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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Pemasaran 

Menurut Terence A. Shimp (2003: 4) Komunikasi merupakan proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu 

atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung lisan maupun 

secara sikap, pendapat atau perilaku baik secara tidak langsung melalui media. 

Setiap perusahaan disegala bidang usaha pasti menggunakan komunikasi untuk 

memperkenalkan ataupun memasarkan kliennya.  

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009: 172) komunikasi pemasaran 

adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai 

produk dan merk yang dijual. Intinya, komunikasi pemasaran merepresentasikan 

“suara” perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan 

dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. 

Menurut Fandy Tjiptono (1997) dalam Septyan (2009) menyatakan bahwa 

di dalam komunikasi pemasaran terdapat tiga unsur pokok diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaku komunikasi 

Terdiri atas pengirim (sender) atau komunikator yang menyampaikan 

pesan dan penerima (receiver) atau komunikan pesan. Dalam konteks ini, 

komunikannya adalah khalayak, seperti pasar pribadi, pasar organisasi, 
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maupun umum ( yang berperan sebagai initiator, influencer, decider, 

purchaser , dan user ) 

2. Material komunikasi 

Tjiptono (1997) dalam Septyan (2009) ada beberapa material komunikasi 

pemasaran yang penting, yaitu : 

a. Gagasan, merupakan materi pokok yang dapat disampaikan pengirim. 

b. Pesan (message), yaitu himpunan berbagai simbol ( oral verbal atau 

non verbal ) dari suatu gagasan. Pesan hanya dapat dikomunikasikan 

melalui media. 

c. Media, yaitu pembawa (transporter) pesan komunikasi. Media 

komunikasi pemasaran bisa bersifat personal maupun non personal. 

Media personal dapat dipilih dari tenaga penganjur (misalnya 

konsultan), tenaga ahli professional atau dari masyarakat umum. 

Media non personal meliputi media massa (radio, televisi, internet, 

koran, majalah, tabloid), kondisi lingkungan (ruangan,gedung) ataupun 

peristiwa tertentu (hari-hari besar atau spesial). 

d. Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh 

penerima. 

e. Feed-back, yaitu pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan 

respon yang diterima kembali oleh penerima. 

f. Gangguan (noise), yaitu segala sesuatu yang dapat menghambat 

kelancaran proses komunikasi. Hambatan yang terdapat  dalam proses 

komunikasi pemasaran biasanya meliputi, gangguan fisik, masalah 
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semantik/bahasa, perbedaan budaya , efek status dan tidak adanya 

umpan balik. 

3.  Proses Komunikasi 

Dalam komunikasi menurut Tjiptono (1997) dalam Septyan (2009) proses 

penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima maupun pengirim kembali 

respon dari penerima kepada pengirim akan memerlukan dua kegiatan yaitu: 

a. Encoding adalah proses merancang atau mengubah gagasan secara 

simbolik menjadi suatu pesn untuk dismpaikan kepada penerima. 

b. Decoding adalah proses dimana penerima menafsirkan pesan dan 

menterjemahkan menjadi informasi yang berarti. Jika semakin 

tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimaksudkan oleh 

penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. 

2.1.1. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix) agar dapat 

mendorong efektifitas dan efisiensi komunikasi pemasaran terdiri dari delapan 

model komunikasi utama Kotler dan Keller (2009: 174), antara lain : 

1. Iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi non personal dan 

promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

percobaan atau pembelian produk atau jasa. 
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3. Acara dan pengalaman, kegiatan dan program yang disponsori perusahaan 

yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang 

berhubungan dengan merek tertentu. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas, beragam program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individunya. 

5. Pemasaran langsung,penggunaan surat, telepon, facsimile, e-mail, atau 

internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau memintan 

respons atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang untuk 

melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung 

meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan 

produk dan jasa. 

7. Pemasaran dari mulut ke mulut, komuni kasi lisan, tertulis, dan elektronik 

antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman 

membeli atau menggunakan produk atau jasa. 

8. Penjualan personel, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli 

prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertayaan, dan 

pengadaan pesanan. 

Di dalam dunia komersial, atau sektor swasta dari setiap perekonomian, 

bidang kehumasan serta periklanan memiliki kaitan yang erat dengan bidang 

pemasaran. Menurut Jefkins (1992: 13) pemasaran merupakan fungsi utama dari 

kegiatan bisnis, sedangkan PR memiliki hubungan kuat dengan fungsi fungsi 
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finansial. Di samping itu, fungsi-fungsi PR juga bisa diterapkan dalam rangka 

menunjang suatu paduan strategi pemasaran (marketing mix), dimana kegiatan 

pemasaran merupakan salah satu unsurnya. 

2.2. Perubahan Merek (Rebranding) 

 Rebranding sendiri berasal dari kata Re yang berarti “kembali” dan 

Branding yang bermakna “penciptaan merek” secara garis besar tujuan 

rebranding adalah menciptakan kondisi yang lebih baik. Rebranding merupakan 

langkah transformasi penciptaan citra baru organisasi atau perusahaan yang 

dilakukan oleh pihak  manajemen terkait dengan tujuan agar kinerja yang dimiliki 

oleh organisasi atau perusahaan lebih bagus.  

 Sedangkan merek (brand) sendiri menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 

pasal 1 ayat 1, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Definisi 

ini memiliki kesamaan dengan definisi versi American Marketing Association 

yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan differentiator ( Tjiptono, 

1995:2). Berdasarkan kedua definisi ini, secara teknis apabila seorang pemasar 

membuat nama, logo atau simbol baru untuk produk baru, maka ia telah 

menciptakan sebuah merek. 

Adapun pendapat dari Muzellec dan Lambkin (2005) dalam Dharmayanti 

dan Victory (2014) mengenai rebranding yaitu menciptakan suatu nama yang 

baru, istilah, simbol, desain, atau suatu kombinasi kesemuanya untuk satu brand 
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yang tidak dapat dipungkiri dengan tujuan dari mengembangkan differensiasi 

(baru) posisi di dalam pikiran dari stakeholders dan pesaing. 

Menurut Muzellec (2003) dalam Dharmayanti dan Victory (2014) sebuah 

proses rebranding tidak dapat dilakukan dengan sekejap saja, sebagian besar 

perusahan melakukannya selama bertahun – bertahun, dikarenakan dalam proses 

rebranding, terdapat empat bagian yang harus dilalui, yaitu repositioning, 

renaming, redesign, dan relaunching. 

Tahapan dari proses dalam sebuah rebranding dalam 4 tahap sebagai 

berikut : 

1. Repositioning : Repositioning menekankan pada pemberian posisi atau 

makna baru pada merek (brand) yang sudah ada, dengan cara memperbaiki 

produk atau jasa yang ditawarkan tanpa merubah nama brand. Repositioning 

tidak hanya diberlakukan pada produk brand saja, namun juga dapat dilakukan 

pada misi suatu organisasi atau perusahaan. 

2. Renaming : Renaming mangacu pada tindakan perusahaan dimana nama 

baru dipilih dan diadopsi untuk digunakan.  

3. Redesign : Redesign adalah sebuah inti dari filosofi perusahaan atau 

atribut utama dari produk yang digambarkan kedalam sebuah  

simbol. mengacu pada perubahan logo 

4. Relaunching : Relaunching mengacu pada cara perusahaan dalam 

mengkomunikasikan brand yang baru pada stakeholder. Relaunching bisa juga 

disebut sebagai pemberitaan atau pemberitahuan brand baru ke dalam internal 
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dan eksternal organisasi atau perusahaan. Untuk internal dapat dilakukan dengan 

brosur, internal meeting, dan juga melalui workshop. 

Sedangkan menurut Juntunen (2009) dalam Diyanti (2012: 26-27), 

menjelaskan setidaknya ada tujuh tahap yang wajib dilalui oleh suatu perusahaan 

dalam melakukan rebranding, antara lain : 

1. Trigering – mencari hal yang paling kuat untuk melandasi terjadinya  

rebranding. Mulai dari tampilan visual, struktur manajemen, program yang 

dilakukan perusahaan dan lain lain. 

2. Analyzing and decision making – menganalisis target pasar, kompetitor, 

kelemahan brand, kekuatan brand, ancaman dari luar dan kesempatan yang 

dapat timbul (SWOT). 

3. Planing – terdiri dari rencana-rencana yang dilakukan untuk membuat suatu 

perubahan, meliputi tampilan visual, struktur, positioning, tujuan dan visi. 

4. Preparing – mempersiapkan kebutuhan rebranding, merujuk pada tahap 

perencanaan. 

5. Implementing – mengkomunikasikan hasil strategi rebranding, baik kepada 

stakeholder internal maupun eksternal. Hal ini dapat dibantu melalui 

serangkaian aktivitas, seperti rapat internal, press conference, road show 

dan lain - lain. 

6. Evaluating – mengukus keberhasilan strategi yang dilakukan. Hal ini dapat 

disesuaikan dengan tujuan-tujuan awal dibuatnya strategi tersebut. 

7. Continuing – merujuk pada kualitas yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan dari segi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan. 
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2.3.  Hakikat Logo 

2.3.1.  Fungsi Logo dalam Organisasi 

Logo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas yang 

dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau 

perusahaan maupun organisasi (Kusrianto, 2009: 232). Logo merupakan bagian 

dari brand yang menampilkan tampilan grafis dari nama merek atau perusahaan. 

Sebuah logo yang baik adalah logo yang memenuhi secara tampilan grafis dan 

fungsional, artinya nilai-nilai perusahaan dan karakteristik harus tercermin dalam 

logo dan merek dalam menjalankan strategi pemasaran. Sebuah logo bertujuan 

untuk membangun citra perusahaan, selain itu logo juga memberikan semacam 

kekuatan bagi seluruh komponen yang ada dalam perusahaan tersebut. Logo 

dituntut untuk mampu berbicara pada publik bahwa logo tersebut merupakan 

representasi dari organisasi atau perusahaan yang profesional, kredibel dan 

berkualitas. Berdasarkan hal tersebut logo merupakan gabungan dari elemen 

grafis dan tipografi yang mampu membentuk  identitas sebuah organisasi atau 

lembaga dan tanda kepemilikan organisasi dan membedakannya dengan pesaing 

lainnya. Menurut Kusrianto (2009: 233) sebuah logo yang baik dan berhasil akan 

dapat menimbulkan sugesti yang kuat, membangun kepercayaan, rasa memiliki, 

dan menjaga image perusahaan atau organisasi pemilik logo itu. 

Menurut David E Carter dalam Kusrianto (2009: 234), pakar corporate 

identity dan penulis buku The Big Book of Logo jilid 1,2,3 dari Amerika, 

pertimbangan-pertimbangan logo yang baik itu harus mencakup beberapa hal 

sebagai berikut: 
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1. Original and Destinctive, sebuah logo perlu memiliki nilai kekhasan, 

keunikan, dan daya beda yang jelas.  

2.  Legible, baik mempunyai tingkat keterbacaan yang cukup tinggi 

meskipun diaplikasikan dalam berbagai media dan ukuran.  

3. Simple, atau sederhana dalam pengertian sebuah logo mudah ditangkap 

dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.  

4.  Memorable, logo yang baik cukup mudah diingat, karena keunikannya 

bahkan dalam waktu yang relatif lama.  

5.  Easily associated with the company, logo yang baik akan mudah 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha atau citra suatu 

perusahaan atau organisasi.  

6.  Easy adaptable for all graphic media, faktor kemudahan aplikasi logo baik 

menyangkut bentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada berbagai 

media grafis perlu diperhitungkan pada saat proses perancangannya. Hal 

itu untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.  

2.3.2.  Elemen-elemen Estetis Pembentuk Logo  

Menurut Yessica Widyatama Oei, Wibowo,  dan Hendro Aryanto (2012) 

dalam penelitiannya menyebutkan, elemen – elemen pembentuk logo yaitu: 

bentuk, warna, tipografi dan ilustrasi. 

a. Bentuk 

Menurut Kusrianto (2009: 240-242) unsur bentuk logo dapat dibagi 

menjadi empat kelompok. Pertama logo dalam bentuk alphabet yang 

terdiri dari bentuk-bentuk huruf atau dimaksudkan untuk menggambarkan 
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bentuk huruf dan kombinasi dari bentuk huruf. Kedua, logo dalam bentuk 

benda konkret misalnya bentuk manusia, binatang, tanaman, peralatan, 

maupun benda yang lain. Ketiga, logo dalam bentuk abstrak seperti 

poligon, bentuk geometri, spiral, busur, segitiga, bujur sangkar, titik-titik, 

garis, panah, gabungan bentuk-bentuk lengkung dan bentuk ekspresi tiga 

dimensi, dan yang keempat logo dalam bentuk simbol, nomor dan elemen 

lain. Bentuk-bentuk yang sudah dikenal untuk menggambarkan sesuatu 

seperti hati, tanda silang, tanda plus, tanda petir, tanda notasi musik, dan 

tanda yang lainnya. Bentuk yang sederhana berikut ini beberapa bentuk 

dan karakternya antara lain:  

- Lingkaran, memberi kesan dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, 

tidak terputus, abadi, sempurna, kehidupan, kualitas.   

- Segiempat, memberi kesan stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, 

keunggulan, teknis, formal, sempurna, dapat diandalkan, jujur, 

mencerminkan integritas.   

- Segitiga, memberi kesan stabil, diam, kokoh, teguh, tritunggal, 

megah, harapan, kekuatan, terarah, progress, bernilai, sukses, 

sejahtera, keamanan. 

b. Warna 

Menurut Kusrianto (2009: 46) warna merupakan pelengkap gambar 

serta mewakili suasana kejiwaan pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna 

juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuuh kepekaan 

penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya rasa haru, seduh, 
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gembira, mood atau semangat dan sebagainnya. Warna merupakan sebuah 

metode yang sangat cepat menyampaikan  pesan dan arti sesuatu di semua 

bentuk komunikasi non verbal. Emosi atau kesan yang ditimbulkan dari 

masing-masing warna dan pengunaan kombinasi warna yang bisa 

membangun  kondisi tertentu dalam  mengenali suatu bentuk logo atau 

brand yang ada, sehingga warna menjadi point yang penting dalam sebuah 

identitas visual,  dan dapat menjadi pemicu sebuah pandangan  terhadap  

sebuah logo, karena warna tertentu akan memberikan difrensisasi terhadap 

yang satu dengan yang lainya. 

c. Tipografi 

Unsur pembentuk logo salah satunya ialah tipografi. Setiap jenis 

huruf mempunyai sifat atau dapat memberi kesannya masing-masing yang 

berbeda satu dengan lainnya. Sama halnya menurut Lazlo Moholy dalam 

Kusrianto (2009: 191) tipografi sendiri adalah alat komunikasi. Oleh 

karena itu, tipografi harus bisa berkomunikasi dalam bentuknya yang 

paling kuat, jelas (clarity), dan terbaca (legibility). Di dalam desain, 

tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan 

publikasi menggunakan huruf cetak. 

d. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi 

penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual (Kusrianto, 2009 : 

140). Ilustrasi pada dasarnya merupakan terjemahan dari teks. Ilustrasi 

mampu membantu mengkomunikasikan pesan dengan cepat, tepat dan 



19 
 

tegas. Kemampuan yang lain adalah kekuatannya yang mampu 

membentuk suasana penuh emosi dan membuat gagasan menjadi seakan-

akan nyata. Sehingga dengan ilustrasi maka pesan dalam teks akan 

menjadi lebih berkesan karena pembaca lebih mudah mengingat gambar 

dari pada teks. Begitupula dengan logo, adanya ilustrasi yang terdapat 

dalam logo akan membuat gambar memiliki maksud atau tujuan secara 

visual. 

2.3.3.  Peranan dari Logo 

Selain memperhatikan unsur-unsur dalam pembuatan logo. Perlu 

diperhatikan efektivitas pembuatan logo sebab logo memiliki peranan penting 

dalam menciptakan kesan secara visual yang akan memberitahukan atau 

menandakan kedudukan. Dalam pembuatan slogan atau logo suatu organisasi atau 

perusahaan tidak dilakukan dengan mudah. Pembuatan slogan dan logo tersebut 

didalamnya terdapat citra atau ideologi. Namun melalui proses pertimbangan yang 

matang, dengan mencari sumber-sumber dan dasar-dasar yang dapat digunakan 

sebagai gambaran yang mencakup idologi dan  identitas organisasi. Karena slogan 

dan logo adalah identitas perusahaan, maka dalam pembuatannya harus 

memperhatikan aspek seperti bentuk, warna, tipografi, dan ilustrasi yang bisa 

mencerminkan ideologi itu sendiri. Dengan begitu cara untuk memperkenalkan 

identitas organisasi dalam media slogan atau logo dapat mudah diterima dan 

diingat oleh publik 

Logo sendiri merupakan bagian dari merek (brand) dan peranan merek 

bagi konsumen, dapat dijelaskan oleh berikut ini (Tjiptono, 2005:22-23): 
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1. Identifikasi: Bisa dilihat dengan jelas; memberikan makna bagi produk; 

gampang mengidentifikasi produk yang dibutuhkan atau dicari.  

2. Praktikalitas: Memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui 

pembelian ulang identik dan loyalitas  

3. Jaminan: Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa 

mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu 

dan di tempat berbeda.  

4. Optimisasi: Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternatif 

terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan 

spesifik  

5. Karakterisasi: Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau 

citra yang ditampilkannya kepada orang lain.  

6. Kontinuitas: Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan 

merek yang telah digunakan atau dikonsumsi pelanggan selama bertahun-

tahun.  

7. Hedonistik: Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan 

komunikasinya.  

8. Etis: Kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab merek 

bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat. 
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2.4 Peranan Public Relations 

2.4.1. Pengertian Public Relations 

Public Relations  merupakan penggabungan dari dua kata yaitu, public 

(masyarakat) dan relations (hubungan). Aktivitas Public Relations adalah sebagai 

mediator untuk menjembatani kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan 

dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan public relations itu sendiri.  

Menurut Jefkins (1992: 2) Pubic Relations adalah suatu bentuk 

komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik yang bersifat 

komersial maupun non-komersial, di sektor publik (pemerintah) maupun privat 

(pihak swasta). 

Menurut IPR (institue of public relations) public relations adalah 

keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam 

rangkat menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian 

antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Jefkins, 1992: 8).  

Berdasarkan pendapat diatas PR merupakan sesuatu yang secara 

keseluruhan mampu berkomunikasi secara terencana, baik ke dalam maupun ke 

luar, antara organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan – 

tujuan yang telah di rencanakan dan spesifik. 

2.4.2.  Fungsi Public Relations 

Salah satu tugas Public Relations , menurut Jefkins (1992: 21) mampu 

berkomunikasi dengan baik. Artinya ia mampu menjelaskan segala sesuatu 
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dengan jernih, jelas dan lugas, baik secara lisn maupun tertulis, atau bahkan secara 

visual (misalnya melalui logo, gambar, atau foto-foto). Seorang PR juga memiliki 

kewenangan dalam membuat atau memperkenalkan kebijakan kepada khalayak. 

Salah satu cara untuk memperkenalkan organisasi atau instansi kepada publik 

adalah dengan membuat atau logo yang kelak dapat dinggat dengan mudah oleh 

khalayak. Menurut Septyan (2009) ada dua fungsi PR, yaitu : 

1. Fungsi membangun atau Konstruktif 

 Dalam pelaksanaannya disamping sebagai kegiatan yang diperlukan untuk 

memelihara kelangsungan hidup lembaga , semua kegiatan pada akhirnya harus 

berlangsung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut PR hakekatnya berfungsi sebagai alat untuk memlihara 

kelangsungan hidup, pengaruh dan kewibawaan dari suatu lembaga atau 

organisasi. 

2.  Fungsi Korektif 

 Public Relations  diterjunkan disaat suasana genting atau tidak stabil yang 

berfungsi sebagai alat untuk membetulkan hal-hal yang tidak baik. Untuk 

menghindarkan unsur-unsur dari tindakan yang dapat menimbulkan prasangka 

atau mendorong untuk mengasosiasikan sesuatu dengan pengalaman masa 

lampau. 
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2.5  Perspektif  Citra  

2.5.1. Pengertian Citra 

Jalaludin Rakhmat dalam Ardianto dan Soemirat (2004:114), 

medefinisikan citra sebagai gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai 

dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi. 

Menurut G. Sach dalam Ardianto dan Soemirat (2004: 171) citra adalah 

pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai 

kelompok-kelompok yang berbeda. Sedangkan menurut Effendy (1998) dalam 

Ardianto dan Soemirat (2004: 171-172) citra adalah dunia sekeliling kita yang 

memandang kita. 

Citra menurut Febriansyah (2013) merupakan seperangkat kepercayaan 

atau keyakinan, ide atau gagasan dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap 

suatu objek. Citra sebenarnya hanya ada dalam bentuk pikiran, memiliki sifat 

abstrak, tidak nyata dan juga tidak bisa digambarkan secara fisik. Namun citra 

sendiri bisa diraskan dalam bentuk penilaian berupa penilaian baik dan buruk. 

2.5.2. Jenis Citra 

 Menurut Jefkins (1992:17-19) terdapat lima jenis citra, yaitu : 

a.  Citra Bayangan. Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota 

organisasi – biasanya adalah pemimpinnya – mengenai anggapan pihak luar 

tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang 

dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. 

Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari 

tidak memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki 
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oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-

pihak luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang 

menyukai kita. 

b.  Citra yang Berlaku. Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan 

yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini 

sepenuhnya ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi yang dimiliki oleh 

mereka yang mempercayainya. 

c. Citra Yang Diharapkan (Wish Image). Citra harapan adalah suatu citra yang 

diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan 

biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang relatif baru dan 

positif, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai 

mengenainya.  

d.  Citra Majemuk. Yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya 

terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili 

organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama 

dengan tujuan atau asas organisasi kita. 

e.  Citra Perusahaan (Corporate Image). Apa yang dimaksud dengan citra 

perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan 

sekedar citra atas produk dan pelayanannya. 

f. Citra yang Baik dan yang Buruk (Performance Image). Suatu citra 

sebenarnya bisa dimunculkan kapan saja, termasuk ditengah terjadinya 

musibah atau sesuatu yang buruk. Caranya adalah dengan menjelaskan secara 

jujur apa yanng menjadi penyebabnya, baik itu informasi yang salah atau suatu 



25 
 

yang keliru. Citra yang baik dan buruk lebih ditujukan kepada subjeknya 

bagaimana kinerjanya bagaimana penampilan diri (performance image) para 

profesional atau lembaga organisasi. 

2.5.3. Proses Pembentukan Citra 

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang. Danasaputra dalam Soemirat dan Ardianto (2004: 114) 

komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi 

cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 

lingkungan. 

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi, dijelaskan oleh John S. Nimpenoeno, dalam 

laporan penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen, yang dikutip Danasputra, 

sebagai berikut : 

Model Pembentukan Citra 

Gambar 2.1 

 

 

Stimulus Respon  

Rangsang Perilaku  

Sumber : Dasar-Dasar Public Relations (Ardianto dan Soemirat, 2004 : 115)  

Kognisi 

Persepsi                            Sikap 

 Motivasi 
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Model Pembentukan Citra menunjukan bahwa struktur yang berasal dari 

luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) yang 

diberikan individu dapat diterima atau ditolak. Jika rangsang yang yang diberikan 

ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan, hal ini menunjukan bahwa 

stimulus terssebut tidak efektif dalam mempenagaruhi individu atau publik, 

karena tidak adanya respon atau perhatian dari sasaran yang hendak dituju. Empat 

komponen, yakni persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap diartikan sebagai citra 

individu terhadap rangsang, oleh Walter Lipman disebut juga sebagai ”picture our 

head”.  Jika stimulus mendapat perhatian, maka individu akan berusaha untuk 

mengerti stimulus yang diberikan (Ardianto dan Soemirat, 2004: 116). 

Pada dasarnya proses pembentukan citra merupakan pemberian rangsang 

(stimuli) yang menimbulkan perilaku (respon). Akan tetapi proses tersebut akan 

berbeda hasilnya karena dipengaruhi oleh aspek persepsi, kognisi, motivasi,  dan 

sikap yang berbeda pula antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga 

dari proses tersebut bisa timlbul rasa kepercayaan (bonafide) ataupun sebaliknya. 

a. Stimuli / Rangsang 

Menurut Rakhmat (2007: 50) , apa saja yang menyentuh alat indera dari 

dalam atau dari luar disebut stimuli. Setiap individu mengadakan seleksi terhadap 

stimulus yang mengenainya, maka problem psikologis yang timbul ialah stimulus 

yang bagaimanakah yang lebi menguntungkan untuk dapat menarik perhatian 

individu, sehingga adanya kemungkinan dipersepsinya (Walgito, 1994: 73).  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi stimulus, menurut Walgito (1994: 

73-74), sebagai berikut : 

1. Intensitas atau Kekuatan Stimulus 

Agar stimulus dapat dipersepsi oleh individu, stimulus tersebut harus 

cukup kuatnya. Dengan demikian, kekuatan stimulus akan turut 

menentukan dipersepsi atau tidaknya stimulus iu. Sehubungan dengan 

kekuatan stimulus, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya stimulus 

yang kuat lebih menguntungkan dalam kemungkinannya untuk direspon 

apabila dibandingkan dengan stimulus yang lemah. 

2.  Ukuran Stimulus 

Pada umumnya ukuran stimulus yang lebih besar lebih 

menguntungkan dalam menarik perhatian apabila dibandingkan dengan 

ukuran yang kecil. Suatu headline yang besar dari surat kabar akan lebih 

menarik perhatian apabila dibandingkan dengan huruf-huruf yang kecil 

lainnya. Suatu iklan yang besar pada umumnya lebih menarik perhatian 

apabila dibandingkan dengan yang lebih kecil. 

3.  Perubahan Stimulus 

Stimulus yang monoton kurang menguntungkan, dan karena itu perlu 

adanya perubahan dari stimulus itu untuk dapat lebih menarik perhatian. 

4.  Ulangan dari Stimulus 

Stimulus yang diulangi  pada dasarnya lebih menarik perhatian 

daripada yang tidak diulangi. 

5.  Pertentangan atau Kontras dari Stimulus 
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Stimulus yang bertentangan atau kontras dengan sekitarnya akan lebih 

menarik perhatian orang. Hal ini disebabkan karena stimulus itu lain dari keadaan 

pada umumnya. 

b.   Persepsi 

Menurut Rakhmat (2007:51), persepsi merupakan pengalaman objek, 

peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli inderawi 

(sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah 

bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi 

tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan 

memori (Rakhmat, 2007: 51).  

Menurut Sitohang (2012) proses terakhir dari persepsi adalah memberikan 

interpretasi atas stimuli yang diterima oleh individu. Setiap stimuli yang menarik 

perhatian individu, baik disadari maupun tidak disadari, akan diinterpretasikan 

oleh individu. Dalam proses interpretasi individu membuka kembali berbagai 

informasi dalam memori yang telah tersimpan dalam waktu yang lama (long term 

memory) yang berhubungan dengan stimulus yang diterima. Informasi dalam long 

term memory akan membentuk individu unuk menginterpretasikan stimulus. 

Interpretasi itu didasarkan pengalaman pada masa lalu, dan pengalaman itu 

tersimpan dalam memori jangka panjang individu atau khalayak. Proses seperti 

inilah yang pada akhirnya membentuk persepsi khalayak mengenai logo baru serta 

pengaruh yang diberikan persepsi tersebut terhadap pembentukan citra (brand 

image).  
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c.  Kognisi 

 Menurut Ardianto dan Soemirat (2004: 116) kognisi yaitu suatu keyakinan 

diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini akan timbul apabila individu 

telah mengerti rangsang tersebut, sehingga individu harus diberikan informasi – 

informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

d. Motivasi 

 Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinganan individu untuk melakukan kegiatan – kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan (Ardianto dan Soemirat, 2004: 116). 

  e.  Sikap 

 Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu (Ardianto dan 

Soemirat, 2004: 116). 

  f.  Respon / Perilaku  

 Menurut Walgito (1994: 10) tingkah laku atau aktivitas tidak timbul 

dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang 

mengenai individu atau organisme itu sendiri. Tingkah laku merupakan jawaban 

atau respon terhadap stimulus yang mengenainya. 
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 Proses pembentukan citra pada akhirnya menghasilkan sikap, pendapat, 

tanggapan, dan perilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu 

perusahaan atau lembaga dalam suatu perusahaan diperlukan suatu penelitian. 

Dengan melakukan penelitian citra, lembaga atau organisasi dapat mengetahui 

secara pasti sikap publik terhadap organisasi maupun produk barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh pihak yang bersangkutan. Menurut Danusaputra dalam 

Ardianto dan Soemirat (2004: 117) dari penelitian citra ini, perusahaan atau 

organisasi juga dapat mengetahui apa-apa yang disukai dan tidak disukai oleh 

publik tentang perusahaan atau organisasi itu sendiri, dengan demikian 

perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat bagi kebijaksanaan 

selanjutnya. 

2.5.4.  Teori Membangun Citra   

Teori Manajemen Citra Organisasi (theory of organizational image 

management). Joseph Eric Massey (2003) dalam Triwilopo (2016) memaparkan 

bahwa teori ini menjelaskan bagaimana menciptakan dan memelihara citra 

organisasi. Organisasi berkomunikasi secara strategis dengan para pemangku 

kepentingan untuk mendukung citra yang diinginkan dan mencegah yang tidak 

diinginkan. Perubahan pada lingkungan organisasi, dan perubahan pada organisasi 

itu sendiri menimbulkan tantangan pada pengelolaan citra. Setiap organisasi harus 

mempunyai kemampuan yang bisa memahami perubahan yang terjadi  di sekitar 

dan terus menyesuaikan citra organisasi untuk mempersiapkan dan mampu 

merespon  perubahan lingkungan. Menurut Triwilopo (2016) Teori Manajemen 

Citra Organisasi ini menjelaskan dua alasan mengapa mengelola citra organisasi 
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sangat penting. Pertama, citra menentukan tanggapan stakeholder terhadap 

organisasi secara kognitif, afektif, dan dalam perilaku. Kedua, citra yang 

tersampaikan (shared images) memungkinkan hubungan saling ketergantungan 

antara organisasi dengan para stakeholder. Lebih lanjut lagi Massey beranggapan 

jika  persepsi tiap orang pada perusahaan sangat khas, citra kolektif pada 

perusahaan (collectively shared image) pada sebagian besar stakeholder, apabila 

dikelola dengan  baik akan memungkinkan untuk mengkoordinasikan kegiatan 

organisasi yang konsisten dengan harapan para stakeholder . Pada teori ini 

Massey (2003) dalam Triwilopo (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat tiga 

tahap citra organisasi, yang pertama tahap penciptaan citra, tahap pemeliharaan 

citra, dan tahap memperbaiki citra organisasi.  

2.5.5  Peranan dan Manfaat Citra 

Citra positif menurut Septyan (2009) suatu kenikmatan yang bisa 

dirasakan wujudnya bisa dirasakan dari penilaian, baik semacam respek dan rasa 

hormat, dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan 

dilihat sebagai sebuah badan usaha atau personelnya yang baik, dipercaya 

profesional dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik. 

Citra (image) merupakan seperangkat keyakinan, gagasan, dan kesan yang 

dipakai oleh seseorang tentang sebuah obyek. Citra itu sendiri abstrak tetapi 

wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan 

dan tanggapan baik positif maupun negatif. Secara tidak langsung, citra dapat 

berperan dalam mempengaruhi pandangan individu terhadap suatu produk baik 

dalam bentuk barang atau jasa yang ditawarkan. Sehingga dampak dari hal yang 
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mempengaruhi pandangan individu tersebut muncul rasa percaya, kebanggaan, 

dan keputusan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan. 

2.6.  Hubungan Logo Baru dengan Citra  

 Pengadaan logo baru merupakan dari Re-branding yang mempunyai 

tujuan yang positif dalam hal apapun demi mendapatkan citra yang positif dari 

para stakeholder. Persaingan dari kompetitor yang semakin banyak kadang kala 

membuat perusahaan merubah logonya dengan berbagai macam alasan dan 

pertimbangan. Perubahan logo dilakukan demi tujuan perusahaan yang lebih baik. 

Strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan memuaskan dari suatu logo 

adalah dengan memilih suatu desain yang secara moderat cukup teliti 

menampilkan lebih dari sekadar gambar yang terlalu simpel atau terlalu kompleks 

(Shimp, 2003: 307).  

Menurut Stuart dan Muzellec (2004) dalam Febriansyah (2013) 

Rebranding sebagai sebuah perubahan merek (brand), seringkali identik dengan 

perubahan logo ataupun lambang sebuah merek. Dengan kata lain, ketika 

melakukan rebranding maka yang berubah ialah nilai-nilai dalam merek itu 

sendiri. Rebranding merupakan proses dimana suatu produk atau jasa yang 

dikembangkan dengan satu brand yang didistribusikan kembali dengan suatu 

identitas yang berbeda. Hal ini melibatkan perubahan yang menyeluruh pada logo 

brand itu, nama brand, citra, strategi pemasaran, dan tema periklanan.   
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Rebranding dapat disimpulkan bahwa perubahan identitas yang dilakukan 

salah satunya dalam bentuk simbol atau logo. Dalam hal ini harus dilihat sebagai 

sebuah keputusan strategis dan dengan rencana yang matang agar sesuai dengan 

tujuan serta pemikiran yang baru yang di inginkan oleh sebuah organisasi. Adanya 

logo baru ini  merupakan salah satu bagian dari rebranding. Menurut Febriansyah 

(2013) apapun tujuan perubahan merek (rebranding) adalah merefleksikan 

identitas baru dari suatu perusahaan atau menciptakan citra yang baru di mata 

publik. 

 2.7.   Lembaga Pendidikan 

 Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi pendidikan negeri 

ataupun swasta yang menawarkan kegiatan pendidikan formal mulai dari jenjang 

pra-sekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum 

maupun khusus (misalnya sekolah agama atau sekolah luar biasa). Lembaga 

pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi 

lanjutan. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hunt yaitu  mempersiapkan 

anggota masyarakat untuk menacari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan 

demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan 

kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam 

demokrasi (http://www.perpusku.com/2016/06/lembaga-pendidikan, diakses 26 

februari 2017). 

Soebagio dalam Erwin (2015) menjelaskan bahwa, terdapat beberapa 

manfaat apabila suatu lembaga pendidikan menampilkan citra positif; Pertama, 
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konsumen akan tumbuh sikap kepercayaan yang tinggi. Kedua, mampu menarik 

sanak famili jika citra lembaga pendidikan telah positif. Kesimpulan pencitraan 

lembaga pendidikan dapat didefinisikan dengan sederhana yaitu; penilaian, 

anggapan, dan kesan yang ditangkap oleh masyarakat pengguna pendidikan 

terhadap suatu lembaga pendidikan, sehingga muncul sikap, perilaku serta 

persepsi yang positif terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Menurut Suryadi 

(2009) dalam Erwin (2015) lembaga pendidikan yang dicitrakan sebagai lembaga 

pendidikan yang memiliki kualitas pencitraan memberikan ciri-ciri sebagai 

berikut:  

1. Memiliki budaya disipiln yang kuat  

2. Memiliki kurikulum yang relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern  

3. Memiliki komunitas yang selalu menciptakan cara-cara atau teknik belajar 

yang kreatif  

4. Berorientasi pada hard knowledge dan soft knowledge yang seimbang 

5. Pengembangan potensi siswa secara holistik.  

2.8.   Kerangka Konsep 

 Menurut Machmud (2016 : 35) Kerangka konsep ini di buat untuk 

menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan 

dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. 

Hubungan logo baru terhadap citra Prodi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah 
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Malang ini terletak pada tanggapan dan kesan positif yang didapatkan dari 

mahasiswanya itu sendiri.  

Logo Terbaru merupakan perubahan identitas yang dilakukan salah 

satunya dalam bentuk simbol atau logo. Logo sendiri terdiri dari elemen bentuk, 

warna, tipografi dan ilustrasi yang mana merupakan interpretasi dari sebuah 

merek yang mampu membentuk citra positif atau negatif dimata khalayaknya. 

Sedangkan Citra  merupakan seperangkat kesan, ide atau gagasan dan 

keyakinan atau kepercayaan, yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. 

Berdasarkan pemikiran teori – teori yang di jelaskan sebelumnya, maka kerangka 

pikir mengenai pengaruh logo terbaru terhadap citra, kemudian akan diuji dengan 

menggunakan teknik analisis sederhana. Hasil analisis regresi sederhana 

digunakan sebagai jawaban hipotesis dan langkah selanjutnya akan ditarik sebuah 

kesimpulan penelitian. 

2.9   Definisi Operasional 

2.9.1. Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian adalah gejala bervariasi yang menjadi objek penelitian. 

Menurut Arikunto (2002:101) variabel yang mempengaruhi disebut variabel 

penyebab, variabel bebas atau variabel independent (X), sedangkan variabel yang 

dipengaruhi disebut variabel tak bebas, variabel tergantung,variabel terikat atau 

dependent variabel (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

Logo Terbaru Ilmu Komunikasi (X), sedangkan yang menjadi variabel terikat 

adalah Citra Prodi Ilmu Komunikasi UMM (Y). 
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Variabel bebas atau independen variable (X) Logo Terbaru Ilmu 

Komunikasi, yang dimaksud logo terbaru dalam penelitian ini adalah perubahan 

logo yang telah dilakukan , yang mewakili dari salah satu identitas Prodi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Perubahan logo yang dimaksud 

meliputi dari perbedaan bentuk, jenis huruf, pemberian warna,  dan ilustrasi logo. 

Variabel terikat atau dependen variable (Y) : Citra Prodi Ilmu Komunikasi 

UMM, yang dimaksud citra dalam penelitian ini adalah kesan yang dimiliki oleh 

pihak Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang muncul 

dalam benak mahasiswa ilmu komunikasi UMM sebagai khalayak. Citra tersebut 

menggambarkan keadaan sebuah kepercayaan, gagasan dan kesan yang mewakili 

nilai dari sebuah organisasi pendidikan secara keseluruhan, yang menyangkut 

citra atas produk dan pelayanannya. Suatu nilai tersebut memiliki nilai yang 

positif maupun negatif yang berkaitan dengan instansi atau lembaga pendidikan. 

2.9.2.  Indikator – indikator Variabel 

 Hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) beserta 

indikatornya akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Item Indikator Logo Terbaru yaitu : 

- Perbedaan Bentuk : Perbedaan bentuk atau desain logo, lebih menarik 

dan lebih berkesan, bentuk logo Prodi Ilmu Komunikasi berupa 

kombinasi antara segitiga yang menyatu terlihat lebih inovatif. Bentuk 

logo lebih baik dari pada logo terdahulu 
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-  Perbedaan jenis huruf : Jelas untuk dibaca dan mudah dipahami. 

Legible, lebih mempunyai tingkat keterbacaan yang lebih jelas. 

- Pemberian Warna  : Menonjolkan citra (image) dan mempunyai makna 

berbeda dari setiap warna.Warna logo lebih cerah dari logo terdahulu. 

- Ilustrasi logo  : logo baru lebih terkesan unik, lebih kreatif dan lebih 

terlihat futuristik 

2. Item Indikatornya antara lain : 

- Kesan : Logo baru terlihat lebih terkesan kokoh, mampu mencerminkan 

kesan citra yang lebih positif. 

- Gagasan : Logo baru lebih mampu memberikan gagasan  perubahan yang 

lebih maju atau modern dan tidak ketinggalan jaman. 

- Kepercayaan: Memberikan kepercayaan terhadap pelayanan dan 

pengalaman kegiatan belajar dan mengajar sesuai standar kurikulum serta 

mampu memberikan fasilitas yang sesuai standar dan memadai.  

2.10.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Logo Terbaru Ilmu 

Komunikasi Terhadap Citra Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang  (Studi pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang)” , peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

acuan dasar, sebagai pedoman , menambah pengetahuan dan sebagai kajian – 

kajian ilmiah untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang bisa di 

gunakan untuk menyusun konsep kerangka pikir.  
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Pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana penggunaan macam – 

macam variabel yang menyangkut tentang rebranding atau pembaharuan logo. 

Dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian. 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini : 

Penelitian pertama dilakukan oleh Petty Septyan (2009) dengan judul 

penelitian Pengaruh Perubahan Logo BNI 46 Terhadap Citra Perusahaan (Studi 

pada Nasabah Bank BNI 46 Cabang Utama Malang). Penulis dalam penelitian ini 

mencoba meneliti bagaimana pengaruh perubahan logo BNI 46 terhadap citra 

perusahaan khususnya pada perusahaan Bank Negara Indonesia di kota Malang. 

Perubahan logo memiliki pengertian bahwa logo tersebut terlahir kembali dengan 

konsep dan makna yang jelas dan berbeda dengan logo yang digunakan 

sebelumnya. Kegiatan perubahan logo ini dipandang sangat perlu untuk dilakukan 

oleh pihak manajemen BNI agar dapat memperbaiki citra perusahaan tersebut ke 

arah yang lebih positif di mata para nasabahnya. Rumusan masalah yang di angkat 

peneliti adalah Apakah ada pengaruh perubahan logo BNI 46 terhadap citra 

perusahaan di kalangan nasabah BNI 46 Cabang Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuantitatif 

deskriptif dalam bentuk survey, yaitu merupakan penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi dengan menggunakan metode kuisioner sebagai 

pengambilan data utama. Untuk pengukuran data dari kuisioner dilakukan dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dan untuk mengetahui pengaruh 

logo terhadap citra perusahaan menggunakan uji regresi sederhana. 
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Hasil dari penelitian dan pengujian serta pembahasan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi ( R squared ) sebesar 0,778 yang 

berarti bahwa perubahan citra perusahaan sebesar 60,5% disebabkan oleh 

perubahan logo (X). Sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian. 

2. Dilihat dari kuatnya hubungan antara keseluruhan variabel bebas dengan 

variabel terikat (multiple correlation) adalah sebesar 88,3%. 

3. Dari hasil perhitungan pada F hitung sebesar 312,206 dan F table sebesar 

4,5431 berarti Ho ditolak dan Ha diterima, atau dengan kata lain bahwa 

hipotesis yang menyatakan : “perubahan logo mempengaruhi citra perusahaan 

dalam hal ini Bank BNI 46 Malang”, dapat diterima` 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uji dalam penelitian ini adalah 

adanya perubahan logo bank BNI 46 sebaiknya diikuti dengan pelaksanaan nyata 

di lapangan baik dalam pemberian kualitas produk maupun pelayanan perbankan 

terhadap para nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak 

dilakukan adalah sama-sama membahas tentang perubahan logo dan 

menggunakan bentuk rumusan masalah asosiatif korelasinal serta menggunakan 

teknik analisis data regresi sederhana. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik insidental samping. 

Kontribusi hasil penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah 

membrikan penjelasan tentang peranan citra positif bagi khalayak. 
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Penelitian kedua dilakukan oleh oleh Rosita Veronika Sitohang (2012) 

dengan penelitian berjudul Pengaruh Persepsi Khalayak  Tentang Logo Baru 

STARBUCKS 2011  Pada Pembentukan Brand Image Product (Studi: Konsumen 

Starbucks Perpustakaan Pusat  Universitas Indonesia, 2011) . Dalam penelitian 

ini membahas tentang bagaimana persepsi khalayak tentang adanya pembaruan 

logo pada perusahaan kopi ternama yakni STARBUCKS yang mana logo tersebut 

di perbaharui pada tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana respon, tanggapan dan persepsi khalayak tentang 

perubahan logo Starbucks 2011 sebagai kedai kopi retail raksasa di dunia terhadap 

pembentukan brand image product logo Starbucks. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kuantitatif dengan pengukuran terhadap fenomena sosial 

dengan menggunakan metode penyebaran kuisioner langsung kepada konsumen 

di tempat kedai kopi Starbucks. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur 

brand image dan tidak mengukur brand awareness. Hal ini disebabkan karena 

peneliti ingin mengetahui persepsi yang dimiliki oleh khalayak tentang logo baru 

baru Starbucks terhadap pembentukan brand image.  

Hasil penelitian dari studi ini menemukan implikasi teori yang mendukung 

dan menguatkan teori yang dijadikan alat penelitian. Teori menurut Keller, Brand 

image adalah persepsi konsumen dari suatu merek yang menunjukkan sekumpulan 

(kesatuan) brand di dalam ingatan atau benak konsumen. Kesatuan merek dapat 

juga memberikan informasi lainnya yang masih berhubungan dengan brand 

tersebut dalam ingatan, dan mengandung arti dari suatu brand bagi konsumen. 

Penilaian responden terhadap variabel persepsi khalayak secara keseluruhan 
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mendapatkan nilai positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

hendak dilakukan adalah membahas tentang perubahan logo yang mempengaruhi 

persepsi khalayaknya. Perbedaan penelitian ini terletak pada teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik Insidental sampling. Kontribusi penelitian ini 

terhadap penulis adalah menjelaskan beberapa penjelasan sederhana tentang 

bagaimana proses terakhir dari persepsi yang memberikan interpretasi atas stimuli 

yang diterima oleh individu. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Febriansyah (2013) dengan judul 

penelitian Pengaruh Perubahan Logo (Rebranding) Terhadap Citra Merek Pada 

PT Telkom tbk Di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh perubahan logo (rebranding) terhadap citra merek yang dilakukan oleh 

PT Telkom Tbk di Bandar Lampung. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Perubahan logo PT Telkom tbk berpengaruh terhadap citra merek. Data diperoleh 

dari penyebaran kuesioner dengan metode non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Sampel yang diambil 100 responden pelanggan PT Telkom. 

Dengan menggunakan alat analisis yang digunakan yaitu regresi sederhana. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama 

menggunakan analisis sederhana dan membahas tentang perubahan logo. 

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu 

pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitaif. Kontribusi penelitian ini terhadap 

penulis adalah menjelaskan beberapa pengertian serta tujuan dan manfaat dari 

adanya perubahan logo (rebranding). 




