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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lawang Sewu merupakan salah satu kawasan wisata yang terletak di pusat kota 

Semarang, dekat Tugu Muda. Pada awalnya bangunan ini dibangun oleh 

pemerintah kolonial Belanda, yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perusahaan 

Kereta Api Swasta NIS. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini pernah 

dijadikan gedung arsip kantor pemerintahan dan kantor PT Kereta Api Indonesia. 

Dan hampir selama 25 tahun menjadi bangunan yang kosong tak berpenghuni. 

Oleh sebab itu, Lawang Sewu selain terkenal dengan sejarahnya, juga banyak 

dikenal oleh masyarakat akan kemistisan tempatnya. Keunikan lain dari Lawang 

Sewu adalah jumlah pintu dan jendela yang konon katanya mencapai seribu pintu, 

oleh sebab itu bangunan ini dijuluki dengan “Lawang Sewu, yang artinya Seribu 

Pintu” 

 Saat ini Lawang Sewu sudah menjadi kawasan wisata yang ramai 

dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari tahun ke 

tahun jumlah pengunjung semakin meningkat.  Namun yang menjadi perhatian 

adalah sign system di dalam kawasan wisata Lawang Sewu sangat terbatas 

jumlahnya. Walaupun seringkali di dampingi oleh pemandu wisata saat 

berkeliling, penjelasan masing-masing pemandu wisata tidak akan sama lengkap 

dan sama jelasnya. Kompleks wisata ini memiliki tanah seluas 2.5 Ha dengan lima 

gedung utama dan puluhan ruangan di masing-masing gedung.  Dengan bangunan 
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seluas itu tentunya dibutuhkan suatu petunjuk informasi agar dapat lebih 

memudahkan masyarakat ketika berwisata di Lawang Sewu. 

 Pada awal bulan Januari, penulis melakukan tahap penelitian awal dengan 

memberikan kuesioner kepada para pengunjung dan wawancara langsung kepada 

para pengunjung maupun pengurus Lawang Sewu. Berdasarkan data kuesioner 

yang didapat, 68% pengunjung mengatakan bahwa tidak adanya identitas lokasi 

dan petunjuk arah yang jelas dan lengkap pada setiap tempat /fasilitas di Lawang 

Sewu. Sebanyak 88% pengunjung mengatakan bahwa mereka membutuhkan 

informasi lebih ( informasi lokasi tempat, petunjuk arah,dll) di kawasan wisata 

Lawang Sewu. Ketika sedang melakukan wawancara dengan beberapa 

pengunjung, mereka mengeluh tidak mengetahui lokasi / arah menuju ruang 

bawah tanah dan juga toilet. Salah satu penjaga di Lawang Sewu juga mengatakan 

banyak wisatawan yang masuk ke arah wisata dari pintu keluar atau keluar dari 

pintu masuk.  

 Melihat dari latar belakang dan permasalahan di atas, sign system sangat 

dibutuhkan di kawasan wisata Lawang Sewu. Dengan adanya sign system maka 

para pengunjung dapat memperoleh kenyamanan, dan efesiensi waktu. Selain itu  

informasi yang ingin disampaikan oleh pihak Lawang Sewu kepada pengunjung 

dapat diterima dengan jelas. Untuk itu penulis ingin merancang sign system di 

kawasan wisata Lawang Sewu kota Semarang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian/riset untuk Perancangan Sign System Kawasan 

Wisata Lawang Sewu Kota Semarang sebagai berikut :               

Bagaimana merancang visualisasi sign system yang sesuai dengan identitas 

kawasan wisata Lawang Sewu Kota Semarang? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dalam perancangan sign system 

di kawasan wisata Lawang Sewu kota Semarang dibatasi pada : 

1. Segmenting  

  Demografis :  Usia : 17 – 50 tahun 

Jenis Kelamin : laki-laki dan perempuan 

Tingkat Ekonomi : menengah dan atas  

Pendidikan :  segala jenjang pendidikan 

Pekerjaan : segala jenis pekerjaan 

Geografis : Para wisatawan dalam negeri dari berbagai kota di 

Indonesia maupun wisatawan mancanegara 

  Psikologis : Para wisatawan yang ingin berwisata, sekedar jalan-jalan 

ataupun ingin menambah ilmu pengetahuan mengenai 

sejarah maupun arsitektur Lawang Sewu 
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2.    Targeting 

Target dari pembuatan sign system ini ditujukan kepada pengunjung kelas 

menengah hingga atas dimana dengan rentang usia 17-50 tahun yang 

berasal dari berbagai wilayah di Indonesia mupun mancanegara. 

3. Positioning  

Keunggulan Lawang Sewu apabila dibandingkan dengan tempat wisata 

lainnya adalah  Lawang Sewu merupakan bangunan yang menyimpan 

banyak cerita sejarah maupun hal mistis yang menjadi daya tarik wisatawan. 

Selain itu Lawang Sewu merupakan kawasan wisata di bawah naungan PT 

KAI. 

4. Untuk perancangan sign system sendiri dibatasi pada 

a. Perancangan  petunjuk arah , yang akan menuntun pengunjung mulai 

dari masuk hingga keluar area Lawang Sewu (directional sign) 

b. Perancangan petunjuk identitas tempat, mulai dari signage yang 

menunjukkan Lawang Sewu hingga signage fasilitas maupun  identitas 

masing-masing lokasi di Lawang Sewu (identification sign) 

c. Perancangan keterangan penjelasan identitas mengenai masing-masing 

benda pameran yang ada di Lawang Sewu (interpretive sign) 

	  

1.4. Tujuan tugas Akhir 

Tujuan perancangan sign system kawasan wisata Lawang Sewu kota Semarang 

yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat 

adalah  
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Merancang visualisasi sign system yang sesuai dengan identitas kawasan 

wisata Lawang Sewu kota Semarang agar dapat berguna sebagai petunjuk arah 

jalan maupun sebagai informasi mengenai keberadaan lokasi. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan proses penelitian dan 

perancangan sign system adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak Lawang Sewu, Sign system yang dirancang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kawasan dan infromasi di dalam Lawang Sewu. 

2. Bagi pengunjung kawasan wisata Lawang Sewu diharapkan akan lebih mudah 

mendapatkan arahan dan informasi mengenai kawasan wisata lawang Sewu. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Perancangan sign system kawasan wisata Lawang sewu akan disertai dengan 

proses pengumpulan data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah :  

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek 

penelitian di lapangan. Objek penelitian yaitu Lawang Sewu. Observasi akan 

dilakukan di seluruh kawasan Lawang Sewu untuk memperoleh data 

mengenai kondisi sign system saat ini, sign system apa saja yang dibutuhkan 

dan bagaimana penempatan sign system nantinya.  
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2. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab langsung dan kuesioner dengan pihak-pihak yang 

berkaitan. Kuesioner dibagikan kepada para pengunjung yang datang untuk 

mengetahui bagaimana sign system dan informasi yang di dapatkan di dalam 

Lawang Sewu. 

3. Metode Literatur  

Metode Literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil dan membaca data-data yang diperlukan dari literatur 

yang berkaitan. Penulis akan mencari literatur mengenai sign system dan 

mengenai peta, lokasi dan segala sesuatu yang berhubungan Lawang Sewu. 

 

1.7. Metode Perancangan  

Metode perancangan dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan pola pikir 

sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain : 

1. Rumusan Masalah 

Setelah pembuatan latar belakang, tahap selanjutnya yaitu perumusan 

masalah, dimana penulis mengidentifikasikan permasalahan tersebut agar 

nantinya dapat dipecahkan dan menemukan solusi yang tepat. 
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2. Tujuan Perancangan 

Tujuan Perancangan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya. Setiap penelitian dan perancangan dari awal hingga 

akhir penelitian ini harus berjalan sesuai dengan tujuan akhir dari karya yang 

dibuat, yaitu membuat sign system kawasan wisata Lawang Sewu, kota 

Semarang.  

3. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah tahap untuk melakukan riset kepustakaan. Setiap 

karya yang dibuat, harus memiliki landasan teoritis yang kuat dimana nantinya 

karya harys berdasarkan pada konteks ilmu pengetahuan dan teori yang ada. 

4. Analisa Lapangan 

Tahap ini merupakan studi riset lapangan secara langsung. Analisa lapangan 

dilakukan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari dua metode 

yaitu metode observasi langsung dan metode wawancara. 

5. Konsep Kreatif 

Konsep kreatif dilakukan dengan branstorming melalui pembuatan 

mindmapping untuk mendapatkan konsep kreatif dari karya yang akan dibuat. 

Konsep-konsep ini akhirnya akan menentukan konsep dasar perancangan sign 

system kawasan wisata Lawang Sewu kota Semarang. 
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6. Proses Desain 

Setelah konsep sudah didapatkan maka tahap selanjutnya proses desain. 

Porses desain terdiri dari membuat sketsa, kemudian menuangkannya ke 

dalam bentuk digital. Kemudian eksplorasi bentuk sign system, warna serta 

tipografi agar tercipta kesatuan dan kekhasan antara sign system dan Lawang 

sewu 

7. Percobaan Aplikasi 

Merupakan tahap pengujian sign system dalam berbagai aplikasi baik digital 

maupun cetak. Tahap percobaan aplikasi ini berfungsi untuk melihat secara 

langsung dan jelas mengenai sign system yang sudah dibuat. Melalui tahap ini 

juga, dapat dilihat kesesuaian maupun kesalahan-kesalahan yang telah dibuat 

agar dapat diperbaiki lagi sebelum digunakan. 

8. Revisi Final 

Revisi Final merupakan tahap perbaikan kesalahan-kesalahan yang ditemukan 

dalam tahap percobaan aplikasi. Dengan adanya revisi final, diharapkan desain 

sign system menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. 

9. Karya Akhir 

Karya akhir merupakan karya yang sudah final dan siap digunakan. Dengan 

demikian setelah melalui beberapa proses yang panjang, sign system kawasan 

wisata Lawang Sewu kota Semarang sudah dapat digunaka 
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1.8. Skematika perancangan 

Perancangan Sign System Kawasan Wisata 

Lawang Sewu kota Semarang 
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