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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang sangat pesat ini banyak bermunculan produk-

produk baru dalam berbagai macam bentuk dan desain. Dari situlah sebuah 

perusahaan untuk melakukan suatu perubahan yang baik. Melakukan rebranding 

terhadap salah satu produk nya misalnya,  pada sebuah perusahaan dengan 

alasan untuk memperbarui image dan citra dari suatu perusahaan, adapula yang 

melakukan suatu rebranding logo untuk meremajakan produk mereka agar tidak 

tersaingi oleh produk perusahaan lain yang sama sehingga produk mereka masih 

bisa diminati oleh konsumen. 

Logo sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan. Ada banyak hal 

yang harus dipertimbangkan dalam melakukan sebuah perubahan apalagi dalam 

melakukan sebuah perubahan citra produk, banyak sekali hambatan di dalamnya 

setelah melakukan rebranding produk itu sendiri. Pasca rebranding akan ada 

saatnya dimana perusahaan tidak selalu bisa dikatakan dalam posisi aman, ada 

banyak ancaman disini. Salah satunya perusahaan itu sendiri kembali memulai 

dari awal untuk memasarkan produk dalam bentuk yang baru. Lalu 

menggantinya dalam bentuk baru, memasarkan produk, memperkenalkan produk 

serta memberitahukan bahwa produk mereka mengalami suatu perubahan agar  

lebih terlihat menarik pada tampilan terbarunya. Pada tahapan ini ada dua 
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kemungkinan ketika perusahaan memperkenalkan produk lamanya dengan 

bentuk baru. Seperti hal nya banyak konsumen yang lebih menyukai bentuk 

yang baru sehingga rebranding produk di sini berhasil dan peminat nya semakin 

banyak setelah melihat produk dalam bentuk baru.  

Peran rebranding dalam hal ini memiliki dua dasar, yang pertama adalah 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan yang kedua adalah dapat 

melayani permintaan atau kebutuhan konsumen. Hal ini diperjelas dalam fungsi 

manajemen yang didasarkan pada analisa terhadap pengaruh yang kuat dari 

lingkungan, apa efek dan dampaknya terhadap public internal dan eksternal, 

peraturan yang setelah diolah menjadi perencanaan yang nyata untuk 

direalisasikan, demi keuntungan kedua bela pihak (Assumpta Rumanti Maria, 

2002:31). Namun ketika sebuah perusahaan mengalami suatu kegagalan dalam 

memperkenalkan produknya kepada konsumen dibanding dengan yang lama 

maka pemintanya akan menurun. 

Contoh lain dalam aplikasi branding dalam sebuah perusahaan dapat 

dilihat dari penggunaan kombinasi warna. Sebuah brand harus konsisten 

menggunakan kombinasi warna untuk membangun ingatan para konsumennya 

mengenai sebuah produk dan setiap perusahaan atau organisasi sendiri yang 

sudah mapan umumnya memiliki logo dengan warna dan bentuk huruf khusus 

yang digunakan secara konsisten. Sebagai contoh, Coca Cola, Canon, Google, 

“S” (Superman), dan lain-lain. Ada pula logo yang berupa gambar atau image. 

Ini semua merupakan tugas desainer untuk menciptakan suatu image yang dapat 

merepresentasikan perusahaan atau organisasi dengan menggunakan garis, 



3 
 

bidang, warna, dan deformasi huruf sehingga mampu memberikan kesan positif 

pada pembacanya (Supriyono Rakhmat, 2010:101-102). 

Sebenarnya banyak sekali perusahaan yang mengalami proses 

rebranding diantaranya ada Pegadaian, Pos Indonesia,  dan Garuda Indonesia. 

Sementara perusahaan swasta yang melakukan rebranding diantaranya ada 

Garuda Food yang melakukan kegiatan rebranding ataupun perubahan logo dan 

jargon untuk perusahaan ataupun produknya, dengan alasan agar terlihat baru 

dan merefreshkan citra sebuah perusahaan, namun tidak semudah yang kita 

bayangkan dalam proses ini. 

Dan di dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek perusahaan adalah 

PT XL Axiata yang sering melakukan proses rebranding dan proses rebranding 

yang dilakukan oleh XL tersebut adalah perubahan sebuah logo. 

Pada tanggal 28 Oktober 2014 bertepatan hari Jadi yang ke – 18 PT XL 

Axiata Tbk. Meluncurkan logo dan penampilan baru XL Axiata. Media cetak 

Kompas salah satu bentuk dimana dua setengah halamannya berisikan 

pemberitahuan tentang Logo terbaru XL. Pada postingan tersebut tidak menilai 

baik buruknya desain Logo XL yang baru ini, melainkan untuk memperlihatkan 

ke publik tentang perubahan Logo XL Axiata dari awal hingga saat ini. 

Tampilan dan Logo XL baru ini lebih modern dan dinamis (Reska K. Nistanto, 

2014). 
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Seperti yang kita banyak ketahui XL mengalami lima kali perubahan 

bentuk logo yang tidak terlalu signifikan. Dari awal peluncuran XL pada tahun 

1996 hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, XL benar-benar ingin 

menunjukkan suatu perubahannya. Dari segi desain, yang paling nampak PEEL 

EFFECT tiga dimensi dengan tiga warna utama yaitu, biru, hijau dan kuning 

(Arwan, 2014). 

Alasan utama yang harus bisa dipikirkan dalam masalah pergantian logo 

ini berada dalam desain logo dan bagaimana logo tersebut dengan rebranding 

terbarunya dapat menyampaikan maksud dan isi pesan kepada pelanggannya. 

Dari alasan diatas peneliti sangat menginginkan sekali meneliti tentang 

perubahan logo yang telah dilakukan oleh XL Axiata Tbk. Penelitian ini dirasa 

sangat menarik karena adanya beberapa hal dan unsur – unsur logo tersebut tidak 

bisa dilihat oleh kita sebagai penikmat produk secara kasat mata. Alasan ini pula 

sangat memungkinkan untuk mengkaji fenomena ini secara semiotik, sehingga 

akan ada banyak tanda – tanda yang selama ini tidak kita ketahui.  

Dari latar belakang inilah peneliti akan menyusun penelitian mengenai 

“Analisis Semiotika Makna Logo Baru XL Axiata”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan hal yang telah dijelaskan didalam latar 

belakang penelitian, maka hal yang ingin peneliti rumuskan adalah, apakah 

makna yang terkandung di dalam logo baru XL Axiata tersebut ? 



5 
 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membongkar dan menganalisa makna dan 

tanda yang ada didalam logo baru XL Axiata. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharpakan memberikan beberapa manfaat 

ataupun kegunaan, antara lain : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Bagi Konsumen 

Memberikan gambaran tentang makna Logo baru XL Axiata ini 

kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui Logo baru XL. 

Dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi bagi para 

peneliti yang ingin melanjutkan penelitian analisis semiotika. 

2. Bagi PT.XL Axiata Tbk. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan mengungkapkan masalah yang timbul sertasaran-saran untuk 

memecahkannya, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat 

kepada para karyawannya sendiri. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan 

masukan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan untuk 

mengembangkan penelitian dalam ilmu komunikasi khususnya dalam 

bidang semiotika. 

2. Di dalam penelitian ini diharapkan untuk memperkaya 

pembendaharaan penelitian dan kajian ilmu komunikasi, khususnya 

memaknai masalah pemaknaan suatu logo dari perusahaan. 

 




