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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti yang dikatakan Saussane K. Langer 

adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang dan salah satu sifat dasar manusia 

menurut Wieman dan Walter, adalah kemampuan menggunakan simbol. Kemampuan 

manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang 

tinggi dalam berkomunikasi (Sobur, 2004:164) 

Dalam kehidupannya manusia menciptakan simbol-simbol, mulai dari simbol yang 

sederhana seperti bunyi dan isyarat sampai kepada lambang-lambang dan logo. Kehadiran 

logo sangat dibutuhkan oleh institusi perusahaan, karena logo merupakan ekspresi jati diri 

dari perusahaan itu sendiri. 

Dewasa ini logo menjadi semakin bernilai, logo dianggap sebagai suatu kekayaan 

yang tak ternilai harganya. Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya kita sering 

dihadapkan dengan berbagai macam logo. Selama mata kita terbuka, kita akan melihat bahwa 

begitu banyak logo bertebaran dimana-mana. Misalnya, ketika kita bangun tidur, kita 

langsung melihat logo  dari merk jam weker yang kita gunakan. Dan ketika kita masuk kamar 

mandi maka begitu banyak logo yang kita lihat dari produk yang kita gunakan seperti pasta 

gigi, sabun mandi, shampo, dan sebagainya. Menurut penelitian, setiap jamnya kita disuguhi 

oleh sekitar 200 macam logo. Dan jika melihat ilustrasi diatas, maka sangat mungkin jika ada 

200 logo yang hinggap di mata dan otak kita (Dapur logo, 2006) 

Logo perusahaan merupakan simbol yang mempunyai tujuan komunikasi untuk 

mencerminkan citra perusahaan. Logo sebagai bagian dari identitas perusahaan, dirancang 
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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. Logo harus dapat melambangkan 

semua bidang kegiatan potensial yang akan dirambah perusahaan dan dapat pula membentuk 

atau mengubah persepsi khalayak. Logo sering juga digunakan untuk mempermudah 

masyarakat untuk mengenali suatu perusahaan. Oleh karena itu keberadaan logo pada suatu 

perusahaan mempunyai arti penting karena dapat mengingatkan khalayak akan perusahaan 

tersebut (Anggoro, 2000:280) 

Elemen-elemen logo dirancang untuk mencerminkan tampilan dan perasaan yang 

dianggap paling dikagumi oleh perusahaan itu dengan harapan memperoleh citra yang positif. 

Logo sebagai bagian dari identitas perusahaan, yang mencerminkan kekuatan tunggal 

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 kekuatan identitas itu 

(Anggoro, 2000:281) 

Universitas Esa Unggul merupakan universitas swasta yang dibangun dengan 

landasan cita-cita pengembangan intelektualitas, inovasi dan kewirausahaan, dengan landasan 

ini Esa Unggul mampu melahirkan generasi muda yang siap terjun ke dunia kerja. Menurut 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Holiq Raus, logo Universitas Esa Unggul amat 

penting karena logo ini mencerminkan kepribadian dari Esa Unggul itu sendiri, mulai dari 

bentuk simbol, unsur warna, huruf dan Nama Universitas Esa Unggul itu memiliki arti yang 

mencerminkan gambaran jati diri Esa Unggul. Dia menambahkan, sebelum proses 

pembuatan logo baru yakni sekitar tiga tahun yang lalu, pihak universitas sudah 

mengadakan dua kali lomba yang terbuka secara umum. Walaupun tidak ada yang menjadi 
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juara pertama, namun kami tetap memberikan penghargaan untuk juara dua dan tiga atas 

partisipasinya. Pada akhirnya finalisasi pembuatan logo tersebut diserahkan pada arsitek 

dan desainer grafis Ir. Azhar Ali, mengembangkan gagasan dan yang konsep awal 

diprakarsai Komite yang dibentuk oleh Wakil Rektor III. 

 

Gambar 1.1 

Secara umum kedua logo dari Universitas Esa Unggul memiliki makna yang hampir 

sama yaitu bercirikan “mandiri, inovator, motivator, visioner, dan komunikator” yang mampu 

untuk menghadapi tantangan lokal maupun global, baik di masa sekarang ataupun di masa 

depan. Memfokuskan dengan logo baru Esa Unggul itu sendiri memiliki makna secara garis 

besar, Logo UEU (Universitas Esa Unggul) digambarkan oleh expose huruf e (Esa) yang 

dibentuk oleh 3 (tiga) garis lengkung dengan sebuah bola biru tiga dimensi ditengahnya. Dua 

garis lengkung diantaranya berwarna biru, sedangkan satu garis lengkung lainnya berwarna 

orange dan membentuk huruf u (Unggul). Keseluruhan elemen logo membentuk sebuah 

formasi yang simple (sederhana), agar mudah dikenali. 

Dari peninjauan tentang logo baru UEU, setiap mahasiswa memiliki pendapat sendiri 

tentang logo tersebut. Karena pesan logo baru UEU ini ingin disampaikan kepada 

khalayaknya, yaitu mahasiswa maka mahasiswa UEU memiliki pendapatnya tentang logo 

baru tersebut. Menurut Harun Septianto mahasiswa Komunikasi – Humas angkatan 2005, 

“dari segi tampilan memang simple, tapi kurang memiliki arti yang bagus untuk sebuah 
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lembaga pendidikan sekelas universitas” lanjutnya “logo yang lama lebih penuh dengan 

filosofi yang bagus dan sebuah logo itu bisa mencerminkan keseluruhan dari pencitraan 

sebuah organisasi” 

Menurut Dias Hermawan mahasiswa Komunikasi–Advertising angkatan 2005, “logo 

yang baru lebih simpel, elegan dan engga kaku dengan perkembangan teknologi informasi, 

pesan yang ingin disampaikan dari logo yang baru adalah kreatif dan jiwa usaha, kurang 

lebih yg gue liat begitu ama tuch logo karena logo cermin dari sebuah brand dan logo yang 

baru lebih menunjang tapi harus banyak sosialisasi karena enggak semua orang bisa 

memaknai sebuah logo”. Masih menurut mahasiswanya Yudini Mandre mahasiswa Teknik 

Informatika angkatan 2005, “logo baru mnurut aku kurang bagus yah nilai estetikanya 

kurang coba deh bandingin sama logo yang lama, bagusan yang lama dan kalau nama 

INDONUSA di hapus tidak masalah cuma logonya kurang greget aja”. Menurut Yanuar 

Saputra mahasiswa Ekonomi angkatan 2004, “desain sama makna yang mau disampaikan 

kurang menarik karena seperti model perusahaan dan logo yang dulu lebih mencerminkan 

universitas”. 

Dari penelusuran kepada empat (4) mahasiswa ternyata ada pro dan kontra dari 

perubahan logo baru tersebut. Mereka meliliki pandangan yang berbeda tentang pemaknaan 

dari logo baru yang ingin disampaikan UEU. Berdasarkan penjabaran diatas, kita dapat 

melihat perbedaan persepsi tentang pemaknaan sederhana dari logo baru UEU. Hal ini 

menunjukan peran UEU masih kurang dalam mensosialisasikan identitas universitasnya 

terutama logo Universitas Esa Unggul. Pada dasarnya arti sebuah logo akan berkurang jika 

makna logo tersebut tidak dipahami oleh masyarakat (Anggoro, 2001). Dengan adanya 

fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pemaknaan logo baru 

UEU dan pesan yang ingin disampaikan sesuai tujuan komunikasinya yaitu mahasiswa. 
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Peneliti akan membahas makna logo tersebut berdasarkan unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya seperti bentuk logo, warna, bentuk huruf, hubungan antara unsur-unsur logo 

melalui penelitian yang berjudul “Analisis Semiotika : Makna Logo Baru Universitas Esa 

Unggul”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Setelah dicermati ternyata didalam penelitian ini terjadi perbedaan makna mahasiswa 

UEU dalam pemaknaan logo baru UEU. Pendekatan tersebut dilihat dari pendekatan 

semiotika memiliki makna yang alami, mengingat individu yang berbeda akan menafsirkan 

objek dengan cara yang berbeda, baik dilihat dari ikon, indeks, dan simbol. Untuk 

mengetahui pemaknaan terhadap logo UEU diperlukan studi lebih mendalam, maka dari itu 

dalam studi ini fokus penelitian dibatasi pada “Bagaimana mahasiswa memaknai logo baru 

UEU?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan mahasiswa dari logo baru 

UEU menurut pandangan Charles Sanders Peirce yang membagi tanda berdasarkan objeknya 

menjadi tiga unsur yaitu, ikon, indeks dan simbol. Ikon adalah hubungan antara tanda dan 

objek atau acuan yang bersifat kemiripan. Indeks adalah tanda yang langsung mengacu pada 

kenyataan. Simbol adalah tanda yang menunjukan hubungan alamiah antara tanda dan 

objeknya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi 

pengembangan bidang studi Hubungan Masyarakat, terutama mengenai teori semiotika 

dan terutama teori dari Charles Sanders Pierce yang menjelaskan bahwa simbol memiliki 
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tiga unsur utama (indeks, ikon, simbol) dan diharapkan penelitian ini juga dapat 

menjelaskan teori tentang tanda, logo, unsur-unsur logo, jenis-jenis logo, pemaknaan 

logo, dan cara mensosialisasikan logo dengan tepat kepada publik dan bagaimana pesan 

logo tersebut tersampaikan, terutama bagi universitas khususnya dan publik umumnya. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan universitas, lembaga atau institusi sejenis 

dapat mengerti dan memahami tahap-tahap pembuatan logo agar sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan universitas dan cara mensosialisasikan logo tersebut kepada 

mahasiswanya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tinjauan bagi 

Universitas Esa Unggul agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan 

pembuatan logo baru dan dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswanya, agar 

mahasiswa mengerti dan mengetahui makna yang ingin disampaikan dari logo baru 

tersebut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

a. Bab 1 : Pendahuluan 

Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang mendasari tugas akhir, meliputi latar belakang, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

b. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini dibahas konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari pembahasan dalam 

menetapkan prosedur penelitian. 

c. Bab III : Metode Penelitian 

Pada bagian ini dibahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan 

tugas akhir, meliputi desain penelitian, instrumen, informan dan key informan, reabilitas 

instrument, analisis data. 
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d. Bab IV : Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dibahas mengenai tinjauan umum universitas, hasil penelitian, dan hasil 

analisis dan interpretasi data. 

e. Bab V : Penutup 

Pada bagian ini dibahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta 

saran yang disampaikan oleh peneliti. 
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