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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II yang berisi landasan teori merupakan suatu panduan/teori yang akan 

membantu penulis selama masa pembuatan tugas akhir. Di bawah ini merupakan  

kerangka teori yang menjadi dasar acuan penelitian bagi penulis. Kerangka 

dibawah ini merupakan inti dari penelitian dan tugas akhir yang sedang penulis 

lakukan. Dengan adanya kerangka teori ini akan memudahkan penulis dalam 

penyusunan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Penulisan 

Pada awalnya akan dijelaskan mengenai pengertian dari sign system itu 

sendiri. Hal yang paling utama dan yang paling pertama dijabarkan karena 

merupakan inti dari penelitian. Selanjutnya akan dijabarkan lebih detail mengenai 

Usia 17-50 
tahun 

Desain 

Perancangan Sign 
System Kawasan 
Wisata Lawang 

Sewu kota Semarang 

Heritage Sign System 
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jenis-jenis sign system, material yang digunakan, ukuran dan jarak pandang, serta 

warna dan tipografi yang sesuai untuk sign system. 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai target sasaran dari perancangan sign 

system ini yaitu para wisatawan yang berusia 17-50 tahun. Mengetahui kondisi 

psikologis dari target sasaran merupakan hal yang penting,agar penulis dapat 

membuat desain sign system sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. Dengan 

demikian pesan dari sign system dapat tersampaikan dengan jelas. 

Penjabaran mengenai desain juga merupakan teori penting. Dengan 

mengetahui teori-teori desain seperti prinsip desain, elemen desain, layout, dan 

sebagainya, akan membantu penulis dalam perancangan dan mendesain sign 

system. Teori-teori desain yang sudah ada akan diimplementasikan ke dalam sign 

system yang akan dibuat. Sehingga penulis memiliki panduan atau patokan dalam 

membuat sign system. 

Kerangka teori terakhir adalah Heritage. Lawang Sewu merupakan kawsan 

wisata dengan bangunan yang memilik sejarah di masa lampau. Oleh sebab itu, 

penulis memerlukan dasar dan teori mengenai wisata heritage. Teori ini akan 

membantu penulis dalam penyusunan sign system yang sesuai untuk kawasan 

wisata bersejarah. 
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2.1. Sign System 

Pada awal pembahasan Bab II ini, penulis akan memaparkan teori-teori mengenai 

sign system, dimana merupakan topik utama dalam perancangan Sign System 

Kawsan Wisata Lawang Sewu kota Semarang. 

2.1.1 Definisi Sign System 

Sign System dalam konteks komunikasi visual merupakan rangkaian representasi 

visual yang memiliki tujuan sebagai media interaksi manusia dalam ruang publik 

(Tinarbuko, 2008, hlm.12). Dalam hal ini sign system merupakan media visual  

yang membantu manusia untuk mengindentifikasi ruangan di sekitarnya sehingga 

membuat manusia mengerti petunjuk maupun identitas ruangan di sekitarnya.  

Berdasarkan Ron Apelt, John Crawford and Dennis Hogan, sign system 

adalah sesuatu mengenai komunikasi yang efektif, dimana keberhasilan suatu sign 

system bergantung pada petunjuk komunikasi yang ada, yang disampaikan 

melalui system sensorik visual, audio, perabaan dan penciuman. (2007, hlm. 1)., 

Dari rangkuman diatas, penulis menyimpulkan bahwa Sign System adalah tanda 

atau petunjuk yang disusun secara teratur dan membentuk suatu kesatuan dengan 

lingkungan yang berfungsi untuk menginformasikan suatu arah dan informasi 

suatu tempat. 

Keberadaan Sign System sangatl penting seiring dengan berkembangnya 

jaman dan kebutuhan manusia di masa sekarang. Di masa saat ini dengan 

perkembangan teknologi yang pesat, manusia selalu membutuhkan sesuatu yang 

praktis dan cepat, sign system merupakan salah satunya. Dengan adanya sign 

system yang bertujuan sebagai petunjuk arah, dapat meginformasikan 
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mengkomunikasikan suatu tempat dengan tepat dan cepat kepada manusia tanpa 

perlu bertanya-tanya lagi.  

Ketika akan merancang sign system, yang harus diperhatikan pertama kali 

adalah fungsi dari sign system itu sendiri. Sign system dapat berfungsi dengan baik 

apabila dapat memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pembacanya. 

Oleh sebab itu legibility  dalam sebuah sign system merupakan hal yang penting. 

Dalam buku “The Information Design Handbook” karya Philip karya Jenn + Ken 

Visocky O’ Grady, dijelaskan bahwa Legability merupakan kunci keberhasilan 

dari sebuah sign system . Legability dapat diperoleh dengan meningkatkan jelasan 

dan jarak pandang signs pada saat pemasangan sign system tersebut. Selain itu 

menggunakan desain yang tepat dapat meningkatkan kejelasan dalam membaca 

sign system. Desain dalam sign system hendaknya juga menyatu dengan 

lingkungan, agar tercipta kesatuan dan menarik perhatian pembacanya. 

  

2.1.2.  Jenis – Jenis Sign System 

Calori dalam bukunya yang berjudul Signage and Wayfinding Design ( 2007, hlm. 

71-74)  membagi sign system menjadi tujuh kategori berdasarkan fungsi dan 

informasinya. Berikut adalah tujuh kategori sign system : 

 

1. Identification Signs  

Jenis sign yang berfungsi menginformasikan keberadaan atau identifikasi 

suatu tempat atau lokasi. Jenis petunjuk ini memberitahukan bahwa 
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pengunjung telah tiba di lokasi yang dituju. Jenis signs ini biasa dibuat dengan 

desain semenarik mungkin (ornament, hiasan, atau ukiran) dan sesuai dengan 

tema tempat identitas signs tersebut. 

 

 

Gambar 2.2 Identification Signs 

(Sumber : http://wisconsinhistoricalmarkers.blogspot.com) 

 

2. Directional Signs 

Directionl Signs disebut juga dengan wayfinding  sign karena sign ini 

membantu orang-orang mengarahkan jalan menuju tujuan/ destinasi 

mereka.  Directional signs biasanya selalu menampilkan panah-panah 

(kanan, kiri, lurus, dan sebagainya )yang mengarah ke lokasi tujuan 

disertai dengan nama lokasi tujuan.  
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Gambar 2.3 Directional Signs 

(Sumber : http://chronicle.augusta.com) 

 

3. Warning Signs 

Warning Signs merupakan signs yang berisi informasi petunjuk tanda 

peringat bahaya atau petunjuk keselamatan di sekitar lokasi.  Signs ini 

digunakan untuk memberi peringatan akan suatu lokasi atau kegiatan yang 

berbahaya, dimana perlu diwaspadai oleh para pengunjung. Contohnya : 

Hati-hati, ruang bawah tanah gelap! , Hati-hati bianatang buas! 
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    Gambar 2.4 Warning Signs 

(Sumber : http://www.virtualtourist.com) 
 

4. Regulatory and Prohibitory Signs 

Regulatory and Prohibitory Sign merupakan petunjuk mengenai peraturan 

dan larangan di suatu tempat. Sign ini dimaksudkan untuk mengatur 

perilaku masyarakat ketika berada di tempat tersebut. Contohnya : 

Dilarang merokok! ; Dilarang membawa binatang peliharaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Regulatory and prohibitory Signs 

(http://www.americantrails.orgl) 
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5. Operational Signs 

Operational Signs merupakan tanda yang menjelaskan tentang operasi 

atau cara kerja suatu tempat. Operational Signs memiliki penjelasan yang 

rinci sehingga membutuhkan waktu untuk membacanya. Contohnya :Signs 

tentang jam buka tutup suatu tempat, signs direktori bangunan yang 

menjelaskan detail informasi masing-masing lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Operational Signs 

(Sumber : http://www.tbs-sct.gc.ca) 

6. Honorific Signs 

Honorifis Signs adalah signs tentang  penghormatan kepada orang-orang 

yang memiliki jasa bagi lingkungan tersebut. Contoh : Honoric Signs yang 

menampilkan nama-nama penyumbang, nama pengembang bangunan, 

arsitek ataupun tokoh-tokoh penting dalam sebuah bangunan. 
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Gambar 2.7 Honoric Signs 

(Sumber : http://www.dyalpartners.com) 

7. Interpretive Signs 

Interpretive Signs merupakan sign yang berisi informasi mengenai 

sejarah, geografi, artefak, informasi pengguni dari sebuah lingkungan atau 

tempat signs itu berada. Contoh : signs yang menyediakan informasi 

tentang asal usul dan kehidupan binatang di sebuah kebun binatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Interpretive Signs 

(Sumber : http://cityofsantee.blogspot.com) 
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2.1.3.  Syarat Perancangan Sign System yang Baik 

Ron Apelt, John Crawford and Dennis Hogan dalam buku berjudul Wayfinding 

Design Guidelines (2007, hlm. 1) menjelaskan setiap sign system yang berdiri 

bukan hanya sebuah tanda saja, namun signs yang mencakup arsitektural, 

pencahayaan, landmark dan sebagainya. Desain dari sebuah sign system juga 

harus selalu konsisten dan dapat menciptakan sebuah kesatuan. Dengan demikian 

dapat menarik perhatian para penggunanya disamping memberikan informasi 

yang bermanfaat.  

Keberhasilan sebuah sign system dan berkomunikasi dengan penggunanya. 

Hal ini dapat diukur ketika penggunanya berhasil berjalan dari titik A ke titik B 

menggunakan sign system tersebut. Sehingga sign system dapat memberi jawaban 

akan pertanyaan dari pengguna sebelum pengguna bertanya kepada orang lain. 

Sign system yang berhasil, apabila dapat menyediakan informasi bagi 

penggunanya, antara lain : 

1. Memastikan bahwa pembaca berada di pintu masuk maupun pintu keluar yang 

benar 

2. Dapat mengindentifikasi lokasi mereka di dalam maupun di luar gedung 

3. Petunjuk arah yang benar ketika akan pergi ke suatu tempat. 

4. Dapat mengetahui potensi bahaya dari lokasi tersebut. 

5. Dapat mengindetifikasi nama lokasi ketika mereka tiba 

6. Dapat melarikan diri dengan aman ketika dalam bahaya. 
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2.2.  Fungsional Sign System 

2.2.1. Pemasangan Sign System 

Terdapat tiga hal yang dapat menentukan pemasangan dari sebuah sign system, 

yaitu  lokasi tanda yang akan diletakkan, jarak pandang, dan hirarki sign system 

itu sendiri. Ada dua zona dalam pemasangan sign system yaitu : 

1. Overhead Zone ( Zona Diatas Mata) 

Merupakan sign system yang dipasang di atas zona level mata dengan 

ukuran minimal 80” atau 6’-8” AFF (above the finished floor). Biasanya 

overhead zone digunakan untuk menyampaikan tanda-tanda primer 

(petunjuk penting) yang dapat dibaca dari jarak pandang jauh. Selain itu 

Petunjuk penting seperti directional sign perlu diletakkan di overhead zone 

agar tidak terhalang oleh orang-orang yang berlalu lalang, kendaraan, 

maupun objek sekitarnya. 

2. Eye Level Zone (Zona di Level Mata) 

Merupaka sign system yang dipasang dengan jarak pandang setara dengan 

arah mata kita. Eye Level Zone memilik ukuran 5’- 0” AFF. Biasanya Eye 

Level Zone digunakan untuk menyampaikan informasi yang mendetail 

dimana membutuhkan waktu untuk membacanya. Misalnya peta, 

informasi ruangan, jawdal bus, dan sebagainya. Dengan diletakkan searah 

pandangan mata, maka akan membuat pengunjung menjadi lebih nyaman 

membaca informasi tersebut 
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Gambar 2.9 Sign Mounting Considerations 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

Manusia memiliki keterbatasan sudut pandang dalam melihat. Kita tidak bisa 

memutar 3600 mata atau kepala untuk melihat tanda-tanda di sekitar. Oleh sebab 

itu pemasangan sign system perlu mengikuti garis pandang normal orang 

melihat.  

1. Horizontal Field of Vision (arah pandang horizontal) 

Secara horizontal, sudut penglihatan mata manusia dapat meluas 20o-30o 

(total 40 o-60 o) dari garis tengah vertikal mata ketika melihat lurus 

kedepan. Karena maksimal sudut penglihatan manusia sebesar 60 o, maka 

diluar sudut tersebut, objek biasanya tidak akan terlihat secara mendetail. 
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Gambar 2.10 Maximal Horizontal field of Vision 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

2. Vertical Field of Vision (arah pandang vertikal) 

Secara vertical. Sudut penglihatan mata manusia dapat meluas 10 o-15 o 

keatas dan kebawah dari garis tengah horisonal mata. Namun biasanya 

sign system tidak akan diletakkan dibawah garis tengah horisonal karena 

sangat jarang orang akan melihat tanda-tanda yang terletak di bawah garis 

pandang mereka.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Vertical field of Vision 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 
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2.2.2. Ukuran Sign System 

Dalam perancangan sign system, ukuran merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan. Kesalahan ukuran dan besarnya huruf dalam pembuatan sign system 

merupakan kesalahan fatal kerena informasi tidak dapat diserap oleh pengunjung 

dengan baik. Standarisasi dalam perancangan ukuran sign system : 

1. Standar pengukuran simbol menurut jarak pandang mata  

 

Tabel 2.1 Ukuran Simbol Sign System 

(Americans with Disabilities Act, 2010) 

 

Visual Character Height 

Distance from Floor to 

Baseline of Text 

Horizontal Viewing 

Distance 

Minimum Character 

Height 

40” to 70” 

Less than 6 feet 5/8” 

 

6 feet or more 

5/8” + 1/8” per foot of 

viewing distance above 6 

feet 

Above 70” to 120” 

Less than 15 feet 2” 

 

15 feet or more 

2” + 1/8” per foot of 

viewing distance above 

15 feet 

Above 120” 

Less than 21 feet 3” 

 

21 feet or more 

3” + 1/8” per foot of 

viewing distance above 

21 feet 
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2. Standar pengukuran tinggi huruf pada sebuah sign system  

 

Tabel 2.2 Ukuran Tinggi Huruf Sign System 

(Public Works Department, 1995) 

 

  

 

Text Baseline Height Above : >70” to 120” 

Viewing Distance Min. Letter Height 

<15 feet 2” 

16 feet 2-1/8” 

17 feet 2-1/4” 

18 feet 2-3/8” 

19 feet 2-1/2” 

Text Baseline Height Above Floor 40” to 70” 

Viewing Distance Min. Letter Height 

< 6 feet 5/8” 

7 feet 3/4" 

8 feet 7/8” 

9 feet 1” 

10 feet 1-1/8” 

11 feet 1-1/4” 

12 feet 1-3/8” 

13 feet 1-1/2” 

Add 1/8” for each additional foot of viewing distance 
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20 feet 2-5/8” 

21 feet 2-3/4” 

22 feet 2-7/8” 

Add 1/8” for each additional foot of viewing distance 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Bentuk Sign System 

Bentuk sign system merupakan perwujudan fisik dari sign itu sendiri, dimana 

bentuk sign system akan menampilkan informasi penting. Agar menarik 

dipandang mata, tentunya bentuk sign system harus memberikan kesan kesatuan 

(unity) dan kekhasan dalam sign system. 

Text Baseline Height Above Floor >120” 

Viewing Distance Min. Letter Height 

< 21 feet 3” 

22 feet 3-1/8" 

23 feet 3-1/4” 

24 feet 3-3/8” 

25 feet 3-1/2” 

26 feet 3-5/8” 

27 feet 3-3/4” 

28 feet 3-7/8” 

Add 1/8” for each additional foot of viewing distance 
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Terdapat 4 bentuk pemasangan sign system menurut Calori: 

1. Freestanding or Ground – Mounted 

Bagian bawah sign system dipasang di permukaan benda horizontal, 

contohnya di lantai. Terdiri dari tiga bentuk : 

a. Plyon or monolith, seluruh bagian dari sign system menempel pada 

lantai. 

b. Lollipop, terdapat satu tiang pada sign system yang menempel pada 

lantai. 

c. Multiple-posted, terdapat dua tiang atau lebih yang menempel pada 

lantai. 

 

 

 

Gambar 2.12 Freestanding or Ground Mounted 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

2. Suspended or Ceiling-hung 

Bagian atas sign system dipasang dipermukaan benda horizontal, contohnya di 

langit langit. Terdiri dari tiga bentuk : 
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a. Suspended monolith, seluruh bagian sign system menggantung di 

langit-langit. 

b. Suspended pendant, terdapat satu tiang pada sign system yang 

menggantung di langit-langit 

c. Suspended multiple-posted, terdapat dua tiang atau lebih pada sign 

system yang menggantung di langit-langit. 

 

 

 

Gambar 2.13 Suspended or Ceiling - Hung 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

3. Projecting or flag-mounted 

Bagian sisi kanan atau kiri sign system dipasang dipermukaan benda vertical, 

contohnya di dinding. Terdiri dari tiga bentuk: 

a. Projecting monolith, seluruh bagian sign system menempel di dinding 

atau permukaan vertikal lainnya. 

b. Projecting lollipop, terdapat satu tiang pada sign system yang 

menempel di dinding atau permukaan vertikal lainnya. 

c. Projecting multiple-posted, terdapat dua tiang atau lebih pada sign 

system yang menempel di dinding atau permukaan vertikal lainnya. 

 

 

Perancangan Sign ..., Adhelyn Anggraini, FSD UMN, 2014



	  

28 
	  

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Projecting or Flag Mounted 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

4. Flush or Flat Wall-Mounted 

Bagian belakang sign system menempel di permukaan benda vertikal, 

contohnya di dinding, bentuk ini disebut denga Wall Plaque. 

 

 

 

Gambar 2.15 Flush or Flat Wall-Mounted 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

2.2.4. Material Sign System 

Material merupakan salah satu aspek penting dalam pembuatan sign system, 

masing-masing material akan  memberikan tampilan visual yang berbeda di dalam 

sign system (Calori, 2007, hal. 172). Material sangat menentukan cara dan dimana 

informasi dapat diterapkan pada media tersebut, sehingga diperlukan pemilihan 

bahan yang tepat agar dapat menghasilkan sebuah sign system yang baik. Ada 

beberapa jenis material yang biasa digunakan dalam sign system: 
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1. Metals 

Merupakan material yang paling banyak dimanfaatkan hal ini dikarenakan 

metal memiliki sifat struktur yang baik. Walaupun dapat teroksidasi atau 

korosi, penggunaan bahan metal dapat diatasi dengan memberikan lapisan di 

permukaannya. Terdapat empat jenis metal yang biasa digunakan untuk 

pembuatan sign system : 

a. Aluminium 

 Karakteristik : Material aluminium membuat sign system tampil lebih 

menarik dan elegan, selain itu aluminium memiliki daya tahan lama, 

ringan, namun biaya pembuatannya cukup mahal. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Aluminium Signage 

(Sumber : http://www.powell.co.uk) 

 

b. Carbon Steel / Baja 

 Karakteristik : Jenis metal ini biasanya digunakan untuk pembuatan 

sktruktur dasar sign system, cukup berat, lebih tahan lama dibandingkan 
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aluminium, namun biaya pembuatan cukup mahal, secara penampilan 

tidak menarik, dan memerlukan lapisan cat agar tidak berkarat. 

c. Stainless Steel 

Karakteristik : Stainless Steel mempunyai warna yang lebih tua 

dibandingkan aluminium, dengan karakter yang hampir sama dengan 

aluminium, Stainless Steel membuat sign system tampil  lebih menarik 

serta memiliki daya tahan lama, namun berat, dan biaya pembuatan 

lebih mahal. Stainless steel adalah logam yang tidak gampang 

berkarat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Stainless Steel Signage 

(Sumber : http://www.flickr.com) 

 

d. Bronze Brass, and Copper 

Karakteristik : Sama seperti aluminium dan stainless steel, jenis metal 

ini biasa digunakan untuk sign face, pkalat, dan sebagainya. Material 

ini membuat penampilan sign system lebih menarik, tahan lama, 

namun agak berat berat, dan biaya pembuatan sangat mahal, bisa 

berkarat sehingga memerlukan lapisan coating. 
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Gambar 2.18 Bronze Signage 

(Sumber : http://atlassignsandplaques.com) 

 

2. Plastics 

Plastik merupakan salah satu material yang bersifat transparan, mudah 

dibentuk, tahan kuat, dan ringan dibandingkan material lainnya, biasanya 

digunakan sebagai komponen utama maupun finishing dalm sign system. 

Terdapat dua jenis plastic yang digunakan yaitu acrylic dan 

polycarbonate. Meskipun hampir sama seperti kaca karena bentuknya 

transparan tapi tidak mudah pecah.  

 

  

 

 

 

Gambar 2.19 Plastic Signage 

(Sumber :http://www.grssigns.co.uk) 
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3. Glass 

Signage yang terbuat dari kaca akan memberikan kesan bersih karena 

medianya transparan.Karena menggunakan media transparan, maka latar 

belakang sign system yang ditempel harus kontras dengan informasi di dalam 

sign system. Penggunaan material kaca memiliki daya tahan yang cukup 

bagus, lebih berat dan kuat daripada plastik namun harganya lebih mahal. 

Material kaca tidak memerlukan lapisan cat tetapi harus tetap dibersihkan 

secara teratur.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Glass Signage 

(Sumber : http://customsignsoc.com) 

 

4. Wood 

Pengunaan material kayu dalam pembuatan sign system saat ini sudah sangat 

jarang digunakan, karena lebih banyak menggunakan material plastik. 

Penggunaan material kayu biasanya digunakan untuk sign system yang 

berhubungan dengan alam. Penyampaian informasi dengan material kayu 

dapat dilakukan dengan mengecat pada permukaan kayu atau mengukirnya. 
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Namun kayu merupakan material yang tidak dapat bertahan lama, selain itu 

diperlukan lapisan coating pada permukaan kayu untuk melindungi agar tidak 

mudah lapuk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Wood Signage 

(Sumber : http://www.metroindyhomeguide.com) 

 

5. Fabrics 

Kain merupakan salah satu material yang cukup terjangkau harganya. 

Informasi di sign system akan dicetak di atas kain dengan berbagi jenis 

kain yang tersedia dan banyak macamnya. Penggunaan material kain 

cukup menarik, murah, ringan namun tidak tahan lama. Penggunaan 

material kain biasanya digunakan untuk sign system di luar ruangan  

( untuk banner, billboards, flags) dan tentunya akan terkena sinar 

matahari. Hal inilah yang menyebabkan material fabric tidak dapat 

bertahan lama. 
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Gambar 2.22 Fabric Signage 

(http://upsign.com) 

 

2.2.5. Pencahayaan (Lighting) 

Pencahayaan yang baik akan menambah ketertarikan, kesan, dan keterbacaan pada 

signage. ADA merekomendasikan penggunaan cahaya 100-300 lux agar 

permukaan signage dapat rata dalam pencahayaaanya. Terdapat tiga jenis 

pencahayaan berdasarkan Chris Calori yaitu  

- External Illumination 

Pencahayaan dari luar merupakan pencahayaan yang berada di luar sign 

dimana cahaya tersebut memang dikhususkan untuk  menerangi sign 

tersebut. Pencahayaan ini biasanya menggunakan lampu sorot dengan 

beberapa jenis antara lain incandescent, fluorescent, halogen, mercury, 

atau sodum vapor.  Cahaya dapat di letakkan di atas atau dibawah sign dan 

dapat bervariasi mulai dari bentu yang ramping, minimal atau nyata. 
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Gambar 2.23 External Illumination 

(http://esignsunlimited.com/blog/2012/06/) 

 

- Internal Illumination 

Merupakan pencahayaan yang berasal dari dalam sign itu sendiri., biasa 

digunakan untuk sign yang berada di dalam maupun di lurar ruangan.  

Biasanya sign berukuran tebal karena di dalamnya terdapat lampu sebagai 

pencahayaan. Terdapat tiga jenis pencahayaan yaitu pencahayaan di tiap-

tiap huruf, pencahayaan yang melalui permukaan sign dan dipantulkan 

kembali di masing-masing huruf, dan pencahayaan yang memancar keluar 

dan membentuk efek silhouette. 
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Gambar 2.24 Internal Illumination 

(http://cahayakreasiadv.blogspot.com/2012/01/neonbox-‐bilboard-‐signage-‐

huruf-‐timbul.html)	  

 

-  Non illumination 

Sign tanpa pencahayaan digunakan apabila keadaan ruangan atau 

lingkungan sudah memiliki pencahayaan yang baik, dan sign dapat terbaca 

dengan jelas. Sign tanpa pencahayaan juga menjelaskan bahwa sign 

tersebut tidak akan digunakan pada malam hari. 

 

2.3. Desain 

2.3.1. Dasar Desain Komunikasi Visual 

Menurut Sumbo Tinarbuko (2009, hlm.24), desain komunikasi visual merupakan 

ilmu yang mempelajari komunikasi dan konsep kreatif, dimana terdapat unsur 

untuk mengelola elemen desain grafis tujuannya adalah untuk menyampaikan 

pesan kepada masyarakat.  
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Desain yang berarti merancang, dan komunikasi visual yang berarti 

menyampaikan pesan yang dapat dilihat oleh mata (melalui penglihatan), maka 

penulis menyimpulkan bahwa desain komunikasi visual merupakan proses 

merancang suatu pesan kepada masyarakat dimana pesan tersebut akan 

disampaikan sekreatif dan semenarik mungkin.   Desain Komunikasi Visual  saat 

ini sedang marak menjadi perbincangan masyarakat, merupakan salah satu 

kebudayaan manusia, dimana melalui desain komunikasi visual dapat 

menghasilkan suatu produk yang bernilai.	  

2.3.2.  Prinsip Desain 

Prinsip desain merupakan suatu pedoman dan aturan dasar untuk membuat desain. 

Setiap desain yang dibuat harus berpedoman pada prinsip-prinsip desain untuk 

menciptakan suatu desain dengan komposisi yang bagus. Lauer dan Pentak di 

dalam bukunya yang berjudul Design Basics ( 2008, hlm. 28 – 122) membagai 

prinsip desain menjadi 5 bagian. 

1. Unity 

Unity merupakan harmonisasi dalam unsur-unsur desain, dimana unsur-unsur 

desain yang memiliki hubungan visual disusun menjadi satu kesatuan yang 

utuh. Apabila dalam sebuah desain tidak terdapat kesatuan yang utuh maka 

komposisi yang dibuat akan menjadi berantakan. Terdapat beberapa cara 

mendapatkan kesatuan/unity dalam desain : 

a. Proximity  

Meletakkan elemen yang berbeda saling berdekatan atau dikelompokkan 

menjadi satu kesatuan. Dalam kasus sign system, proximity dapat 
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digunakan dalam pengelompokan directional signs, dimana petunjuk jalan 

yang merupakan satu hirarki atau satu bagian akan dikelompokkan 

menjadi satu bagian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Proximity 

(Sumber : http://www.leesburgva.gov) 

 

b. Repetition 

Pengulangan dari berbagai elemen desain untuk menghubungakan satu 

sama lain agar menjadi satu kesatuan. Pengulangan dapat berupa warna, 

bentuk, teksture, arah maupun angle. Dalam sign system, repetition dapat 

berupa pengulangan warna background untuk menunjukkan bahwa sign 

system merupakan satu kesatuan 
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Gambar 2.26 Repetition 

(Sumber : http://stanleybeamansears.com) 

 

c. Continuation 

Elemen dikelompokkan atau diatur sedemikian rupa agar memiliki 

kesinambungan pola. Continuation akan membawa mata manusia mengalir 

dari satu elemen ke elemen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Continuation 

(Sumber : http://www.greshamsmith.com) 
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2. Emphasis 

Merupakan prinsip desain dengan memberikan penekanan (pusat perhatian)  

pada sebuah desain dengan tujuan untuk menarik perhatian mata orang-orang 

yang melihat desain tersebut. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan 

emphasis sebuah desain : 

a. Contrast 

Membuat sebuah titik fokus yang berbeda dari yang lainnya, dengan 

demikian akan menarik perhatian dan pandangan mata orang yang 

melihatnya. Pemberian emphasis melalui perbedaan kontras dapat dicapai 

melalui perbedaan ukuran, warna, tekstur, cahaya dan bentuk. Di dalam 

pembuatan sign system, emphasis by contrast dapat dilakukan untuk 

menarik perhatian pembaca dengan membuat desain yang unik dan 

berbeda dari yang biasanya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Emphasis by Contrast 

(Sumber : http://www.filzfelt.com) 
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b. Placement 

Merupakan bentuk emphasis dimana banyak elemen yang seakan-akan 

memberikan perspektif garis yang mengarahkan mata kita ke satu titik 

fokus. Hal ini akan menjadi pusat perhatian. Emphasis by placement tidak 

memerlukan perbedaan bentuk karakter, yang diperlukan hanyalah 

persepektif garis yang dapat mengarahkan pandangan kita. Pada sign 

system, emphasis by placement dapat berupa bentuk yang unik dari sign 

system itu sendiri. Misalnya untuk directional signs, bentuk sign berupa 

tanda panah mengikuti arah dari tanda yang akan dituju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Emphasis by Placement 

(Sumber : http://www.influencedesign.co.uk) 
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3. Proportion 

Proporsi merupakan ukuran perbandingan dari objek desain yang diukur 

terhadap bidangnya atau bagian dari keseluruhan. Desain yang memiliki skala 

yang berbeda-beda akan mempengaruhi proporsi antara elemen-elemennya. 

Proporsi berguna untuk membuat susunan elemen menjadi lebih menarik 

secara visual. Terdapat dua cara untuk mendapatkan proporsi dalam desain. 

a. Fibonacci Sequence 

Adalah angka urutan matematis yang diperoleh dari menjumlahkan dua 

angka sebelumnya. Contohnya : 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,dan 

seterusnya. Dengan menggunakan angka-angka Fibonacci pada visualisasi 

desain, akan memberikan kesan harmonisasi. Hal ini dikarenakan orang-

orang sudah terbiasa dengan melihatnya. 

b. Golden Ratio 

Golden Ratio diciptakan dengan dua nomor berurutan dari seri Fibonannci 

yang kemudian menjadi golden ratio. Contohnya pada proposi golden 

rectangle, dimana proporsi ini dulu digunakan oleh Leonardo Da Vinci, 

terdapat 8 bagian, masing-masing bagian merupakan rasio 2 seri berurutan 

angka Fibonannci.  (1x1),  (2x1),  (3x2),  (5x3),  (8x5), (13x8),  (21x13) 

dan  (34x21) 
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Gambar 2.30 Golden Ratio 

(Sumber : http://fractalenlightenment.com) 

 

4. Balance 

Balance merupakan prinsip desain dimana elemen-elemen desain disusun 

sedemikian rupa hingga tercipta keseimbangan. Dengan adanya keseimbangan 

antara elemen-elemen desain akan membuat desain lebih menarik dan enak 

dipandang mata. Park dalam bukunya yang berjudul Visual Communication 

Digital Design ( 2207, hlm. 28-29) membagi keseimbangan menjadi dua 

bagian : 

a. Symmetrical Stability (Keseimbangan Simetris) 

Penyusunan elemn-elemen desain dimana kedua sisi baik atas bawah atau 

kanan kiri terbagi secara merata dan sietris, dan berpatok pada garis tengah 

sumbu. Sign system yang mengikuti pola Symmetrical Stability ini akan 

mempunyai kesan kokoh, stabil, dan formal. 
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Gambar 2.31 Symmetrical Stability 

(Sumber : http://desktoppub.about.com) 

 

b. Asymmetrical Balance ( Keseimbangan Asimetris) 

Penyusunan elemen-elemen desain yang tidak sama baik sisi atas 

bawah maupun kanan kiri, namun tetap memberikan kesan seimbang. 

Sign system yang mengikuti pola Symmetrical Stability akan 

mempunyai kesan lebih menarik, dinamis, aktif, dan tidak formal. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.32 Asymmetrical Stability 

(Sumber : http://desktoppub.about.com) 
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2.3.3. Elemen Desain 

Elemen desain merupakan dasar dari sebuah desain. Elemen elemen digunakan 

secara bersamaan untuk menciptakan visualisasi dari sebuah desain. Gabungan 

dari beberapa elemen desain juga akan menciptakan prinsip desain yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Alan Hashimoto dan Mike Clayton di dalam bukunya 

yang berjudul Visual Design Fundamentals (2009, hlm 2-25) membagi elemen 

desain menjadi tujuh bagian, yaitu : 

1. Line 

Garis merupakan elemen paling dasar dari sebuah desain yang 

menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga membentuk 

garis lengkung atau garis lurus. Terdapat 2 jenis garis : 

a. Visual Lines  : garis yang dapat kita lihat secara langsung oleh mata. 

b. Implied Lines  : garis yang tidak terlihat secara langsung, namun terdapat 

bentuk-bentuk yang saling berhubungan dan berjejeran seakan membentuk 

sebuah garis. 

 

Gambar 2.33 Visual and Implied Lines 

(Sumber : Buku Visual Design Fundamentals) 
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2. Shape 

Shape merupakan sesuatu yang memiliki panjang dan lebar, bersifat 2 dimensi 

dan tidak memiliki berat maupun kedalaman. Robin Landa, Rose Gonnella 

dan Steven Brower  ( 2D : Visual Basic for Designers, 2007, hlm. 63-65) 

membagi shape menjadi 2 kategori : 

a. Geometric Style : Shape yang dibuat dengan garis lurus, garis lengkung 

yang sempurna, dan sudut-sudut yang terukur. Bentuk ini merupakan 

bentuk yang teratur dan terstruktur. Contohnya :  square, triangle dan 

circle 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Geometric Style 

(Sumber : http://www.andysowards.com) 
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b. Organic Style : Shape yang berbentuk natural dan abstrak. Garis 

lengkung maupun tepian terlihat lebih natural dan tidak kaku 

dibandingkan dengan geometric style. Organic style dibentuk 

berdasarkan bentuk kehidupan yang ada di alam semesta , contohnya : 

binatang, tanaman, manusia, dan bentuk-bentuk lainnya yang tidak 

biasa. 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Organic Style 

           (Sumber : http://jfrizza.com/archives/887) 

3. Size 

Merupakan besar kecilnya suatu objek. Dengan ukuran, dapat 

memvisualisasikan elemen desain yang penting, elemen yang digunakan untuk 

penekanan/menarik perhatian mata, dan membuat desain menjadi menarik dan 

terorganisir. 
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Gambar 2.36 Size 

(Sumber : http://www.rockpaperink.com) 

4. Warna 

Warna merupakan unsur dari cahaya yang ditangkap oleh mata kita, 

merupakan unsur penting dalam elemen desain karena warna dapat 

menampilkan identitas, menyampaikan pesan dan membedakan sifat maupun 

bentuk dari desain.  Dalam pembuatan sign system, warna memegang peranan 

penting karena berfungsi sebagai identitas dan untuk menarik perhatian mata. 

Masing-masing warna memiliki arti yang berbeda dimana akan 

memberikan kesan yang berbeda pula ketika warna tersebut digunakan 

termasuk penggunaanya di dalam sign system. Chris Calori (2007, hlm.125) 

menjelaskan terdapat empat peranan warna dalam sign system : 

a. Memberikan kontras atau harmonisasi dengan lingkungan sekitar sign 

system yang dipasang.  

b. Memberikan makna pesan dari sign system. 

c. Membedakan pesan sign system satu sama lain 
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d. Sebagai hiasan. 

 Americans with Disabilites Act (ADA) merekomendasikan agar antara 

warna figure/objek ( tipografi, elemen grafis) dan ground (latar belakang) 

hendaknya minimal 70% besar kontrasnya. Dengan warna yang kontras antara 

figure dan ground, hal ini akan membantu dalam keterbacaan /legability 

sebuah sign system. Terdapat tiga cara untuk mendapatkan kontras dalam 

warna ( O’grady, 2009, hlm. 116): 

a. Contrast in Hue 

Posisi warna dalam color wheel dapat membantu kita menentukan 

kekontrasan antara dua warna. Semakin jauh jarah antar dua warna 

tersebut, maka akan semakin kontras. Untuk itu dapat menggunakan 

warna-warna complementary (complementary color). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Contrast in Hue 

(Sumber : http://willkempartschool.com) 
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b. Contrast in Value 

Kontras warna juga dapat dicapai dengan relativitas gelap terangnya 

sebuah warna. Semakin jauh jarak gelap terangnya warna, maka akan 

semakin kontras. Contoh : warna hitam dan putih = warna kontras. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38 Contrast in Value 

(Sumber : http://painting.about.com) 

 

c. Contrast in Saturation and Intensity 

Saturation mengacu pada kemurnian sebuah warna.Warna-warna saturasi 

merupakan warna-warna terang. Berbeda dengan kekontrasan dengan 

value,  warna-warna saturasi dapat dimodifikasi dengan memberikan 

warna putih (tints) atau warna hitam (shades). Hal tersebut akan 

mengubah intensitas warna. Kekontrasan warna dapat diperoleh dengan 

menggabungkan antara warna terang dengan warna netral. 
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Gambar 2.39 Contrast in Saturation 

(Sumber : http://www.dsource.in) 

 

Warna digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin 

disampaikan dalam sign system. Namun antara pesan dan warna harus saling 

berkaitan, karena bila hanya ada warna saja tanpa tulisan pesan ditampilkan, 

maka sign system akan menjadi ambigu. Di dalam bukunya yang berjudul 

Information Design Handbook, Jenn + Ken Visocky O’Grady  

mengidentifikasikan warna-warna yang biasa digunakan dalam sign system 

(2008, hlm. 114) sebagai berikut : 

a. Hijau 

 Warna hijau dalam sign system mempunyai arti keselamatan. Biasanya 

digunakan di daerah atau peralatan yang berhubungan dengan pertolongan 

pertama ( First Aid) 
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b. Biru  

Warna biru mempunyai arti yaitu informasi. Di dalam sign system, 

biasanya digunakan dalam papan informasi keselamatan dan papan 

bulletin. 

c. Kuning  

Warna kuning mempunyai arti yaitu hati-hati. Di dalam sign system 

biasanya digunakan sebagai tanda peringatan akan adanya suatu bahaya. 

d. Merah : digunakan sebagai tanda larangan atau bahaya 

Warna merah mempunyai arti yaitu berhenti dan berbahaya. Di dalam sign 

system sebagai penanda adanya bahaya atau papan tanda berhenti (stop) 

e. Putih + Hitam  

Warna putih+hitam mempunyai arti batas. Dalam sign system biasanya 

digunakan di dalam lalu lintas, misalnya zebra cross 

f. Ungu 

Warna ungu mempunyai arti radiasi. Dalam sign system biasanya 

digunakan sebagai penanda adanya radiasi x-ray, alpha, beta, gamma, 

neutron, dan proton. 

g. Jingga 

Warna jingga mempunyai arti peringatan. Dalam sign system biasanya 

digunakan sebagai penanda peringatan akan mesin-mesin yang berbahaya. 
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2.3.4. Tipografi 

Tipografi dalam pengertian desain komunikasi visual adalah mengenai pemilihan 

bentuk huruf, besar huruf, cara dan teknik penyusunan huruf menjadi kata atau 

kalimat sesuai dengan karakter pesan yang inging disampaikan ( Tinarbuko, 2009, 

hlm. 24). Jadi tipografi merupakan ilmu dalam menata huruf untuk menciptakan 

kesan tertentu, memberikan kenyamanan membaca dalam sebuah desain dan 

untuk menarik mata pembaca agar melihat desain yang kita buat. Saat ini tipografi 

menjadi proses komunikasi antar manusia. 

Tipografi dalam sebuah desain merupakan elemen yang sangat penting. 

Dengan pemilihan jenis huruf, ukuran, warna dan bentuk yang tepat, maka akan 

membuat desain semakin menarik dan pesan dapat tersampaikan. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi mudah tidaknya sebuah pesan dapat 

tersampaikan di dalam sebuah desain : 

1. Warna teks dan latar belakang harus kontras agar dapat dengan mudah 

dibaca oleh pembaca. 

2. Besar ukuran huruf yang digunakan tergantung dengan luas ruangan 

yang tersedia. Semakin besar ruangan atau jauh jarak pandang, maka 

ukuan huruf harus semakin besar. 

3. Spasi antar huruf, kata, maupun jarak antar baris kalimat akan 

mempengaruhi keterbacaan sebuah tulisan. 

4. Jarak baca dan kualitas penerangan ketika sedang membaca. 

Per Mollerup menjelaskan bahwa teks yang ditulisa dengan huruf capital 

dan huruf kecil akan lebih mudah dan cepat dibaca dibandinkan dengan 
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membaca teks dengan semua huruf capital.  Namun untuk teks yang memerlukan 

penekanan seperti ‘STOP’, ‘HIGH VOLTASE’, ‘WARNING’ yang biasanya 

menggunakan huruf capital tetap ditulis dengan huruf kapital. 

Ukuran font akan menentukan jarak sebuah tulisan dapat dibaca. Untuk 

mengetahui jarak maksimal tulisan dapat dibaca dengan cara mengalikan tinggi 

huruf  (x-height) dengan angka 500, contoh tinggi huruf 10mm à  10mm x500 : 

5 meter. ( Mollerup, 2013, hlm. 100) 

 

2.3.5.  Tanda ( Ikon, Index, Simbol) 

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tanda-tanda.  Setiap tanda memiliki 

makna tertentu dan berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

( Tinarbuko, 2009, hlm. 16). Berdasarkan pada teori Pierce (Noth, 1995:45) 

terdapat tiga macam bentuk tanda : 

1. Ikon 

Merupakan tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya, memiliki cirri-

ciri yang sama dengan apa yang dimaksudkan. Contoh : ikon printer pada 

komputer mempunyai makna untuk mencetak, tentu saja mencetak dilakukan 

oleh mesin printer 

2. Indeks 

Merupakan tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang 

diwakilinya.Contoh : Awan yang gelap menandakan akan turun hujan. 

3. Simbol 
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Merupakan tanda berdasarkan konvensi, aturan, atau perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Simbol dapat dipahami apabila orang tersebut telah 

mengerti arti simbol tersebut sebelumnya. Contoh : Garuda Pancasila 

merupakan simbol yang berarti bagi bangsa Indonesia, namun bagi orang luar 

negeri, Garuda Pancasila tidak memiliki arti bagi mereka. 

 Simbol dalam sign system digunakan sebagai bentuk grafis untuk 

menyampaikan infromasi melalui gambar, berfungsi untuk menggantikan kata 

atau kalimat. Simbol dapat menggantikan tipografi dalam menyampaikan pesan. 

Contoh : gambar pesawat, menggantikan tulisan pesat. Simbol juga dapat 

dipasangkan dengan tipografi untuk memperkuat suatu pesatn. Contoh : simbol 

pesawat dipasangkan dengan tulisan airport. Namun perbedaan Negara dan kultur 

dapat mempengaruhi persepsi suatu simbol. Sedangkan panah merupakan simbol 

internasional yang sudah pasti dimengerti oleh semua orang. 

 

1. Symbol 

Menurut Calori ( 2007, hlm. 116-119) terdapat dua sumber dasar untuk 

kosakata simbol : 

a. Simbol baru yang dibuat berdasarkan proyek tertentu 

Pembuatan simbol baru sangat jarang dilakukan karena memerlukan 

percobaan , penelitian, revisi dan waktu pengembangan yang cukup lama. 

Selain itu simbol baru tidak akan mudah dimengerti dibandingkan simbol-

simbol yang sudah ada sebelumnya. 

b. Simbol yang sudah pernah ada / dari proyek sebelumnya 
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Terdapat 2 jenis yaitu : 

1. United States Institute of Graphic Art bersama dengan U.S. 

Department of Transportation (AIGA/DOT) : simbol ini biasa 

digunakan untuk transportasi umum, terdapat 50 jenis simbol yang 

mempunyai cirri khas yaitu bentuk simbol yang kaku. 

 

 

Gambar 2.40 AIGA/DOT Symbol 
(Sumber : http://www.hamishsmyth.com) 

 

 

2. Society for Environment Graphic Design (SEGD) : simbol ini biasanya 

digunakan untuk tempat rekreasi atau fasilitas umum, merupakan 

perkembangan dari AIGA/DOT  yang lebih modern dengan 108 simbol. 
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Gambar 2.41 SEGD Symbol 
(Sumber : http://www.dexigner.com ) 

 

2. Arrow 

Panah merupakan simbol khusus dan sederhana yang terdiri dari sebuah 

poros/tangkai dengan ujung kepala yang runcing. Para desainer biasanya 

memilih panah dengan kepala terbuka dan jelas seperti Helvetica parallel, 

Helvetica perpendicular, dan Optima perpendicular. Panah tipe Helvetica 

biasanya menggunakan jenis tipografi san serif. Sedangkan panah tipe Optima 

biasanya menggunakan jenis tipografi serif.  
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Gambar 2.42 Arrow  
(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

 

Dalam menggunakan panah sebaiknya perlu diperhatikan untuk tidak 

menggunakan panah tanpa poros/tangkai. Hal ini disebabkan karena panah 

tanpa poros akan terlihat kurang jelas dan ambigu ketika dilihat dari jauh. Hal 

ini tentunya akan membingungkan para pembaca. Penggunaan panah dalam 

sign system dapat diperoleh  melalui beberapa sumber : 

a. Simbol panah di AIGA/DOT 

b. Berbagai jenis huruf yang mempunyai panah 

c. Symbol & Clipart Libraries 
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Gambar 2.43 Panah tanpa tangkai akan membingungkan 

(Sumber : Buku Signage and Wayfinding Design) 

	  

2.4 Bangunan Sejarah (Heritage) 

Crystal L. B. Willie ( 2003, hlm.1) berpendapat bahwa heritage adalah bukti dari 

sejarah yang pernah terjadi maupun yang pernah dibuat oleh leluhur kita, warisan 

itu wajib dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Sedangkan menurut Graham 

Fairclough di dalam buku Heritage and Beyond (2009, hlm.30) heritage adalah 

objek dan tindakan, produk dan proses, hal ini berarti bahwa heritage bukan hanya 

berhubungan dengan benda, property, tapi juga tentang persepsi, ide, dimana kita 

mewarisi hal tersebut, terlepas kita ingin menjaganya atau tidak. Jadi berdasarkan 

kedua pengertian diatas, penulis berpendapat heritage merupakan peninggalan 

sejarah baik yang bersifat benda maupun bukan, dimana peninggalan sejarah 

tersebut masih ada sampai saat ini, dan sebaiknya dijaga kelestariannya. 

 Terdapat tiga kategori jenis warisan budaya yang dipaparkan oleh 

Vladimir Tolstoy di dalam buku Heritage and Beyond ( 2009.hlm.85) 
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1. Monumen : warisan kebudayaan berupa karya arsitektur, patung monumen, 

lukisan, arkeologi, gua-gua peninggalan sejarah, dan masih banyak lagi.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Heritage of Cebu Monument 

(Sumber : http://www.gvhotels.com.ph) 

 

2. Ensembles : kelompok bangunan yang terpisah maupun bersatu dimana 

arsitekturalnya menyatu dengan pemandangan dan memiliki nilai sejarah, seni 

atau ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.45 The Armenian Monastic Ensembles of Iran 

(Sumber : http://amircat.pixnet.net) 
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3. Sites : Situs baik buatan manusia maupun campuran antara buatan manusia 

dan  alam yang memiliki nilai-nilai universal dari sudut pandang sejarah, seni, 

atau ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.46 The Great Wall China 

(Sumber : http://travelwithlisaonline.com) 

 

Saat ini, banyak bangunan bersejarah yang dijadikan tempat wisata 

(heritage tourism). Hal ini dikarenakan minat para pengunjung akan informasi 

sebuah sejarah semakin besar. Para wisatawan tentunya berwisata dengan tujuan 

untuk pendidikan, merasakan pengalaman yang unik dan menarik, dan berwisata 

mengunjungi bangunan masa lampau yang memiliki banyak cerita merupakan 

hal yang menarik bagi mereka. Oleh karena itu  wisata sejarah menjadi wisata 

yang paling signifikan di industri pariwisata.  

Di dalam buku berjudul Cultural & Heritage Tourism, a Handbook for 

Community Chanmpion (2012,hlm.36) dijelaskan bahwa perlunya usaha untuk 

melestarikan kebudayaan dan sejarah peninggalan masa lalu. Saat ini sudah 

banyak kebudayaan maupun tempat bersejarah dijadikan tempat wisata , maka 
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perlunya usaha untuk mengembangkan pariwisata kebudayaan dan sejarah. 

Terdapat 10 cara untuk mengembangkan pariwisata kebudayaan dan sejarah : 

1. Menempatkan beberapa produk lokal (makanan, souvenir) yang berhubungan 

dengan kebudayaan setempat. 

2. Buatlah pengunjung merasa nyaman dan mudah ketika berkeliling di sekitar 

kawasan wisata. 

3. Ciptakan wisata unik yang tidak tersedia untuk semua orang. Hal ini tentunya 

akan menjadi data tarik tersendiri. 

4. Mengajak para pengunjung untuk ikut serta berinteraksi dengan lingkungan 

tenpat wisata. 

5. Buat tempat wisata semenarik mungkin agar pengunjung merasa senang dan 

puas untuk datang kembali atau pun untuk menceritakannya kepada sanak 

saudara. 

6. Mengembangkan “hidden gems”, dimana pengunjung dibuat seakan-akan 

sedang berada dalam permainan di kawasan wisata. 

7. Selalu inovatif dan jangan takut untuk mengambil resiko. 

8. Berilah pengunjung tips mengenai apa yang harus dilihat dan dilakukan di 

dalam kawasan wisata. Apa yang dapat pengunjung lihat ketika berada di 

dekat tempat tersebut, dan juga jangan lupa tempat-tempat makan 

9. Buat kawasan wisata yang unik dimana jenis wisata tersebut tidak dapat 

ditemukan di tempat lain. 
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10. Berilah pengunjung sedikit kejutan berupa cinderamata ataun souvenir khas 

tempat wisata tersebut agar pengunjung memiliki kesan dan pengalaman yang 

tidak terlupakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas terutama untuk poin nomor 2,4,7, dan 8 dapat 

diketahui bahwa menciptakan rasa nyaman dan kemudahan saat berkeliling di 

kawasan wisata, mengajak pengunjung berinteraksi dengan lingkungan, selalu 

berinovatif merupakan beberapa hal yang dapat ditempuh dengan penggunaan 

sign system pada lokasi pariwisata. Selain sebagai petunjuk arah, sign system 

tentunya berguna sebagai media interaksi dengan pengunjung dan sebagai inovasi 

untuk perkembangan sebuah kawasan wisata. 

 Selanjutnya di dalam buku tersebut dijelaskan pula bahwa membuat sign 

system  merupakan prioritas utama di dalam wisata kebudayaan dan sejarah. 

Signage yang efektif tentunya akan menarik perhatian para pengunjung sekaligus 

memberi informasi dan arahan yang jelas di dalam kawasan wisata. Tentunya 

desain signage yang dibuat aku sesuai dengan karakter tempat wisata sehingga 

dapat tercipta kesatuan. Jenis-jenis Tourism and Service Signs adalah : 

1. Welcome and Enterance Signs 

 Biasanya signs ini dibuat dalam ukuran besar dan rapi, desain signs juga harus 

sesuai dengan karakter dan cirri khas dari tempat wisata. 

2. Wayfinding, Directional and Infromation Signs 

 Merupakan signage penting, sehingga pastikan harus besar, menonjol, dan 

tersedia di beberapa spot – spot penting 

3. Toursim Attraction Signs 
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 Signage ini harus berada di rute-rute utama  dengan jumlah yang cukup 

4. Business Service Signs 

 Signs ini menunjukkan produk dan jasa (service) yang berada dalam kawasan 

wisata. 

5. Blade Signs 

 Signs ini ditempatkan tegak lurus di jalan, berfungsi saat pengunjung sedang 

berjalan atau berkendara dengan tanda-tanda tertentu ( bisa berupa larangan, 

hati-hati saat berjalan atau berkendara dan sebagainya) 

6. Interpretive Signs 

 Merupakan signs yang berisi penjelasan dari masing-masing bagian kawasan 

wisata tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat pengunjung.lebih mengenal 

dekat dan mendapatkan pengetahauan. 

2.5. Art Deco 

Art Deco merupakan gaya yang berkembang di awal tahun 1920an, namun istilah 

art deco pertama kali sudah digunakan oleh Bevis Hiller pada tahun 1968 di 

dalam bukunya yang berjudul Art Deco of the 20s and 30s. Berdasarkan situs 

resmi www.art-deco-style.com, nama Art Deco berasal dari pameran yang 

berjudul Paris exposition des Art Decoratifs et industries pada tahun 1925 di 

Perancis, merupakan pameran yang popular dan dihormati oleh seniman Perancis. 

Art deco sendiri, dalam pengertian tertentu, adalah gabungan dari berbagai gaya 

dan gerakan pada awal abad ke-20, termasuk Konstruksionisme, Kubisme, 

Modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan Futurisme.  
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Art Deco merupakan gaya yang sering dikaitkan dengan estetika dengan 

bentuk-bentuk geometris dan warna-warna cerah seperti kuning, ungu, ruby, dan 

pirus. Perkembangan Art Deco tidak lepas dari pengaruh situasi dan kondisi 

jamannya dimana saat itu sedang berlangsung revolusi industri, yaitu adanya 

penemuan-penemuan dan teknologi yang maju dengan pesat. Karakter-karakter 

teknologi yang menggambarkan kecepatan divisualisasikan ke dalam desain 

dalam bentuk garis-garis lengkung dan zig-zag. Sehingga Art Deco dianggap 

sebagai simbol modernitas. Modernitas pada masa itu diartikan dengan berani 

tampil beda, baru, dan tidak kuno. Hal ni ditunjukkan dengan penggunaan warna 

yang mencolok, proporsi yang  tidak biasa, pengunaan material dan dekorasi yang 

unik. 

Gaya Art Deco pada masa itu sangat terlihat dari bangunan arsitektur 

gedung, gedung pencakar langit, furnitur, yang menggunakan bentuk-bentuk yang 

berani,berliku-liku, pola sunbrust, dan chevron. Pada alat-alat transportasi, terlihat 

lebih futuristik dengan material yang digunakan seperti baja, kaca dan pernis kayu 

untuk membuatnya terlihat ramping dan modern. Salah satu contohnya adalah 

gedung Chrysler yang dibangun pada tahun 1928–1930 di New York. Bangunan 

ini dirancang oleh William Van Alen . Gedung Chrysler memiliki 1046 lantai, 

yang merupakan salah satu gedung tertinggi di dunia.	   
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        Gambar 2.47 Chyslers Building 

(Sumber : http://monster-design.blogspot.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.48 Motif Art Deco 

                                   (Sumber : http://creative5uite.wordpress.com/art-deco/) 
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