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ABSTRAK 
 
 

Perancangan Ulang Identitas Visual Barley Bakery & cake bertujuan untuk membuat identitas 
Barley Bakery & Cake menjadi lebih baik  dan konsisten, sehingga dapat lebih dikenal oleh 
masyarakat luas. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan internet, membaca buku, 
wawancara dengan nara sumber dan melakukan survey lapangan. Hasil yang ingin dicapai adalah 
masyarakat mengenal identitas Barley Bakery & Cake dan tertarik untuk membeli produknya. 
Kesimpulannya adalah pada era modern ini, semakin banyak perusahaan bakery & cake yang 
muncul. Untuk tetap eksis dan menonjol diantara para kompetitor, maka Barley Bakery & Cake 
memerlukan identitas visual yang mencerminkan keunikannya dibanding para kompetitor. 
Identitas visual merupakan hal dasar yang berperan penting dalam suatu perusahaan, karena 
melalui identitas visual dapat mencerminkan visi misi, target market, keunikan perusahaan itu 
sendiri. Identitas visual yang digunakan dengan tepat dan konsisten akan membuat suatu 
perusahaan dikenal masyarakat dengan baik. 

 
The re-design of visual identity of Barley Bakery & Cake aims to make the identity of Barley 
Bakery & Cake better and consistent, so it can be recognized by the public. The author used 
method and gathered the information for this research by browsing the internet, reading books, 
doing some interviews and doing field survey. The main purpose is to make people more 
recognized Barley Bakery & Cake and also attracted to buy its products. The conclusion is in this 
modern era, so many bakery and cake shop. To exist and stand out among its competitors, then 
Barley Bakery & Cake requires a visual identity that reflects its uniqueness than its competitors. 
Visual identity is the basic important thing of a company. It symbolizes and reflects the vision, 
mission, target market, the uniqueness of the company. The visual identity is used correctly and 
consistently will create a company well known by public. 

 
Kata kunci: identitas visual, Barley Bakery &Cake, bakery & cake. 



 
PENDAHULUAN  
 
Adanya perkembangan jaman dan modernisasi, trend dan lifestyle membuat masyarakat mengalami 
pergeseran kebutuhan dan gaya hidup. Banyak orang membeli bakery & cake tidak hanya untuk memenuhi 
kebutuhan mereka akan pangan, namun sebagai gaya hidup.  

Hal ini mempengaruhi banyaknya toko bakery & cake di Jakarta tidak hanya menarik konsumen dengan 
menawarkan rasa yang enak tetapi juga tampilan dan brand menjadi sangat penting di jaman ini. Banyak 
produsen bakery & cake yang mulai menonjolkan variasi produk mereka dengan berbagai topping yang 
menarik dan juga logo dan desain packaging, tidak hanya itu, outlet  yang digunakan untuk menjual 
produknya juga dibuat eye-catching dan  lebih menarik minat konsumen sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan dan selera konsumen yang ada sekarang. 

Identitas perusahaan mempunyai peran yang cukup penting bagi keberhasilan dalam dunia bisnis pada era 
modern ini. Identitas visual merupakan tampilan utama yang terlihat dan juga dapat mengkomunikasikan 
keunikan brand tersebut dibanding dengan brand lainnya. 

Perubahan yang terjadi pada suatu  identitas visual bukan suatu  peristiwa revolusi, melainkan suatu 
evolusi. Karena itu memperbaiki identitas perusahaan bukan berarti menolak identitas perusahaan yang 
lama, maka identitas visual yang baru harus tetap berkesinambungan dengan identitas perusahaan yang 
lama, sehingga perubahan yang terjadi tidak menghilangkan citra perusahaan yang sudah ada, dan juga 
tetap dikenal dan dapat diterima oleh konsumen setia perusahaan tersebut. Dengan demikian para konsumen 
dapat menemukan suatu perubahan yang baru, yang lebih segar namun dengan identitas lama yang masih 
dapat dirasakan . 

Barley Bakery & Cake merupakan salah satu toko bakery & cake yang sudah cukup lama berdiri. Saat ini 
ada 3 outlet di Jakarta dan bertujuan untuk membuka outlet di kota – kota lain. Barley Bakery & Cake 
menawarkan berbagai produk seperti roti, cake, kue pengantin, kue ulang tahun, dan snack box. 

Meskipun Barley Bakery & Cake sudah 9 tahun berdiri, namun masih banyak masyarakat yang belum 
mengenalnya, hal ini membuktikan kurang kuatnya identitas perusahaan Barley Bakery & Cake untuk dapat 
dikenal masyarakat luas. 

 

METODE PENELITIAN 
 
Dalam melakukan pencarian data, penulis melakukan sebuah wawancara tatap muka dengan Ibu  Juniarti 
selaku pemilik Barley Bakery & Cake untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Metode 
wawancara ini sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan otentik. Data-data yang 
telah didapat lalu digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, lalu mencarikan sebuah 
strategi kreatif dan efektif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data yang 
diperoleh merupakan data tentang profil perusahaan, target market, logo, kompetitor, dan strategi 
pemasaran. Selain itu penulis juga melakukan survei langsung ke lapangan. Dalam melakukan survei ini, 
penulis merasakan sendiri pengalaman, suasana, dan kualitas produk dan jasa dari Barley Bakery & Cake. 
Survei lapangan ini diadakan di Barley Bakery & Cake  yang bertempat di Jl.Tanjung Duren Barat Raya 
No.2D Jakarta Barat, dengan metode pengamatan langsung dan dokumentasi interior dan eksterior Barley 
Bakrey & Cake. Ini dilakukan agar penulis merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang konsumen dari 
Barley Bakery & Cake dan mendapatkan gambaran cosumer insight dari Barley Bakery & Cake. Penulis 
juga melakukan survei di internet dengan melihat website, Facebook dan Flickr Barley Bakery & Cake 
untuk mendapatkan gambaran tentang kesinambungan sistem identitas visual Barley Bakery & Cake. Media 
promosi yang telah ada juga dinilai belum mampu membuat kesinambungan dalam sistem pengaplikasian 
logo. 

Evaluasi dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya toko bakery & 
cake di Jakarta, membuat Barley Bakery & Cake sebaiknya memiliki keunikan tersendiri dan memiliki 
identitas visual yang kuat, untuk dapat dikenal orang-orang dan desain visual yang menarik untuk dapat 
memikat para pembeli.  
 



HASIL DAN BAHASAN  
 
Gaya  visual yang dipakai untuk identitas visual Barley Bakery & Cake adalah gaya visual yang terlihat fun  
namun tetap elegant. Visual dengan vector menggunakan outline yang rounded  tidak kaku sehingga dapat 
menggambarkan kesan  kasual, friendly dan fun. Typeface yang digunakan untuk logo menggunakan font  
jenis script yang memberikan kesan friendly dan kasual. Untuk penulisan tagline menggunakan font  
Pacifico yang juga merupakan font jenis script, font itu dipilih karena tagline “love at first bite” merupakan 
tulisan komentar dari setiap orang yang makan produk Barley Bakery & Cake. Untuk body-text 
menggunakan font Avenir LT Std jenis tulisan sans serif yang  jelas, mudah terbaca, dan terlihat modern. 
Untuk warna memakai warna cokelat dan orange. Warna cokelat dan orange menrupakan warna yang 
warm dan juga lezat.  

Logo 
 
Logo divisualisasikan dengan menggunakan font handwriting yang cukup tebal dan juga ditambahkan 
gambar jelai yang distilasi untuk menggambarkan arti Barley itu sendiri. Gambar jelai memiliki tujuh bulir, 
yang dipercaya angka tujuh merupakan angka yang istimewa, dan gambar jelai dibuat mengarah keatas, 
supaya Barley bakery & Cake bisa menjadi usaha yang terus naik. 

 

Gambar 5.1 Logo Barley Bakery & Cake 

Elemen grafis  
  
Elemen grafis ini dibuat bedasarkan perwakilan produk - produk yang dijual Barley Bakery & Cake. Setiap 
gambar diberikan gigitan, sesuai dengan tagline Barley Bakery & Cake yaitu “Love at first bite”. Elemen 
grafis ini dapat dipakai secara terpisah, dapat juga dipakai di dalam pattern. Ada juga elemen grafis berupa 
gigitan yang dapat dipakai di media publikasi sebagai aksen secara visual saja atau bisa juga gigitan 
tersebut dipotong. 

 

Gambar 5.2  Elemen grafis secara terpisah 
 

 
Gambar 5.3  Elemen grafis pattern 

 

 
Gambar 5.4  Elemen grafis gigitan 

 

 



Standar Grafis Manual  
  
Standar Grafis Manual merupakan buku yang berisi penjelasan mengenai logo, warna, tipografi, proporsi 
ukuran dan juga panduan dasar untuk dapat mengaplikasikan logo serta elemen grafis yang ada supaya tetap 
terjaga konsistensi dalam pengaplikasian, sehingga Identitas Visual Barley Bakery & Cake dapat dikenal 
dengan baik di masyarakat.  

Stationery 
 
Surat, amplop dan  kartu  nama dibuat dengan ada potongan gigitan yang dimana adalah elemen desain 
Barley Bakery & Cake, hal ini dibuat supaya lebih menarik dan juga menunjukan identitas Barley Bakery & 
Cake  itu sendiri yang adalah fun. 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Stationery Barley Bakery & Cake 
 
 

Surat Operasional 

 

Gambar 5.8 Surat Operasional Barley Bakery & Cake 



Marketing Kit 
 
Marketing Kit berupa map folder yang berguna untuk Barley Bakery & Cake dalam melakukan marketing 
ke luar. Desain tetap sintaktik dengan yang lainnya. 

 

Gambar 5.9 Marketing Kit Barley Bakery & Cake 
 
 

Packaging 
 
Packaging juga dibuat tetap dengan konsep “love at first bite", ada gigitan di setiap packaging. Gigitan di 
packaging membuat produk seakan ada satu gigitan yang hilang. 

 

 

Gambar 5.10 Packaging Barley Bakery & Cake 

 
Production Tag 
 
Di dalam Production tag ini terdapat nama produk, dan  juga deskripsi kelezatan yang ada di dalam produk 
serta harga produk. 

 
Gambar 5.11 Production Tag Barley Bakery & Cake 



Shopping Bag 
 
Shopping bag ada satu ukuran dengan bahan plastik. 

 

Gambar 5.12  Shopping Bag Barley Bakery & Cake 
 
 

Name tag dan seragam karyawan 

 

Gambar 5.13 Name tag dan seragam Barley Bakery & Cake 
 

Signage 
 
Signage adalah penunjuk atau pengarah yang memberi informasi mengenai keberadaan ruang-ruang, fungsi 
dan juga promosi penjualan. Signage pada Barley Bakery& Cake juga memiliki keunikan sendiri dengan 
memakai elemen desain Barley Bakery & Cake ke dalamnya. 

 

 

Gambar 5.14 Signage Barley Bakery & Cake 
 



 
Buku Katalog 
 
Buku ini berisi produk – produk yang dijual dan deskripsi kelezatan produk dan juga harga produk. 

 

Gambar 5.15 Buku Katalog Barley Bakery & Cake 
 
 

Media Publikasi 
 
Berupa flier ukuran A5 ada dua sisi, poster A3 yang akan ditempel di dalam toko Barley Bakery & Cake 
berada, dan juga x-banner yang akan diletakan di outlet Barley Bakery & Cake.  
 

 

Gambar 5.16  flier Barley Bakery & Cake 
 

 

 

Gambar 5.17  Poster Barley Bakery & Cake 
 
 



 

Gambar 5.18  X-banner Barley Bakery & Cake 
 
 

Kendaraan Pengantar  
 
Kendaraan pengantar produk Barley Bakery & Cake diperlukan karena Barley Bakery & Cake menerima 
pesan antar. Desain di setiap kendaraan dilakukan juga sebagai promosi Barley Bakery & Cake, disana 
terdapat juga Call order untuk memesan Barley Bakery & Cake. 

 

Gambar 5.19 Kendaraan Pengantar Barley Bakery & Cake 
 
 

Website 
 
Dengan kemajuan teknologi zaman ini. Promosi melalui internet merupakan peluang besar dan efisien. Di 
dalam website ini dapat diketahui seluruh informasi Barley Bakery & Cake, dari produknya hingga dapat 
memesan melalui website. 

 

Gambar 5.20 Website Barley Bakery & Cake 



Merchandise 
 
Merchandise berupa gelas yang akan diberikan kepada konsumen dengan minimal belanja senilai 
Rp150.000,-  dan, Greeting Cards akan diberikan ke setiap konsumen yang  membeli produk dan  ingin 
memberikan pesan kepada keluarga ataupun kerabatnya. 
 

 
Gambar 5.21 Merchandise Barley Bakery & Cake 

 

Interior  
 
Interior juga merupakan bagian yang penting karena dapat memberikan suasana. Interior menggunakan 
warna Barley Bakery & Cake dan juga elemen – elemen desain yang telah dibuat.  
 

 

Gambar 5.22 Interior Barley Bakery & Cake 
 

 
SIMPULAN DAN SARAN  
 
Dalam era modern ini, sudah mulai banyak perusahaan yang menyadari pentingnya penampilan yang dapat 
ditunjukan melalui identitas visual. Dengan identitas visual mereka berharap perusahaan mereka lebih 
dikenal dan dapat menyampaikan citra mereka kepada masyarakat. Identitas visual menjadi dasar 
pembentukan citra perusahaan di mata masyarakat umum.  

 



Identitas visual akan mengkomunikasikan kepribadian, visi misi, serta target market suatu perusahaan. 
Maka itu diperlukan konsep dalam membuat identitas visual. Konsep tersebut melibatkan tipografi, warna, 
bentuk, yang secara keseluruhan dirancang untuk dapat mewujudkan identitas Barley Bakery & Cake. 

  
Dengan adanya identitas visual yang mencerminkan keunikan Barley Bakery & Cake, maka akan membuat 
suatu perbedaan dengan kompetitor lainnya. Jika identitas visual dipergunakan secara tepat dengan 
menjaganya secara konsisten di berbagai aplikasi maka akan membuahkan hasil yang baik dalam 
perkembangan Barley Bakery & Cake, dan akan membuat Barley Bakery & Cake semakin dikenal dan 
kokoh di tengah banyaknya kompetitor yang ada. 
 
Dalam membuat identitas visual kita perlu mengenal perusahaan tersebut dari latar belakang, visi misi, data 
kompetitor dan juga target market. Sehingga kita dapat membuat identitas visual yang tepat. Selain itu hal 
yang cukup berguna bagi kita saat membuat  identitas visual adalah  kita  melihat berbagai referensi tentang 
brand, logo dan juga teori-teori dasar desain komunikasi visual yang dapat membantu dalam proses 
pencarian ide dan membuat proyek ini. 

 
REFERENSI 
 
Rustan, Surianto, S.Sn. (2009). Layout Dasar & Penerapannya. Jakarta: PT  

Gramedia Pustaka Utama  
 
Rustan, Surianto, S.Sn. (2009).  Mendesain Logo. Jakarta: PT Gramedia  

Pustaka Utama  
 
Sihombing, Danton, MFA. (2001). Tipografi Dalam Desain Grafis. Jakarta: PT  

Gramedia Pustaka Utama 
 
Wheeler, Alina. (2003). Designing Brand Identity : A Complete Guide to Creating, Building and 
Maintaining Strong Brands. New York 
 
Anonymous. (2005). Letterhead & Logo Design 8. Page One Publishing Private Limited, Singapore. 
 
Joseph M Garrofe. (2007). Structural Packaging. Rockport Publisher, Inc. 
 
Wikipedia, 2012, Gestalt, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Gestalt 

 
Suharyono Syarif, 2011, Empat pokok prinsip tipografi 
http://suharyonosyarif.blogspot.com/2008/10/empat-pokok-prinsip-tipografi.html 

 
Agus Ridwan Sopari, 2010, Teori Layout Frank Jefkins, 
http://id.shvoong.com/humanities/1985140-www-agusridwansopari-com/ 
 
www.behance.net 
 

 
RIWAYAT PENULIS 

 
Melissa, lahir di kota Jakarta pada 30 Oktober 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas 
Bina Nusantara dalam bidang Desain Komunikasi Visual pada tahun 2012.  

 
 
 


