperusahan yang kita jalankan bergerak dalam bidang apa dan 

diperuntukan untuk siapa. 

 

2.2 LANDASAN TEORITIS  

 

2.2.1BRAND IDENTITY 

Brand atau merek merupakan hal yang diperlukan suatu perusahaan karena 

dapat mewakili suatu produk secara keseluruhan.  Branding adalah suatu topik 

yang relatif baru, teori-teori mengenai brand dan strategi branding masih terus 

berkembang hingga kini. Umumnya berbagai teori tersebut dikembangkan dari 

telaah-telaah keberhasilan strategi brand-brand terkemuka kelas dunia. 

 

Landa (2006: 4), menyatakan bahwa kini istilah brand telah 

berkembang, dari sekedar merek atau nama dagang dari suatu produk, jasa 

atau perusahaan, yang berkaitan dengan hal-hal yang 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.  

Secara ringkas Landa (2006: 4-7) menyatakan bahwa makna brand 

terbangun oleh tiga aspek: identitas visual (brand identity: logo dengan 

seluruh sistem visual penerapannya), kumpulan karakter khusus suatu brand 

(hal-hal yang tidak kasat mata dari suatu produk / jasa: daya guna, 

kemampuan, nilai, gaya pemasaran, hingga ke budaya perusahaan), dan yang 

terpenting adalah bahwa brand ditentukan juga oleh audience perception 

(tafsiran atau anggapan pemirsa). 
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Gambar 
2.1 

The three integrated meanings 
of brand. 

 Sumber 
: 

Robin Landa (2006). 
Designing Brand 
Experiences 

 

2.2.2 PRINSIP PENDAMPING 

• LOGO 

 

Logo mungkin adalah suatu elemen yang paling banyak dipakai dalam 

keseluruhan desain. Namun demikian, meskipun logo adalah bagian yang 

esensial dalam sistem desain, tetap saja logo bukanlah segalanya. Logo 

hanyalah suatu permulaan, kriteria logo yang baik antara lain, harus original 

dan khas, mudah dibaca dan diingat, sederhana, sesuai dengan kriteria produk, 

dan mudah diaplikasikan dalam media grafis. 

Kriteria logo yang baik menurut Siebert dan Ballard antara lain adalah:  

1. Mampu berdiri sendiri, baik itu logo maupun logotype, 

2. Mencerminkan image positif dari perusahaan, 

3. Memiliki arti, 

4. Memiliki diferensiasi dari kompetitor, 
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5. Bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan dalam semua aplikasi yang 

dibutuhkan dengan berbagai ukuran yang berbeda, 

6. Logotype harus mudah dibaca dalam berbagai ukuran. 

7. Logogram harus mudah diartikan, cocok diterapkan dalam warna hitam, 

putih atau warna. 

 

• WARNA 

 

  Teori warna dikatakan oleh Henry Dreyfuss, bahwa warna digunakan 

dalam simbol grafis untuk mempertegas maksud dari simbol tersebut. Warna 

memiliki kemampuan menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek 

tertentu. Warna secara psikologis diuraikan oleh Linschoten dan Mansyur 

adalah warna itu bukanlah suatu gejala yang hanya dapat diamati saja, warna 

itu mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian 

estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita akan bermacam-macam 

benda. 

 Warna dalam desain dilihat dari tiga unsur yaitu hue yaitu pembagian 

warna berdasarkan nama warna, sepeti merah,biru,hijau, kuning. Value 

adalah terang gelapnya warna dan intencity adalah tingkat kemurnian atau 

kejernihan warna. Hue warna dibagi menjadi tiga golongan yaitu warna 

primer (primary colors) terdiri merah kuning dan biruwarna sekunder 

(scondary colors) merupakan campuran dua warna primer dengan warna 

seimbang, warna tersier merupakan campuran salah satu warna primer 

dengan salah satu warna sekunder 

 

• TYPOGRAFI 

 

Bidang ilmu tipografi merupakan suatu ilmu yang memilih dan 

menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada bidang yang tersedia 

dengan tujuan menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat membantu mata 

pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca isi pesan yang 

disampaikan. Tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk 

komunikasiverbal dan merupakanproperti visual yang pokok dan efektif, 
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melewat kandungannilai fungsional dan nilai estetikanya, huruf memilki 

potensi untuk menterjemahkan atmosfir-atmosfir yang tersirat dalam sebuah 

komunikasi verbalyang dituangkan melalui abstraksi bentuk visual.Tipografi 

sendiri memiliki struktural anatomi yang terdiri dari 26 bagian yang 

mempunyai fungsi spesifik dalam ilmu tipografi. 

 

2.3   ANALISIS PERACANGAN 

  2.3.1   Data 

• Logo : MAXI belum memiliki logo maka akan di buatkan logo yang 

sesuai dengan image perusahaannya tersebut. 

• Mockup stationery : MAXI belum memiliki mockup stationery 

sehingga perlu di buat untuk keperluan perusahaan seperti : kop surat, id 

card, kartu member, dll. 

 

 

 

 

 


