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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Museum 

2.1.1. Definisi Museum 

Museum merupakan sebuah institusi permanen yang terbuka untuk umum untuk 

memperoleh, meneliti, menafsirkan objek, dan gagasan. Museum memperlihatkan 

sesuatu yang berwujud dan warisan memori masyarakat dimasa lalu serta 

lingkungannya sebagai tujuan pembelajaran, edukasi, dan hiburan. Terdapat 

banyak koleksi yang dipamerkan seperti seni, artefak sejarah, hewan, tumbuhan, 

percobaan ilmiah (Museums 101, 2015, hlm. 3).  

2.1.2. Fungsi Museum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015, 

museum mempunyai fungsi sebagai pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 1995 secara umum fungsi mempunyai dua fungsi dasar, sebagai berikut: 

1. Sebagai tempat pelestarian dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penyimpanan, mengumpulkan benda yang akan dijadikan sebagai koleksi, 

lalu dilakukan pencatatan dan penomoran koleksi. 

b. Perawatan, untuk mencegah terjadinya kerusakan koleksi. 

c. Pengamanan, melindungi dan menjaga koleksi agar tidak terjadi kerusakan 

akibat ulah manusia atau faktor alam. 
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2. Sebagai sumber informasi, dengan pemanfaatan sebagai berikut: 

a. Penelitian bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan 

nasional, dan teknologi. 

b. Penyajian meliputi aspek pelestarian dan pengaman. 

2.1.3. Jenis Museum 

Direktorat museum menjelaskan terdapat berbagai klasifikasi museum pada buku 

berjudul Sejarah Permuseuman di Indonesia (2011, hlm. 30), sebagai berikut: 

1. Berdasarkan koleksinya, museum terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Museum umum, sebuah museum yang memuat koleksi berasal dari 

material manusia atau lingkungannya yang berhubungan dengan berbagai 

bidang seni maupun teknologi. 

b. Museum khusus, sebuah museum yang memuat koleksi berasal dar 

material manusia atau lingkungannya dalam satu bidang seni maupun satu 

bidang teknologi. 

2. Berdasarkan kedudukannya, museum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Museum nasional, sebuah museum yang memuat koleksi berasal dari 

material manusia atau lingkungannya yang bersifat nasional berdasarkan 

wilayah Indonesia. 

b. Museum provinsi, sebuah museum yang memuat koleksi berasal dari 

material manusia atau lingkungannya berdasarkan provinsi. 
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c. Museum lokal, sebuah museum yang memuat koleksi berasal dari material 

manusia atau lingkungannya berdasarakan wilayah kabupaten. 

3. Berdasarkan kepemilikinnya, museum terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Museum pemerintah, sebuah museum yang dikelola lembaga 

pemerintahan. 

b. Museum swasta, sebuah museum yang dikelola oleh sekelompok orang 

atau perorangan.  

 Sign System 

2.2.1. Environmental Graphic Design 

Enviromental Graphic Design (EGD) merupakan salah satu profesi tertua di dunia 

yang bertujuan mengkomunikasikan informasi pada lingkungan dalam. Seiring 

berkembangnya kota dan kebutuhan mobilitas yang tinggi, mengakibatkan 

bentukan lingkukan semakin kompleks. Masyarakat membutuhkan informasi yang 

lebih mudah dipahami dan dinavigasikan. Istilah seperti environmental graphics, 

signage, dan wayfinding belum pernah digunakan sejak 40 tahun lalu. Namun pada 

tahun 1970, sekelompok desainer muda merancang desain terkait ruang arsitektural 

menggunakan tanda-tanda karena lebih mudah dikoordinasikan (Calori, 2015, hlm. 

2-4). 

2.2.2. Signange and Wayfinding 

Dalam merancang sistem sign yang tepat guna diperlukan kesetaraan antara signage 

dan wayfinding. Sebuah signage berperan dalam memberikan identitas dan 

ketepatan lokasi yang dapat mewakili citra brand dari lingkungan, namun tujuan 
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utamanya adalah membantu orang dalam menemukan jalan melalui lingkungan. 

Sedangkan wayfinding menurut Pel Mollerup merupakan cara setiap orang dalam 

mengolah signage yang ada, sehingga dapat mengarahkan ke tujuan yang benar. 

Maka dalam penggunaanya dibutuhkan pola berpikir yang tenang.  

2.2.3. Jenis Signage 

Berdasarkan penggunaan dan fungsinya, signage terbagi menjadi empat kategori 

sebagai berikut: (Gibson, 2009, hlm. 48-54) 

1. Identification Signs 

Jenis sign ini merupakan tanda visual yang menampilkan nama dan fungsi dari 

suatu tempat. Umumnya jenis ini sering terlihat pada awal atau akhir rute dan 

mengidentifikasikan pintu masuk maupun pintu keluar tempat tujuan. 

 

Gambar 2.1. Identification Sign 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

2. Directional Signs 

Jenis sign ini mengarahkan ke berbagai pilihan tempat dan memastikan agar 

penggunanya tetap pada arah yang benar. Pesan yang disampaikan harus dapat 

mengarahkan audiens, sehingga mereka mampu bernavigasi sendiri tanpa 

kebingungan. 
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Gambar 2.2. Directional Sign 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

3. Orientation Signs 

Jenis ini menampilkan keseluruhan arah dalam bentuk peta. Terdapat 

koordinasi antara identification dan directional sign, sehingga memudahkan 

pengguna dalam menemukan rute yang ingin dicapai. 

 

Gambar 2.3. Orientation Sign 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

4. Regulatory Signs 

Jenis ini menampilkan instruksi dan larangan dari suatu tempat. Pesan atau 

instruksi yang disampaikan harus jelas tanpa membuat pengunjung merasa 

tidak dinginkan. Desainnya terintegrasi dalam bentuk tanda dan merupakan 

bagian penting dalam pembuatan wayfinding. 
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Gambar 2.4. Regulatory Sign 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

2.2.4. Form 

Berdasarkan bentuk dan lokasi pemasangan sign terbagi menjadi beberapa kategori 

sebagai berikut: (Calori & Eynden, 2015, hlm. 119-211) 

1. Freestanding or Ground-mounted 

Bagian bawah sign dipasang pada permukaan horizontal seperti lantai. 

Terdapat variasi bentuk pada freestanding sign, yaitu: 

a. Pylon atau Monolith, salah satu sisi sign terpasang seluruhnya pada tanah 

atau lantai. 

b. Lollipop, yang mana papan sign memiliki satu penyangga yang dipasang 

pada tanah atau lantai.  

c. Multiple-posted, yang mana papan sign memiliki dua penyangga yang 

dipasang pada tanah atau lantai. 

s 

Gambar 2.5. Freestanding or Groundmounted 

(Signage and Wayfinding Design, 2015) 
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2. Suspended or Ceiling-hung 

Bagian atas sign dipasang pada permukaan horizontal seperti plafon. Terdapat 

variasi bentuk pemasangan pada suspended sign, yaitu: 

a. Suspended Monolith, yang mana salah satu sisi sign dipasang 

menggantung di langit-langit bangunan. 

b. Suspended Pendant, yang mana papan sign mempunyai satu tiang yang 

dipasang menggantung pada langit-langit bangunan. 

c. Suspended Multiple-posted, papan sign memiliki dua tiang yang dipasang 

menggantung pada langit langit bangunan. 

 

Gambar 2.6. Suspended or Ceiling-hung 

(Signage and Wayfinding Design, 2015) 

3. Projecting or flag mounted 

Salah satu sisi sign dipasang tegak lurus menghadap permukaan vertikal seperti 

dinding. Terdapat variasi bentuk pemasangan pada projecting sign, yaitu: 

a. Projecting Monolith, salah satu sisi sign dipasang seluruhnya pada dinding 

atau permukaan vertikal lainnya. 

b. Projecting Lollipop, papan sign memiliki satu tiang penyangga yang 

dipasang pada dinding atau permukaan vertikal lainnya. 

c. Projecting Multiple-posted, papan sign memiliki dua atau lebih tiang 

penyangga yang dipasang pada dinding atau permukaan vertikal lainnya. 
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Gambar 2.7. Projecting or flag mounted 

(Signage and Wayfinding Design, 2015) 

4. Flush or flat wall-mounted 

Bagian belakang sign dipasang sejajar dengan permukaan vertikal seperti 

dinding. Terdapat variasi bentuk pemasangan pada flush-mounted sign, yaitu: 

a. Wall plaque, yang mana bagian belakang sign dilekatkan pada dinding 

atau permukaan vertikal lainnya, seperti soffit atau transom. 

 

Gambar 2.8. Flush or flat wall-mounted 

(Signage and Wayfinding Design, 2015) 

2.2.5. Material 

Menurut David Gibson pada bukunya The Wayfinding Handbook terdapat beberapa 

material dasar dalam pembuatan sign, sebagai berikut: 

1. Metals 

Salah satu bahan yang sering digunakan dalam pembuatan sign dikarenakan 

sifatnya fleksibel dan tahan lama. Konten sign biasanya dipahat, dilukis atau 

diukir pada material. Berikut jenis signage metal: 

a. Aluminium, biayanya murah, dapat didaur ulang, dan tahan korosi. 
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b. Stainless steel, memberikan citra arsitektural masa depan. Biayanya cukup 

mahal, sangat tahan lama, dapat didaur ulang, cenderung berat, dan tahan 

korosi. 

c. Bronze, memberikan kesan bersejarah, biaya mahal, dapat didaur ulang, 

tahan lama, berat, dan tidak tahan akan korosi dan oksidasi. 

d. Brass, campuran tembaga dan seng, biayanya sedang, berat sedang, tidak 

tahan korosi dan oksidasi. 

 

Gambar 2.9. Jenis Bahan Metal 

2. Glass 

Umumnya digunakan untuk pemasangan interior dan exterior signage. 

Penulisan pada material menggunakan teknik melukis, ukir, pahat, dan 

sandblasting. Penempatan konten dalam berbagai sisi dapat mempengaruhi 

guna sign. Berikut jenis signage kaca, yaitu: 

a. Float, bentuknya standar dan berwarna agak kehijauan, daya tahan baik, 

biaya murah, dapat didaur ulang. 

b. Low-emissivity, bahan yang memiliki lapisan mikro untuk menurunkan 

hawa panas. Warnanya putih jernih, daya tahan tinggi, biaya mahal, dan 

dapat didaur ulang. 

c. Borosilicate, bahan dapat menahan kejutan panas. Daya tahan tinggi, biaya 

mahal, dan dapat didaur ulang. 
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d. Fritted, bahan merupakan motif keramik yang dipanggang. Daya tahan 

tinggi, biaya sedikit mahal, dan dapat didaur ulang. 

e. Tempered, kaca pengaman dari penggunaan bahan kimia dan suhu tinggi. 

Daya tahan tinggi dan biaya sedikit murah. 

f. Laminated, kaca pengaman yang tahan hancur. Motif atau konten dapat 

letakan pada lapisan dalam. 

 

Gambar 2.10. Jenis Bahan Kaca 

3. Wood 

Bahan ini memiliki kurang tahan lama dan seiring waktu akan menggelap. 

Penulisan pada material menggunakan teknik ukiran. Berikut jenis signage 

kayu, yaitu: 

a. Oak, warna cokelat terang sedikit kekuningan, daya tahan lama, biaya 

lumayan. 

b. Cedar, campuran warna krem dan merah gelap, daya tahan kurang, biaya 

murah. 

c. Pine, warna kuning terang, tekstur halus, daya tahan sedang, biaya murah. 

d. Mahogany, warna coklat kemerahan, daya tahan sangat bagus, biaya mahal. 
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e. Cherry, warna coklat terang sampai merah gelap, daya tahan sangat bagus, 

biaya sedang. 

f. Poplar, warna putih krem sampai hijau kekuningan, daya tahan kuat, dan 

biaya murah. 

 

Gambar 2.11. Jenis Bahan Kayu 

4. Stone 

Materrial dasar yang mendukung kestabilan dan integrasi pada arsitektur 

pemandangan. Bentuk penulisan dan grafis dibuat dengan dipahat atau 

sandblasting. Berikut jenis signage batu, yaitu: 

a. Granite, warna merah jambu sampai abu tua, daya tahan lama, biaya mahal. 

b. Limestone, kebanyakan warna abu, namun ada juga warna kuning sampai 

merah jambu. Daya tahan kuat dan biaya sedang sampai mahal. 

c. Marble, warna putih, daya tahan kuat dan harga biaya sedang sampai 

mahal. 

d. Sandstone, warna bervariasi, daya tahan sedang, dan biaya mahal. 

e. Slate, warna abu sampai hitam, daya tahan kuat, dan biaya rata-rata sedang. 
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Gambar 2.12. Jenis Bahan Batu 

5. Banners 

Terbuat dari plastik atau bahan lunak. Penulisan dan grafis dapat dicetak 

digital. Umumnya sering digunakan untuk pameran sementara atau kegiatan 

tempat terbuka. Berikut jenis signage banners: 

a. Vinyl, hasil akhir glossy, dapat digunakan untuk interior dan eksterior 

bangunan, daya tahan lama, biaya bergantung bahan PVC. 

b. Nylon, bahan sintetis dengan hasil akhir satin, biasa digunakan pada interior 

bangunan, daya tahan rata-rata, ringan dan biaya murah. 

c. Tyvek, bahan sintetis, biasa digunakan pada interior dan eksterior 

bangunan, daya tahan tinggi dan tahan cuaca, harga mahal karena dapat 

didaur ulang. 

d. Dacron, biasa digunakan pada interior dan eksterior bangunan, daya tahan 

tinggi, dan harganya murah. 

 

Gambar 2.13. Jenis Bahan Banners 

 

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018



17 

 

6. Plastik 

Bahan yang sering dipilih dalam pembuatan signage, karena mudah 

disesuaikan bentuknya dan memiliki ketebalan berbeda. Bahan dapat diwarnai 

atau translucent. Konten grafis dapat dilukis, dicetak, disablon. Berikut jenis 

signage plastik: 

a. Acrylic, digunakan pada interior dan eksterior, daya tahan rata-rata, biaya 

murah. 

b. Cast resin, digunakan pada interior dan eksterior, daya tahan tinggi, biaya 

mahal, dan dapat didaur ulang. 

c. Lexan, digunakan pada interior dan eksterior, daya tahan rata-rata, biaya 

rata-rata. 

d. Sintra, ringan, terbuat dari PVC dengan hasil akhir sedikit glossy, biasanya 

digunakan pada interior dan eksterior bangunan, daya tahan rata-rata, biaya 

murah, dan dapat didaur ulang. 

e. Photopolymer, digunakan pada interior dan eksterior bangunan, daya tahan 

tinggi, biaya rendah hingga rata-rata. 

 

Gambar 2.14. Jenis Bahan Plastik 
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7. Composites 

Material yang mengandung banyak campuran kimia, dapat bentuk sesuai 

keinginan. Dari tekstur, warna, dan komposisi material dapat dilukis atau 

dicetak pada permukaannya. Berikut jenis bahan signage composites: 

a. Phenolic resin laminate, campuran resin dan melamin. Dapat digunakan 

pada interior dan eksterior, daya tahan tinggi, dan biaya mahal. 

b. Alucabond, campuran antara aluminium dan plastik. Dapat digunakan pada 

interior dan eksterior bangunan, daya tahan tinggi, biaya mahal. 

c. Fiberglass, terbuat dari kaca yang dapat dibentuk lembaran. Dapat 

digunakan pada interior dan eksterior, daya tahan tinggi, dang biaya rata-

rata. 

 

Gambar 2.15. Jenis Bahan Composites 

2.2.6. Tanda dalam Signage 

Tanda memegang peran penting dalam informasi wayfinding, karena tanda 

memberikan gambaran cepat representasi dari suatu tempat, pelayanan, atau 

tindakan. Sebuah tanda lebih mudah dimengerti secara visual dibanding lisan, 

khususnya bagi masyarakat atau wisatawan yang mungkin tidak mengerti bahasa 

asli tempat tersebut (Gibson, 2008, hlm. 96). Menurut teori Pierce dalam buku 

Visible Signs milik David Crow, tanda terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

 

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018



19 

 

1. Icon 

Tanda yang mirip dengan objek asli yang direpresentasikan. 

 

Gambar 2.16. Icon 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

2. Symbol 

Tanda ini tidak memiliki hubungan antara sign dan hal yang ingin 

direspresentasikan, namun audiens dapat mengerti hal yang dimaksudkan 

dalam sign tersebut. 

 

Gambar 2.17. Symbol 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

3. Index 

Terdapat hubungan antara tanda dengan hal yang direpresentasikan. Umumnya 

sebuah tanda yang menunjukan sebuah intruksi atau arahan.  
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Gambar 2.18. Index 

(The Wayfinding Handbook, 2009) 

2.2.6.1. Arrow 

Dalam sign system, panah merupakan simbol yang digunakan di seluruh dunia 

karena mudah dipahami sebagai simbol penunjuo arah. Misal terdapat simbol panah 

menunjuk ke kiri yang dipahami sebagai belok kiri. Maka arah belok kiri biasa 

digantikan dengan simbol panah kiri dalam signage. (Calori & Eynden, 2015). 

 

Gambar 2.19. Arrows 

(Signage and Wayfinding Design, 2015) 

 Antropometri 

Antropometri merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan-perbedaan ukuran 

tubuh pada manusia atau dimensi tubuh manusia. Antropometri paling dasar adalah 

tinggi manusia. Tinggi mulai bertambah pada umur belasan sampai dua puluhan, 
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namun seiring pertambahan umur tinggi badan berangsur menurun (Panero & 

Zelnik, 1979). Diketahui terdapat berbagai variasi ukuran tubuh manusia secara 

perorangan, maka untuk mempermudah pengukuran digunakan teknik persentil, 

yaitu teknik pengukuran tubuh berdasarkan kategori populasinya. Berdasarkan 

observasi, rata-rata pengunjung museum berumur adalah 11 - 40 tahun, maka 

penulis menggunakan pengelompokan persentil 5 dan persentil 95. Hasil data 

persentil berdasarkan antropometriindonesia.org yang diakses 7 Maret 2018, rata-

rata tinggi badan terkecil 135 cm dan terbesar 185 cm. Maka total tinggi rata-rata 

pengunjung adalah 160 cm.   

  Dalam pembuatan sign system dibutuhkan juga jarak pandang ideal 

manusia. Menurut Panero dan Zelnik (1979), jarak pandang normal manusia saat 

berdiri adalah 10 derajat dibawah garis horizontal. Jika dalam posisi rileks dapat 

mencapai 30 derajat dibawah garis horizontal. Untuk pergerakan kepala dan mata 

pada dalam bidang vertikal, penglihatan optimal sebaiknya tidak membentuk lebih 

dari 30 derajat pada garis pandang horizontal (hlm. 293). 

 

Gambar 2.20. Daerah Visual dalam Bidang Vertikal 

(Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2013) 
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 Sudut penglihatan manusia terhadap signage dapat melebar keatas dan 

kebawah 10 sampai 15 derajat dari garis pandang horizontal. Peletakan signage 

dibawah garis pandang horizontal, biasanya dapat mengaburkan informasi signage, 

kecuali pembaca berada dalam jarak yang relatif dekat. Signage dengan informasi 

penting perlu ditempatkan cukup tinggi (overhead zone) agak tidak terhalang oleh 

orang, tanaman, atau benda lainnya. Sedangkan signage dengan informasi yang 

kurang penting dapat diletakan pada posisi eye-level. Selain itu, tinggi pemasangan 

signage dapat mempengaruhi kenaikan jarak pandang, maka diperlukan 

pertimbangan ukuran dan grafis signage (Calori & Eynden, 2015, hlm. 204, 207). 

 

Gambar 2.21. Jarak Pandang untuk Pemasangan Signage 

(Signage and Wayfinding Design, 2015) 

 Desain Komunikasi Visual 

Menurut Supriyono Desain Komunikasi Visual (DKV) atau dapat juga dikenal 

sebagai Desain Grafis, karena memiliki peran dan ruang lingkup yang sama. Namun 

desain grafis merupakan istilang spesifik dari DKV. Seiring waktu, istilah desain 

grafis melompat jauh dari panutan dasarnya yang hanya berfokus pada bidang dua 

dimensi. Sedangkan DKV merupakan ilmu yang menerapkan elemen-elemen 
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visual dan cara menyampaikan pesan melalui media yang dapat diterima 

masyarakat. Berbeda dengan seni lukis yang memusatkan aspek seni dan kebebasan 

dalam membuat karya, desainer lebih dibatasi dengan kehadiran klien.  

2.4.1. Elemen Desain 

Elemen desain memegang peran penting dalam menciptakan signage yang tepat 

guna. Menurut Laurer dan Pentak, terdapat beberapa elemen desain, sebagai berikut 

(Laurer & Pentak, 2010, hlm. 128-254): 

1. Line 

Garis merupakan sebuah dimensi yang saling terhubung melalui titik, tepatnya 

dimensi sebuah jarak. Terdapat tiga arah garis, yaitu horizontal, diagonal, 

vertikal. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Garis horizontal 

memberikan kesan diam dan ketenangan. Garis vertikal memberikan kesan 

beraktivitas, dan garis diagonal memberikan kesan banyak pergerakan.  

2. Shape 

Bentuk adalah sebuah area visual yang dibuat dengan garis atau warna atau 

nilai dengan maksud tertentu. Perserpsi bentuk biasanya ditemukan melalui 

teknik figure dan ground. Figure adalah sebuah objek atau latar depan dan 

ground adalah ruang antara objek. 

3. Pattern and Texture 

Pattern atau pola merupakan sebuah pengulangan pada elemen desain. Pola 

dapat menambah daya tarik visual pada kekosangan ruang. Tekstur juga 

merupakan sebuah pengulangan elemen desain, tetapi biasanya 

pengulangannya tidak sempurna. 
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4. Value 

Nilai merupakan istilah seni dan desain untuk terang dan gelap. Terdapat tiga 

kondisi terang dan gelap, yaitu: 

a. Value contrast, mencakup area dari nilai tersebut. 

b. Value pattern, mengarah pada jumlah dan variasi dalam nilai tersebut. 

c. Value emphasis, merupakan penekanan yang dilakukan pada nilai yang 

ingin dicapai. 

5. Illusion of Space 

Sebuah ruang terbatas oleh dua dan tiga dimensi. Tidak seperti elemen lainnya, 

space tidak dapat diletakan dalam komposisi tetapi dapat digambarkan sebagai 

datar, dangkal, dalam, terbuka, tertutup, positif, negatif, dsb (Poulin, 2011, 

hlm. 102-103).  

6. Color 

Pemilihan warna yang tepat dapat mendukung pembuat signage yang benar. 

Warna sendiri merupakan kumpulan dari cahaya yang memproyeksikan tiga 

warna dasar, yaitu merah, hijau dan biru. Warna digunakan untuk menarik 

perhatian, membedakan suatu objek, memperkuat makna dan menambah 

komposisi visual (Poulin, 2011, hlm. 57-59). 

2.4.2. Prinsip Desain 

Menurut Laurer dan Pentak pada bukunya Design Basics, prinsip desain terbagi 5 

bagian, sebagai berikut: 
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1. Unity 

Merupakan kesatuan antara elemen-elemen desain sehingga menghasilkan 

komposisi yang harmonis. Menurut sebuah studi, cara mendapatkan persepsi 

unity dengan menggunakan teori Gestalt, yaitu proximity, repetition, 

continuatuion, continuity and the grid. 

2. Emphasis and Focal Point 

Sebuah penekanan yang dilakukan pada satu elemen visual sehingga lebih 

menonjol dibanding elemen desain lainnya. Elemen visual menonjol ini disebut 

sebagai focal point. Penekanan ini memudahkan audiens menerima informasi 

yang ingin disampaikan. Cara mendapatkan emphasis adalah dengan 

menggunakan teknik kontras, teknik isolasi, dan penempatan elemen desain 

atau objeknya.  

3. Scale and Proportion 

Menentukan ukuran terbaik pada elemen desain atau objek, sehingga 

menghasilkan proporsi yang sesuai. 

4. Balance 

Penempatan komposisi visual yang sesuai agar menghasilkan keseimbangan 

pada karya. Sebaliknya, ketidakseimbangan komposisi visual juga dapat 

memberikan respon tidak nyaman. Namun teknik sengaja dipergunakan untuk 

menarik perhatian audiens. 

5. Rhythm 

Dalam prinsip desain, rhythm merupakan sebuah pengungalan atau repetisi 

pada elemen desain. 
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2.4.3. Warna 

Warna unsur penting dalam pembuatan sign system. Warna sendiri tercipta dari 

kumpulan cahaya. Semakin kuat cahaya, semakin intens warna yang dihasilkan. 

Mata manusia hanya dapat melihat beberapa warna yang biasa disebut visible 

spectrum. Dalam color wheel, warna terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu 

(Sherin, 2012, hlm. 18-21): 

1. Primary colors, terdapat dua tipe warna primer: 

a. Addictive, terdiri dari warna merah, hijau, biru. 

b. Subtractive, tercipta dari pantulan cahaya yang terdiri dari warna cyan, 

magenta, yellow. 

2. Warna Sekunder, merupakan percampuran antara dua warna primer, seperti 

jingga, ungu, hijau. 

3. Tertiary Colors, merupakan warna yang berada diantara warna primer dan 

warna sekunder seperti warna: biru keunguan, kuning kehijauan. 

4. Complementary Hues, dua warna dalam color wheel yang letaknya saling 

berlawanan sehingga menghasilkan warna lebih terang dan hidup, seperti 

warna merah-hijau, kuning kejinggaan-biru keunguan. 

5. Split complementary Hues, terdiri dari satu warna primer dan dua warna 

sekunder yang letaknya saling berlawanan. 

6. Analogous Combinations, terdiri dari satu warna primer dengan dua warna 

berdekatan disebelahnya, sehingga menghasilkan kombinasi. 

7. Triad Harmonies, merupakan tiga warna dengan letak jarak berjauhan 

sehingga membentuk kombinasi triadic. 
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8. Tetrad Combination, terdiri dari empat warna yang saling berkomplementari. 

Secara psikologi warna juga dapat merepresentasikan emosi yang berbeda 

bergantung dari persepsi tiap orang. Beberapa kombinasi warna dapat memberikan 

karakteristik yang berbeda, seperti (Sherin, 2012, hlm. 96-104): 

1. Warm and Cool Colors, warna hangat memiliki warna dasar merah yang 

memberi kesan aktif dan dinamis, sedangkan warna dingin memiliki warna 

dasar yang memberi kesan ketenangan dan dapat diandalkan. 

2. Light Colors, terdiri dari warna dasar yang agak pucat. Warna terang memberi 

kesan bagus dan seringkali digunakan sebagai warna latar. 

3. Dark Colors, warna yang mengandung warna gelap, memberikan kesan drama 

dan membangun suasana. 

4. Bright Color, terdiri warna asli tanpa penambahan warna abu atau hitam. 

Warna cerah sangat sesuai untuk menarik perhatian audiens, namun terlalu 

banyak warna cerah juga dapat menyulitkan mata dalam memproses informasi. 

5. Pale Colors, warna yang mengandung 65% lebih warna putih dan biasa disebut 

warna pastel. Umumnya sering ditemukan pada acara pernikahan dan baby 

shower. Selain itu memberi kesan feminim atau childish. 

6. Hot Colors, warna yang mengandung warna dasar merah. Warna panas dapat 

menegaskan sebuah pernyataan seperti mempromosikan sebuah produk baru. 

7. Cold Colors, mengandung warna dasar biru dan memberikan kesan 

kepercayaan dan konservatisme. 
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8. Neutrals, warna yang paling sering diabaikan, karena dominan dengan warna 

cokelat atau abu. Namun jika digunakan dengan benar, dapat memberikan efek 

besar. Warna ini memberikan kesan damai dan tenang. 

Dalam signage, warna membantu orang dalam mengidentifikasi, navigasi, hingga 

menghubungkan emosi dengan suatu tempat. Namun tetap warna mempunyai arti 

berbeda bagi setiap audiensnya. Warna juga dapat menggambarkan identitas dari 

brand yang membantu meningkatkan aware-ness. Menurut Gibson terdapat dua 

aspek penting dalam memilih warna, yaitu (Gibson, 2009, hlm. 87-93): 

1. Memilih kombinasi warna yang sesuai dengan bangunan atau konteks 

lingkungan. 

2. Contrast and Legibility, warna teks dan papan harus kontras agar pesan mudah 

dibaca 

2.4.4. Typography 

Sebagian besar informasi signage disampaikan menggunakan kata dibandingkan 

elemen visual. Maka dibutuhkan pemilihan typeface sebagai tampilan visual dari 

sign system. Umumnya terdapat empat faktor yang memudahkan pemilihan 

typeface untuk sign system, sebagai berikut (Calori & Eynden, 2015, hlm. 127-

133): 

1. Formal suitability, mengacu pada seberapa serasi jenis huruf secara visual 

dengan lingkungannya. Terdapat dua jenis huruf dasar yang sering digunakan 

dalam sign system, yaitu serif dan sans serif. Bergantung kebutuhannya 

lingkungannya, serif memberikan kesan tradisional sedang sans serif lebih 

kontemporer.  
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2. Stylistic longevity, jenis huruf yang digunakan harus memiliki rentang umur 

panjang mengingat program sign system adalah permanen. 

3. Legibility, jenis huruf harus mudah dibaca dan dimengerti pembaca sehingga 

dapat memahami informasi dengan mudah. Syarat terbacanya jenis huruf 

memiliki karakter sebagai berikut: 

a. Memiliki definisi jelas dan huruf mudah dikenali. 

b. Memiliki ukuran besar pada “x-height”. 

c. Tinggi huruf sedang dengan lebar stroke tidak terlalu tebal atau terlalu 

tipis. 

d. Lebar karakter normal atau medium dengan huruf yang tidak terlalu 

sempit dan terlalu luas. 

4. ADA Conformance, pemilihan jenis huruf berdasarkan persyaratan SAD 

terutama di Amerika Serikat.  

2.4.5. Layout 

Layout merupakan proses penting dalam pembuatan signage, karena bertujuan 

mengatur elemen-elemen desain. Kemudian layout dari signage merepresentasikan 

karakter dari sign itu sendiri. Tata letaknya dapat mencolok, sepi atau halus, 

kontemporer atau tradisional, clean dan straightforward atau kompleks dan kaya. 

Antara visual sign dan medianya harus dipertimbangkan dengan baik. Untuk 

tampilan perlu juga dipertimbangkan dari segi ukuran dan proporsi. Terdapat dua 

pilihan layout yang proposional, yaitu (Calori & Eynden, 2015, hlm. 170): 
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1. Side-by-side positioning, antara panah dan simbol sejajar dengan tipografi. 

 

Gambar 2.22. Side-by-side positioning 

(https://id.pinterest.com/pin/498492252498855441/, 2018) 

2. Stacked positioning, posisi panah dan simbol berada diatas tipografi. 

 

Gambar 2.23. Stacked positioning 

(https://id.pinterest.com/pin/498492252498855441/, 2018) 

2.4.6. Grid 

Dalam merancang layout dibutuhkan sebuah sistem grid yang berguna dalam 

mengatur struktur konten informasi. Menurut Katz pada bukunya Designing 

Information, terdapat dua jenis rectangular grids, yaitu (Katz, 2012, hlm. 115): 

a. Skeletal grid, merupakan sistem grid yang terstruktur karena konsistensi jarak 

antar kontennya. 

 

Gambar 2.24. Skeletal grid 

(Designing Information, 2012) 
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b. Interval Grid, penulisan konten tidak terlalu mengacu pada sistem grid namun 

tetap terstruktur. 

 

Gambar 2.25. Interval Grid 

(Designing Information, 2012) 

2.4.7. Hierearki 

Pesan dan lokasi merupakan susunan terpenting dalam sign. Seorang desainer 

harus mampu mengatur hierarki konten EGD yang diperlukan berdasarkan 

kepentingannya. Prinsipnya semakin penting konten informasinya, semakin tinggi 

tingkatannya. Menurut Calori dan Eynden terdapat dua alasan mengapa hierarki 

konten informasi dibutuhkan, yaitu (Calori & Eynden, 2015, hlm. 100): 

1. Untuk meningkatkan efektifitas komunikasi, mengingat tempat seperti 

bandara yang memiliki banyak sign dengan tingkatan kepentingan yang 

berbeda. 

2. Untuk mengatur ruang sign dengan informasi, konten informasi harus singkat 

padat dan jelas. Terlalu banyak informasi menyebabkan sign menjadi tidak 

berfungsi. 

 Desain Informasi 

Desain informasi digunakan desainer grafis untuk mengkomunikasikan desain 

dalam bentuk informasi dan berbeda dengan periklanan yang menggunakan 
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pendekatan persuasif. Sign system merupakan sistem desain yang dapat 

dikategorikan sebagai desain informasi. Menurut Meirelles (2013), fokus dari 

desain informasi adalah tampilan visualnya, bagaimana cara mengkomunikasikan 

informasi menjadi berarti. Setiap informasi visual memilki fungsi yang berbeda 

dengan tujuan membantu pengetahuan produk. Tampilan desain dalam informasi 

dapat dianggap sebagai alat kognitif yang menguatkan dan melengkapi kemampuan 

mental dengan alasan sebagai berikut (hlm. 12-13): 

1. Untuk mencatat informasi. 

2. Untuk menyampaikan maksud pesan. 

3. Meningkatkan cara kerja memori. 

4. Memfasilitasi pencarian. 

5. Menfasilitasi penemuan. 

6. Mendukung kesimpulan perseptual. 

7. Meningkatkan penemuan dan pengenalan. 

8. Memberikan model aktual dan dunia teoritis. 

9. Memberikan data manipula.
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