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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat dan kompleks, 

banyak perusahaan dengan latar belakang yang beragam muncul. Berdiri di 

tengah masyarakat yang semakin kritis membuat perusahaan-perusahaan 

tersebut berlomba-lomba menunjukkan kredibilitasnya di bidang masing-

masing. 

Dengan berbagai latar belakang pula tiap perusahaan ingin menciptakan 

perspektif pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Brand Identity 

setiap perusahaan pun saat ini seperti menjadi tolok ukur apakah perusahaan 

tersebut cukup kredibel dalam menangani setiap pekerjaan yang diembankan 

oleh mereka atau tidak, tak dipungkiri pula banyak perusahaan yang berusaha 

menciptakan perspektif masyarakat terhadap perusahaan tersebut baik melalui 

tim public relation mereka atau melalui brand identity yang dilontarkan ke 

khalayak lewat nama perusahaan dan logo mereka atau biasa disebut atribut 

suatu perusahaan. 

Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti yang dikatakan Sussane K. 

Langer adalah kebutuhan simbolisasi dan penggunaan lambang, dimana Ernst 

Cassirer mengatakan bahwa keunggulan manusia atas makhluk lainnya adalah 

keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum. Manusia memang satu-

satunya hewan yang menggunakan lambang (Wildanish, 2014). 



2 
 

Nama dan logo perusahaan merupakan simbol yang mempunyai tujuan 

komunikasi untuk mencerminkan citra perusahaan. Nama dan logo sebagai 

bagian dari identitas perusahaan, dirancang terutama sebagai simbol pembeda 

untuk memberikan ciri khas suatu perusahaan atau merek tertentu. Bentuknya 

bisa berupa lambang, gambar, bentuk huruf khusus, atau untaian kata, yang 

membentuk nama yang ditulis dengan cara khusus. 

Atribut perusahaan ini harus dapat merepresentasikan semua bidang 

kegiatan potensial yang akan dirambah perusahaan dan dapat pula membentuk 

atau mengubah persepsi khalayak. Atribut sering juga digunakan untuk 

mempermudah masyarakat tuntuk mengenali suatu perusahaan. Oleh karena itu 

keberadaan logo dan nama pada suatu perusahaan mempunyai arti penting 

karena dapat mengingatkan khalayak akan perusahaan tersebut. 

Elemen-elemen atribut ini dirancang untuk mencerminkan tampilan dan 

perasaan yang dianggap paling dikagumi oleh perusahaan itu dengan harapan 

memperoleh citra yang positif. Logo dan nama perusahaan sebagai bagian dari 

identitas perusahaan, yang mencerminkan kekuatan perusahaan paling kuat. 

Untuk dapat melangkah ke depan, perusahaan harus mampu mengenali dan 

menggapai identitas sebagai suatu kekuatan yang sangat berpengaruh dalam 

membentuk masa depan dalam tiap organisasi yang hidupnya disentuh oleh 

kekuatan identitas tersebut. 

Atribut suatu perusahaan harus mewakili citra dan sasaran perdagangan 

perusahaan tersebut, serta mencerminkan aktifitas dan fungsi-fungsinya. Nama 

dan logo ini pun harus mencerminkan citra positif perusahaan dengan cara 
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memaksimalkan pesan-pesan yang menguntungkan dalam bentuk lambang dan 

gambar. Nama, logo dan slogan mencerminkan citra yang ingin ditampilkan 

perusahaan. Sehingga, untuk menampilkan citra yang baik dari suatu 

perusahaan, maka proses desain logo tersebut harus dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan yang tepat. 

Penciptaan identitas perusahaan tidak hanya semata-mata bersangkutan 

dengan bidang pemasaran atau periklanan saja. Identitas perusahaan tersebut 

juga merupakan wahana komunikasi kepada segenap pegawai perusahaan atau 

anggota organisasi, para pemilik saham, konsumen, lembaga-lembaga yang 

berhubungan, serta berbagai pihak lainnya yang punya kepentingan dan kaitan 

dengan organisasi. 

Atribut sebuah perusahaan merupakan bentuk terpendek namun cukup 

terperinci untuk mengekspresikan kepribadian, citra, keinginan, dan strategi 

dari seorang (misalnya pemilik) atau perusahaan secara keseluruhan. Karena 

itu upaya untuk melakukan perubahan besar yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan sering diawali dengan perumusan nama , logo, slogan, dan atribut 

lain perusahaan itu sebagai suatu fresh start. 

Atribut-atribut perusahaan tersebut saat ini menjadi ujung tombak senjata 

utama perusahaan meyakinkan pasar bahwa mereka sanggup bersaing sebelum 

pasar melihat track record perusahaan tersebut, selain hal itu tentunya atribut 

ini menjadi hal yang krusial untuk perusahaan yang baru muncul dan ingin 

mencuri perhatian masyarakat. 
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Dalam hal ini komunikasi visual lebih bisa meyakinkan dan menjelaskan 

kepada masyarakat tentang identitas perusahaan tersebut daripada penjelasan 

panjang lebar tentang perusahaan lewat media above the line ataupun media 

bellow the line. Dengan memahami identitas seperti apa yang ingin 

disampaikan perusahaan kepada masyarakat, perusahaan bisa dengan efektif 

dan efisien mengendalikan sasaran pasar untuk masuk dalam jejaring 

komunikasi visual yang diinginkan perusahaan. Karena komunikasi visual 

mengandung dua bentuk pesan sekaligus, yaitu pesan verbal dan pesan visual. 

Pemilihan ingin seperti apa kalayak mempersepsikan perusahaan tersebut 

di pikiran mereka pun saat ini sangat beragam. Banyak perusahaan yang 

memberikan branding sebagai perusahaan yang global dengan membuat atribut 

perusahaan tersebut dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia global, 

seperti menggunakan bahasa dan istilah dari negara-negara maju. 

Lahirnya inovasi dengan melekatkan hal-hal yang global pada atribut 

perusahaan dimulai ketika banyak perusahaan dari luar negeri melakukan 

ekspansi besar-besaran ke Indonesia dengan membuka kantor cabang di sini. 

Melihat banyak perusahaan dari luar dengan branding dari atributnya yang 

global lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia membuat banyak pula 

perusahaan yang asli dari Indonesia ikut melekatkan branding global melalui 

atribut perusahaan mereka. Tidak hanya perusahaan swasta, badan usaha milik 

negara (BUMN) pun melakukan rebranding terhadap perusahaannya agar lebih 

dipercaya masyarakat kredibilitasnya. Dapat diambil contoh PERTAMINA, 

perusahaan bahan bakar milik negara ini merubah logo lamanya yang terkesan 
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kaku dengan gambar kuda laut menjadi logo yang lebih simple dan lebih 

modern. Atau perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan namanya 

dengan bahasa asing seperti salah satu perusahaan kreatif, Onecomm Indonesia 

dan Inventure. 

Tetapi di sisi lain  ada perusahaan yang mengembalikan atau me-

rebranding perusahaannya kembali kepada nilai-nilai lokal. Nilai-nilai yang 

lebih local dirasa lebih bisa dekat dengan masyarakat. Masyarakat diposisikan 

dekat dan seperti mengenal perusahaan tersebut karena atributnya yang 

menggunakan hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Kolaborasi antara system 

kerja yang modern dan atribut lokal yang dekat dengan masyarakat seolah 

mengkomunikasikan bahwa perusahaan ini tentunya kredibel dalam menangani 

pekerjaannya, tetapi tetap bersahabat dan dekat dengan masyarakat tanpa 

memberi batas tertentu. 

Hal ini sering disebut sebagai GLOKALISASI atau GLOBALOKAL. 

Penyesuaian perusahaan atau produk yang global dengan karakter masyarakat 

atau pasar yang lokal. Glokalisasi mendeskripsikan hasil penyesuaian local 

baru terhadap tekanan global. Banyak contoh glokalisasi di Indonesia, 

kebanyakan glokalisasi tersebut adalah glokalisasi produk. Contohnya restoran 

cepat saji dari luar, Mc Donald’s memberikan menu dengan nasi yang 

sebenarnya di negara asalnya tidak ada. Hal ini dikarenakan mendekatkan Mc 

Donald’s dengan budaya lokal masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya 

berupa nasi. 
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Selain glokalisasi produk, glokalisasi branding perusahaan dengan 

menggunakan atribut-atribut perusahaan pun terjadi di Indonesia. U corp, 

perusahaan konsultan hospitality management and bussines yang baru saja 

membuka kantor cabang barunya di kota malang merubah atribut perusahaan 

dan me-rebranding perusahaan menjadi hal yang lokal. Dahulu U corp adalah 

singkatan dari nama perusahaan ini yaitu Unlimited Corportion, setelah 

melakukan rebranding menjadi lebih lokal, U corp merubah namanya menjadi 

Urip Mapan Corporation. Glokalisasi brand identity perusahaan ini tentunya 

tidak dengan tanpa alasan. Kredibilitas dan citra perusahaan yang berubah 

menjadi lebih lokal dipertaruhkan dalam usaha rebranding tersebut. 

Karena ada refreshment management dan beberapa perbaikan di bidang 

divisi, maka di putuskan untuk merubah namanya dari Unlimited menjadi Urip 

Mapan. Selain karena di salah satu sebabnya ingin mencoba untuk membawa 

unsur tradisional ke ranah internasional sehingga ketika bekerjasama dengan 

pihak asing atau pihak luar mau tidak mau mereka akan mencoba untuk tetap 

mengucapkan Urip Mapan dengan pasangan korporasinya. Jadi Urip Mapan 

Corporation merupakan perpaduan antara unsur nasionalis yang tetap bisa 

dibawa ke dunia global dengan harapan perusahaan ini bisa membuat segala 

sesuatunya menjadi mapan, ide mapan, harapan yang mapan, cita-cita yang 

mapan, lalu hidup yang mapan, orang-orang yang juga mapan, karena tidak 

hanya mapan harta saja, tapi mapan dalam segala sesuatunya, termasuk hati 

jiwa. 
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Melihat dari fenomena di atas, menunjukkan bahwa branding yang tepat 

sangat dibutuhkan setiap perusahaan termasuk U corp sebagai salah satu 

perusahaan yang melakukan glokalisasi pada brand identity branding 

perusahaannya, maka peneliti tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan 

penelitian tentang glokalisasi brand identity pada perusahaan Urip Mapan 

Corporation dengan judul “Pembentukan Brand Identity Perusahaan 

Melalui Atribut Lokal (Studi Kualitatif pada Perusahaan Urip Mapan 

Corporation)”. 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan yang dapat 

diangkat sebagai penelitian adalah “Bagaimana Pembentukan Brand Identity 

Perusahaan Urip Mapan Corporation Melalui Atribut Lokal?”  

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh 

pemahaman bagaimana pembentukan brand identity perusahaan Urip Mapan 

Corporation melalui atribut lokal 

D.  Manfaat Penelitian 

 D.1 Manfaat akademis 

 Bagi jurusan Ilmu Komunikasi diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan referensi dan mengembangkan ranah kajian tentang 

pembentukan brand identity perusahaan melalui atribut lokal. Serta 

dijadikan sebagai referensi khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang 

melakukan penelitian sejenis. 
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D.2 Manfaat praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman 

terhadap kajian pembentukan brand identity perusahaan melalui atribut 

lokal, serta dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi tim pembentuk 

branding perusahaan Urip Mapan Corporation dan perusahaan tersebut 

sendiri. 

 


