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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap kota dan desa berusaha mengunggulkan identitasnya masing-masing 

agar dikenal dan dikunjungi oleh orang dari luar daerah. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan membangun identitas. Mengingat pentingnya sebuah 

identitas dalam pembentukan sebuah citra kota, maka identitas suatu kota atau 

wilayah perlu dicari, ditentukan, dan dikelola (Salamah dan Yananda, 2014:58). 

Dengan demikian kota atau wilayah terlihat hidup, dikenal, dan dikunjungi oleh 

orang dari luar daerah tersebut.  

 Salah satu pembentuk identitas yang kerap kali diwacanakan adalah kota atau 

desa yang mempunyai ciri khas, terutama dengan memanfaatkan potensi sekitar 

untuk menciptakan kesejahteraan maupun lapangan pekerjaan. Salah satu identitas 

yang menjadi ciri khas adalah jenis masakan atau makanan. Perbedaan dan 

keberagaman makanan di banyak daerah, lambat laun menjadi sebuah identitas. Hal 

itu semakin diperkuat dan dipengaruhi dengan strategi promosi dan upaya yang 

dilakukan masyarakat dan pemerintah, sehingga menjadi salah satu penyebab 

wisatawan mengunjungi daerahnya. Banyak makanan daerah di Indonesia yang 

dapat diperkenalkan sebagai produsen makanan yang khas, salah satunya daerah 

penghasil tahu. 

 Tahu pertama kali ditemukan oleh juru masak sekitar tahun 200 S.M di Cina 

dan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 164 SM (Sadimin, 2007:2-3). 

Sementara tahu mulai dikenal di Kediri pada tahun 1292 yang dibawa oleh tentara 

Kubilai Khan. (TEMPO, 2003). Kemudian tidak jauh dari Kediri, yaitu di 

Bojonegoro, tepatnya di desa Ledok Kulon yang terletak 500 meter dari pusat 

pemerintahan Bojonegoro, juga banyak terdapat produsen tahu. Desa Ledok Kulon 

menjadi produsen tahu pertama sekaligus terbesar di Bojonegoro sejak tahun 1918 

dan masih bertahan sampai saat ini (Jagat, 2019)  
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Hingga saat ini terhitung ada 200 produsen tahu yang masih aktif memproduksi 

tahu di daerah tersebut (Buku Potensi Desa dan Kelurahan Ledok Kulon, 2017). 

Banyaknya perusahaan tahu yang ada di desa Ledok Kulon menjadikan julukan 

pabrik tahu terbesar di Bojonegoro, hampir di setiap rumah pasti ada perusahaan 

tahu. Juga tahu desa Ledok Kulon adalah makanan ringan khas di desa Ledok 

Kulon (Oke Zone, 2009). 

  Tahu dari desa Ledok Kulon memiliki keunggulan, yaitu harga yang 

terjangkau, rasa yang gurih, memiliki berbagai varian olahan, dan kualitas yang 

tidak berubah. Hal inilah yang mendasari produsen-produsen tahu yang ada di desa 

Ledok Kulon mampu bersaing dengan kompetitor dari kota lain seperti pasar Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Selain memiliki keunggulan dalam rasa, masyarakat desa 

serta produsen tahu juga kompak dalam melakukan promosi, agenda promosi yang 

pernah diselenggarakan diantaranya adalah festival tahu Ledok Kulon pada tahun 

2016, festival berlangsung sukses dan dihadiri oleh ribuan orang untuk memakan 

tahu secara bersama-sama serta keliling pabrik-pabrik tahu yang ada di desa Ledok 

Kulon (bojonegorokab.go.id, 2016). 

 Berdasarkan paparan kondisi sosial dan ekonomi di atas, diasumsikan bahwa 

desa Ledok Kulon mempunyai keunggulan. Oleh karena itu, berpotensi menjadi 

salah satu identitas bagi desa Ledok Kulon. Namun dibutuhkan strategi untuk 

menjadikan tahu sebagai identitas desa Ledok Kulon. Salah satu strategi yang 

dimaksud yaitu membangun identitas merek desa Ledok Kulon. Merek adalah 

sebuah atribut nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya, yang 

menjelaskan produk atau jasa dengan tujuan untuk lebih mudah dikenali (Bilson, 

2001: 149). 

 Perancangan tugas akhir ini menitik beratkan pada perancangan identitas 

merek dalam perancangan logo suatu daerah, yaitu desa Ledok Kulon. Perancangan 

mengunakan metode kualitatif serta tahapan desain. Metode kualitatif dilakukan 

melalui teknik wawancara, pengumpulan data dan literasi, observasi, serta 

pendalaman unsur desain terkait. Hasil data dan eksperimen desain yang terhimpun, 

diolah, dan dijadikan rujukan karya/produk identitas merk yang sesuai, sehingga 
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strategi membangun identitas merk logo desa Ledok Kulon sebagai produsen tahu 

tercapai. 

 Juga penelitian tidak hanya untuk menjadikan tahu sebagai produk unggul 

Bojonegoro. Tetapi dapat meningkatkan perekonomian warga desa sekaligus 

produsen tahu di Ledok Kulon, serta mempromosikan desa Ledok Kulon sebagai 

desa kreatif yang mampu bersaing dengan desa maupun kota yang lain. Oleh karena 

itu, kebutuhan merek sangat penting, karena selain dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat, juga dapat meningkatkan sektor ekonomi per-kapitanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Ledok Kulon belum memiliki 

identitas merek sebagai desa produsen tahu. Maka yang dapat dilakukan adalah 

melakukan perancangan identitas Desa Ledok Kulon sebagai desa produsen tahu 

dan menentukan identifikasi logo. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian Perancangan Identitas Desa Ledok Kulon Sebagai Desa Produsen 

Tahu, mempunyai tujuan untuk merancang konsep identitas merek desa Ledok 

Kulon dalam bentuk logo. 

 

1.4 Manfaat 

Perancangan dalam penelitian diharapkan dapat menghasilkan rancang visual 

logo dan Graphic Standard Manual dari identitas Desa Ledok Kulon sebagai desa 

produsen tahu.  

Serta diharapkan menjadi manfaat dalam bidang kajian teoritis yaitu 

menjadi baha referensi bagi semua pihak akademisi, khususnya bagi mahasiswa 

yang bergerak dalam bidang desain dan identitas merek/logo. Secara praktis, hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa solusi perancangan 

identitas bagi desa Ledok Kulon agar mampu bersaing dengan desa lainnya. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari Perancangan Identitas Desa Ledok Kulon Sebagai Desa 

Produsen Tahu adalah sebagai berikut: 

 Wilayah perancangan adalah desa Ledok Kulon. 

 Titik fokus perancangan adalah produsen tahu di desa Ledok Kulon. 

 Hasil perancangan ini adalah logo dan Graphic Standard Manual (GSM) 

 Konsep perancangan merujuk pada data literasi, desain, dan kebudayaan di 

desa Ledok kulon.  
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1.6  Kerangka penelitian 

Proses dan sistematika perancangan dijelaskan dalam kerangka penelitian 

yang tergambar pada skema berikutnya. 

 

Tabel 1.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Pribadi (16/03/2019) 
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