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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Transportasi 

Miro (2002) mengartikan transportasi sebagai usaha pemindahan, menggerakan, 

mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, 

dimana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk 

tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasution (1996), transportasi diartikan 

sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses 

pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal; dari mana kegiatan angkutan 

dimulai, ke tempat tujuan; ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. 

 Khisty dan Lall (2003) menerangkan tentang bentuk fisik dari kebanyakan 

sistem transportasi tersusun atas empat elemen dasar, yaitu : 

a. Sarana perhubungan (link) : jalan raya atau jalur yang menghubungkan 

dua titik atau lebih. Pipa, jalur ban berjalan, jalur laut, dan jalur 

penerbangan juga dapat dikategorikan sebagai sarana perhubungan. 

b. Kendaraan : alat yang memindahkan manusia dan barang dari satu titik ke 

titik yang lainnya di sepanjang sarana perhubungan. Contohnya adalah 

mobil, bis, kapal, pesawat terbang, ban berjalan, dan kabel. 

c. Terminal : Titik-titik dimana perjalanan orang dan barang dimulai atau 

berakhir. Contohnya adalah garasi mobil, terminal, lapangan parkir, 

gudang bongkar muat, dan bandar udara. 
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d. Manajemen dan tenaga kerja : orang-orang yang membuat, 

mengoperasikan, mengatur dan memelihara sarana perhubungan, 

kendaraan, dan terminal. 

2.1.1. Transportasi Publik 

Dalam bukunya yang berjudul Human Transit: How Clearer Thinking about 

Public Transit can Enrich Our Communities and Our Lives, Walker (2012) 

mengungkapkan bahwa transportasi publik dapat didefinisikan dalam berbagai 

hal. Transportasi publik terdiri dari kendaraan yang terjadwal waktu 

pengoperasiannya, terbuka untuk semua penumpang yang membayar, dan 

mempunyai kapasitas untuk membawa banyak penumpang dari asal, destinasi, 

dan tujuan yang berbeda (hlm. 13). 

 Menurut Khisty dan Lall (2003), pelayanan transportasi publik dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar berdasarkan jenis rute dan 

perjalanan yang dilayaninya, yaitu : 

a. Angkutan jarak pendek : pelayanan kecepatan rendah di dalam kawasan 

sempit dengan densitas perjalan tinggi, seperti kawasan perdagangan 

utama (central business district). 

b. Angkutan kota : merupakan jenis angkutan yang paling lazim, melayani 

orang-orang yang membutuhkan transportasi di dalam kota. 

c. Angkutan regional : angkutan yang melayani perjalanan jauh, berhenti 

beberapa kali, dan umumnya memiliki kecepatan tinggi. Sistem kereta api 

cepat dan bis ekspres termasuk ke dalam kategori ini. 
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 Selain itu, dalam sebuah transportasi publik, dibutuhkan sebuah 

pelayanan. Namun, jenis pelayanan yang seperti apa yang dibutuhkan tergantung 

dari kebutuhan penumpang. Walker (2012) menjabarkan tujuh kebutuhan dan 

ekspektasi utama penumpang dalam sebuah transportasi publik, yaitu : 

a. Transportasi yang mampu membawa kemanapun penumpang ingin pergi, 

b. Transportasi yang mampu membawa kapanpun penumpang ingin pergi, 

c. Transportasi yang tidak membuang waktu,  

d. Transportasi yang tidak membuang biaya, 

e. Transportasi yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemudahan 

untuk penumpang, 

f. Penumpang dapat mempercayai transportasi ini, 

g. Transportasi ini memberikan kebebasan untuk mengganti rencana 

penumpang. 

Sedangkan menurut Dagun (2006), kriteria pelayanan publik dalam suatu 

transportasi publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu : 

1. Kenyamanan  

Meliputi fasilitas yang lengkap di dalam transportasi tersebut, misalnya 

pendingin udara, kedap terhadap asap kendaraan bermotor, dan proses yang 

dijalani oleh calon penumpang sebelum dan setelah berada di dalam 

transportasi tersebut. 

2. Keamanan 

Indikator yang digunakan dalam mengukur rasa nyaman diantaranya adalah 

sistem tertutup, dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak 
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lain yang bukan penumpang. Selain itu, penumpang harus naik dan turun 

hanya pada halte atau terminal yang telah ditetapkan. Dengan sistem tertutup 

seperti ini mampu memberikan rasa aman kepada penumpang dari ancaman 

kriminalitas. 

3. Kecepatan 

Maksud dari kecepatan adalah ketentuan terpenuhinya waktu sampai ke 

tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Ketentuan ini hanya dapat terpenuhi 

bila sarana transportasi didukung dengan pra sarana yang khusus, misalnya 

rel khusus untuk kereta api dan jalur khusus untuk busway. 

Dari ketiga kriteria tersebut, Dagun (2006) menyatakan bahwa transportasi 

busway telah memenuhi semua kriterianya. Busway  menurutnya, telah memenuhi 

harapan ibu kota dalam mendapatkan pelayanan transportasi publik yang nyaman, 

aman, dan cepat. 

2.2. Infografis 

Sejarah infografis sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Lankow, Ritchie, 

dan Crooks (2014) mengungkapkan bahwa perancangan informasi visual sudah 

ditemukan sejak jaman manusia purba dalam bentuk lukisan di dinding gua. Pada 

zaman Victoria, telah terbukti kemanjuran dari penggunaan informasi visual. 

Parlemen Inggris sebelumnya tidak menunjukan reaksi terhadap kecemasan 

tentang kesehatan dan kebersihan para pasukan Inggris, namun ketika Florence 

Nightingale membuat suatu informasi visual mengenai penyebab-penyebab 

kematian pasukan Inggris, pada akhirnya berhasil merangsang pikiran para 

parlemen tentang seriusnya penyebaran penyakit tersebut. 
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 Pada akhir 1930 sampai awal 1940, penyajian informasi secara visual telah 

populer untuk keperluan editorial, kemudian semenjak itu infografis mempunyai 

peranan yang cukup penting, baik dari hal akademis dan ilmiah hingga pemasaran 

modern. 

 Infografis sendiri diartikan sebagai sebuah cara penyampaian informasi 

dengan menggunakan visualisasi. Infografis merupakan kependekan untuk kata 

‘grafis informasi’. Cara penyampaian informasi yang disertai visual seperti 

infografis ini dinilai lebih efektif karena mampu mempresentasikan tiap informasi 

yang dikandung. Visualisasi informasi, menurut mereka, memungkinkan audiens 

untuk mendapatkan wawasan dan memahami informasi dengan lebih cepat dan 

efisien. Lankow et al. (2014) menyebutkan tiga ketentuan dasar untuk metode 

komunikasi verbal yang efektif, yaitu: 

 

Gambar 2.1. Infografis buatan Florence Nightingale 
( Infografis Kedasyatan Cara Bercerita Visual) 
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1. Daya Pikat 

Komunikasi harus terjalin secara sukarela. Infografis dapat dengan mudah 

dicerna oleh audiens karena visual-visual yang dikandungnya dapat menjadi 

daya pikat (hlm. 40-41). 

2. Komprehensi 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang memberikan pengetahuan 

yang dapat meningkatkan pemahaman atas informasi. Dengan menggunakan 

visualisasi dan ilustrasi, maka sebuah pesan informasi dapat lebih mudah 

ditangkap oleh audiens (hlm. 44-45). 

3. Retensi 

Komunikasi tidak boleh mudah dilupakan. Manfaat inilah yang hendak 

dicapai dengan penggunaan infografis. Infografis dapat membantu audiens 

untuk mengingat informasi lewat visual-visual yang terkandung di dalamnya.  

Seperti yang dikutip oleh Lankow et al. (2014), otak manusia dapat mengingat 

symbol dan pola-pola yang sudah akrab sehingga memungkinkan manusia 

menciptakan koneksi cepat pada informasi yang sudah tersimpan sehingga 

dapat dengan cepat memahami apa yang sedang mereka lihat (hlm. 50-51). 

Infografis mengandung tiga hal di atas. Untuk itulah infografis merupakan metode 

perancangan informasi yang efektif dan efisien (hlm. 30). Kemudian, terdapat 

beberapa format dalam infografis. Lankow, Ritchie, dan Crooks (2014) 

menjabarkan menjadi tiga format, yaitu : 
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1. Infografis Statis 

 Infografis ini bersifat tetap dan lazim digunakan dalam rancangan informasi. 

Biasanya untuk dicetak, dimuat ke web, atau keduanya. Salah satu manfaat 

utama konten infografis statis adalah relatif mudahnya pembuatan citra statis 

disbanding antarmuka interaktif. Selain itu, infografis statis mampu 

menampilkan konten berumur panjang yang akan tetap relevan tanpa sering 

harus diperbarui. 

2. Grafis Bergerak 

Lankow et al. (2014) menyatakan, grafis bergerak dapat digunakan untuk 

mennghidupkan konten infografis. Cara ini juga dapat menarik perhatian 

audiens daripada sekedar menyajikan grafis statis. Selain grafis yang 

bergerak, suara audio atau musik sebagai suara latar belakang juga dapat 

menimbulkan kesan lain pada audiens (hlm. 47). 

 Menurut Lankow et al. (2014), salah satu pembeda yang mendasar antara 

grafik statis dengan grafik bergerak adalah waktu. Konten grafis yang ada 

pada grafis statis tidak berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan pada 

grafis bergerak, konten grafis dapat diatur sesuai narasi dan keinginan 

perancang. Penggunaan grafis bergerak paling baik adalah ketika perancang 

ingin mengkomunikasikan sebuah kisah linier tunggal dalam rangka 

menciptakan daya pikat baik secara visual maupun emosional yang dapat 

membujuk audiens (hlm. 74-75). 
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3. Infografis Interaktif 

 Infografis interaktif berguna ketika terdapat data yang sangat banyak dan 

ingin menciptakan konten interaktif yang menarik pengguna melakukan 

eksplorasi lebih lanjut. Fungsi lain dari infografis interaktif adalah untuk 

memandu orang melalui sebuah narasi khusus dalam bentuk linier.  

2.3. Peta 

Peta merupakan representasi grafis yang menunjukan hubungan spasial (Tyner, 

2012, hlm. 7). Berdasarkan fungsinya, peta dibedakan menjadi tiga, yaitu peta 

dengan tujuan umum, peta dengan tujuan khusus, dan peta tematik. 

 Peta dengan tujuan umum kerap disebut pula peta referensi. Peta ini 

menunjukkan bermacam-macam fenomena geografis seperti hal-hal politik, 

bentuk transportasi, kota, sungai, dan sebagainya. Peta ini digunakan untuk 

referensi, perencanaan, dan lokasi. Contoh dari peta ini adalah peta topografi dan 

peta sebuah kota di dalam atlas. 

 Peta dengan tujuan khusus dibuat untuk pengguna yang khusus pula. Peta 

geologi, minyak, dan tanah termasuk dalam kategori ini. Biasanya peta ini 

menggunakan skala yang besar dan menunjukkan area-area kecil beserta 

detailnya. Peta ini cenderung dibuat di sebuah agensi atau perusahaan khusus. 

Contoh lain dari kategori peta ini adalah peta navigasi, yang termasuk tipe peta 

untuk pencarian rute. 

 Peta tematik dapat disebut dengan berbagai nama, sesuai dengan tema peta 

tersebut. Peta tematik normalnya hanya mengandung sebuah distribusi atau suatu 
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hubungan. Biasanya peta ini menunjukkan karakteristik, seperti penggunaan lahan 

atau menunjukkan data numerik, seperti temperature, curah hujan, atau populasi. 

 Dalam membuat suatu peta, terdapat elemen dasar yang harus 

diperhatikan. Tyner (2012, hlm 31-40) menjabarkannya sebagai berikut : 

1. Area Pokok 

Area pokok merupakan elemen primer dalam hirarki visual, elemen ini 

merupakan elemen terpenting, dan diletakkan di tengah halaman. 

2. Judul 

Kebanyakan peta mempunyai judul. Jika peta dicetak terpisah dari buku, atau 

dicetak khusus dalam selembar kertas, judul harus tercetak di dalam kertas peta 

tersebut. Jika peta tercetak di dalam buku, laporan, ataupun tesis, sebaiknya judul 

diletakkan sebagai caption di bawah ilustrasi peta. 

3. Legenda 

Legenda merupakan keterangan dari sebuah simbol. Legenda dalam sebuah peta 

mempunyai beberapa bagian, yaitu konten, penulisan, penempatan, dan style. 

4. Skala 

Skala adalah jarak perbandingan antara di peta dengan jarak sebenarnya. Dalam 

desainnya, skala dapat digambarkan dengan diagram batang ataupun linear, atau 

bahkan dengan kalimat verbal, misalnya “1 inch = 1 mm” atau “1:62,500”.  
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5. Orientasi/Tanda Arah 

Orientasi bertujuan untuk menunjukkan suatu arah, biasanya digambarkan dengan 

anak panah ke arah utara. Arah utara biasanya digambarkan di arah atas, namun 

tidak harus selalu seperti itu. 

 

6. Inset 

Inset merupakan suatu peta kecil yang digunakan untuk membantu peta utama. 

Inset bisa digunakan untuk penjelasan, perbesaran gambar, atau fokus ke dalam 

bagian yang kecil di suatu peta utama. 

 

 

Gambar 2. 2. Contoh model visual orientasi 
(Principles of Map Design) 
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7. Teks dan Ilustrasi Tambahan 

Terdapat beberapa teks dan ilustrasi tambahan yang harus ada di dalam suatu peta. 

Misalnya sumber, terutama untuk peta kuantitatif atau peta  yang diambil dari 

karya orang lain. 

8. Frame dan Neat Lines 

Neat Line merupakan suatu garis yang mengkotakkan dan memisahkan antara 

peta utama dengan informasi yang lainnya. Frame merupakan garis yang 

mengkotakkan keseluruhan isi peta. 

Keseluruhan elemen dasar dalam peta terrangkum dalam gambar berikut : 

Gambar 2. 3. Keterangan elemen peta 
(Principles of Map Design) 
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2.4. Wayfinding 

Golledge (1999) mengartikan wayfinding sebagai proses menentukan dan 

mengikuti sebuah jalan atau rute antara titik awal dan titik tujuan. Wayfinding 

merupakan aktivitas yang terarah, memiliki tujuan, dan dilatari oleh motivasi dan 

bisa dilihat sebagai bukti dari tindakan sensorimotor dalam linkungan (hlm. 6). 

 Safanayong (2006) menjelaskan tentang teori Pierce, bahwa manusia 

hanya berpikir dalam tanda. Berdasarkan sifatnya, tanda yang disebutkan 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:. 

a. Ikon : tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. 

b. Indeks : tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang 

dimilikinya. (hlm. 48). 

c. Simbol : tanda berdasarkan peraturan atau perjanjian yang disepakati 

bersama 

Selain itu, Gibson (2009) mengkalsifikasikan suatu tanda menjadi empat jenis, 

yaitu : 

1. Identification Signs 

Tanda ini menampilkan kesan pertama pada sebuah perjalanan. Identification sign 

adalah penanda visual yang menampilkan nama serta fungsi pada sebuah tempat, 

baik ruangan, bangunan, atau gerbang kampus. Tanda ini muncul di permulaan 

dan akhir sebuah rute dan mengindikasikan pintu masuk dan keluar pada sebuah 

tujuan. 
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 Identification sign tujuannya tidak selalu fungsional. Tanda ini 

mengekspresikan personaliti, karakter, bahkan sejarah dari tempat tersebut dengan 

menunjukkan logo atau  mendominasinya dengan gambar. 

 

2. Directional Signs 

Directional signs merupakan sistem sirkulasi dalam wayfinding yang 

menyediakan petunjuk penting yang membantu pengunjung supaya tidak tersesat. 

 Directional signs harus dibuat secara jelas dan mudah dikenali. Pesan 

yang ada didalamnya harus ditulis secara sederhana dan mudah dikoordinasi 

dengan keseluruhan fasilitas yang ada. 

 

 

 

Gambar 2. 4 Contoh Identification Sign 
(The Wayfinding Handbook) 
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3. Orientation Signs 

Untuk membuat tempat yang rumit menjadi lebih jelas ditelusuri, orientation 

signs menawarkan pengunjung keseluruhan temoat yang mereka kunjungi dalam 

bentuk peta dan direktori yang komprehensif . 

 Tanda ini biasanya dibuat dengan ukuran yang besar dengan media 

freestanding yang mudah dilihat oleh pengunjung.	   

Gambar 2. 5 Contoh Directional Sign 
(The Wayfinding Handbook) 

Gambar 2. 6 Contoh Orientation Sign 
(The Wayfinding Handbook) 
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4. Regulatory Signs 

Tanda yang menjelaskan boleh atau tidak bolehnya kegiatan dilakukan di suatu 

tempat. Bisa semudah “No Smoking”  atau tanda yang lebih kompleks dengan 

peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. 

 Pembuatan regulatory sign sebaiknya tidak menonjol. Pembuat tanda 

harus pintar dalam memilih kata-kata , karena harus bisa membuat kalimat yang 

jelas tanpa harus menyinggung pengunjung.	   

 

Gambar 2. 7 Contoh Regulatory Sign 

(The Wayfinding Handbook) 
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2.5. Media 

Nova (2009) menyatakan bahwa media merupakan saluran penyampaian pesan 

dalam komunikasi antarmanusia. Melalui media massa kita memperoleh informasi 

tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media 

dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipegunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada khalayak. Beliau menjelaskan, bahwa berdasarkan 

sifatnya, media terdiri dari dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. 

(hlm. 204-205). 

 Media cetak merupakan kumpulan berbagai media informasi yang dibuat 

dan disampaikan kepada khalayak sasaran melalui tulisan dan seringkali disertai 

gambar sehingga dapat dilihat dan dibaca. Contoh media cetak yang utama adalah 

surat kabar, majalah, tabloid, brosur, newsletter, pamflet, leaflet, flier, spanduk, 

dan poster. (Madjadikara, 2004, hlm. 12). 

 Sedangkan media elektronik terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 

media yang hanya bisa didengar (audio) dan media yang bisa didengar juga dilihat 

(audio-visual). Media audio yang sering digunakan adalah radio, sedangkan  

contoh dari media audio visual adalah televisi, internet, dan bioskop. Media ini 

cukup efektif karena dapat menimbulkan imajinasi tentang produk pada 

konsumen (Rangkuti, 2009, hlm. 24). 

 Rangkuti (2009) menambahkan satu lagi jenis media, yaitu media outdoor 

atau media luar ruangan. Media ini meliputi : 

a. Billboard : iklan yang dipasang pada papan-papan besar bergambar yang 

dianggap strategis, mudah dilihat di jalan raya yang ramai dilalui oleh 
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kendaraan. Media ini bersifat mengingatkan sehingga diperlukan pesan 

yang jelas, singkat, mudah dipahami, dan gambar yang menarik. 

b. Signboard : Papan kecil dengan gambar petunjuk arah suatu lokasi 

tertentu. Media ini ditempatkan pada jalan yang menuju lokasi tersebut. 

c. Umbul-umbul : Media ini menampilkan gambar dengan warna yang 

mencolok sehingga memberikan suasana yang meriah. 

d. Sticker : iklan yang dipasang pada kendaraan-kendaraan umum seperti bus 

kota dan taksi. Umumnya, pemasangan iklan menggunakan sticker dipilih 

untuk kendaraan umum yang melalui jalur padat. 

 Dalam pembuatan signage, Calori (2007) menjelaskan bahwa untuk 

bentuk dari medianya dapat menggunakan bentuk dasar apapun, serta dapat 

dikombinasikan menjadi bentuk yang khas (hlm. 153). Untuk pemasangan 

signage sendiri dijelaskan dengan berbagai macam, yaitu : 

1. Freestanding atau ground mouted : bagian bawah sign menancap di lantai 

dan pemasangannya secara horizontal 

2. Suspended atau ceiling-hung : bagian atas sign menancap di langit2 dan 

pemasangannya secara horizontal 

3. Projecting atau flag-mounted : bagian sisi sign menancap ke tembok dan 

pemasangannya secara vertikal 

4. Flush atau flat wall-mouted, dimana bagian belakang sign menempel ke 

tembok dengan pemasangan secara vertikal 

 Penempatan lokasi sign pun harus mempertimbangkan jarak, ketinggian 

pemasangan, serta metode. Ada dua zona dasar untuk penempatan sign dan 
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pemasangan panel yang membawa informasi tersebut, yaitu zona overhead dan 

zona eye level. Informasi yang bersifat penting (seperti gate number, tempat 

parkir) diletakkan pada zona overhead supaya informasi yang sangat penting tidak 

terhalang oleh orang-orang, kendaraan, tanaman, atau benda lainnya, sedangkan 

informasi yang kurang penting diletakkan pada zona eye level (seperti identifikasi 

kantor, peta orientasi) (hlm. 163). 

 
2.6. Desain Grafis 

Desain grafis diartikan sebagai sebuah pemecahan masalah yang diaplikasikan 

dalam bentuk datar atau dalam bidang dua dimensi (Arntson, 2012, hlm. 4). 

Menurut Poulin (2011) komunikasi visual melibatkan analisa, perencanaan, 

pengorganisasian, dan pemecahan masalah. Seorang desainer grafis harus mampu 

menyusun, merencanakan, dan mengeksekusi desain yang dapat 

mengkomunikasikan pesan yang spesifik kepada penerima pesan yang spesifik 

juga dengan memberikan batasan-finansial, fisikal, ataupun psikologikal. 

2.6.1. Elemen Desain Grafis 

1. Titik 

Dalam bukunya yang berjudul Graphic Design: the New Basics, Lupton dan 

Phillips (2008) menjelaskan bahwa titik adalah sebuah tanda penentu di sebuah 

tempat. Sebuah titik dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Secara 

geometri, titik merupakan sebuah titik temu antara koordinat x dan y. Secara 

grafis, titik merupakan sebuah bintik, atau suatu tanda yang terlihat. Melalui 

ukuran, posisi, serta hubungannya dengan sekitar, titik dapat menjelaskan 
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identitasnya sendiri atau melebur dalam keramaian (hlm. 14). Sedangkan menurut 

Poullin (2011), Sebuah titik merupakan bangunan paling dasar akan seluruh 

elemen komunikasi visual dan prinsipnya.  

 Titik merupakan elemen geometris yang paling simple dan yang paling 

alami dalam kamus seorang desainer grafis. (hlm. 13). Lupton dan Phillips (2008) 

pun mengatakan bahwa sebuah titik dapat berubah menjadi berbagai bentuk. 

Kumpulan dari beberapa titik dapat membentuk sebuah garis, bentuk, tekstur, dan 

ruang. Titik kecil dengan ukuran yang berbeda-beda dapat menciptakan suatu 

bayangan. Di dalam tipografi, titik merupakan suatu akhir. Sebuah karakter dalam 

suatu tulisan adalah sebuah elemen, dan titik merupakan ujung dari elemen-

elemen tersebut (hlm. 14). 

2. Garis 

Garis merupakan gabungan dari titik yang tidak mempunyai ujung (Lupton & 

Phillips, 2008, hlm. 16). Secara geometris, sebuah garis mempunyai panjang, 

namun tidak mempunyai lebar. Secara grafis, garis dapat muncul dalam berbagai 

bobot, tebal tipisnya menentukan penampakan visualnya. Sebuah garis dapat 

digambar menggunakan pensil, pulpen, kuas, mouse, atau kode digital. Garis 

dapat berupa garis lurus ataupun lengkung, dapat berkelanjutan ataupun putus-

putus. Dalam ketebalan tertentu, sebuah garis dapat membentuk bidang. 

Kumpulan garis dapat menjelaskan volume, bidang, dan tekstur. 
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3. Bidang 

Bidang adalah sebuah penampakan yang datar, yang mempunyai panjang dan 

lebar. Bidang juga dapat dikatakan sebagai garis yang mempunyai luas. Bidang 

yang mempunyai tepi membentuk sebuah bentuk. Sebuah bidang dapat berbentuk 

padat ataupun berlubang, tak tembus cahaya ataupun transparan, bertekstur 

ataupun lembut. (Lupton & Phillips, 2008, hlm. 18). 

4. Ruang dan Volume 

Sebuah obyek grafis yang mempunyai ruang secara tiga dimensi otomatis 

mempunyai volume; tinggi, lebar, dan kedalaman. Selembar kertas ataupun 

sebuah layar komputer tidak mempunyai kedalaman yang nyata, sehingga volume 

direpresentasikan melalui kaidah-kaidah grafis. (Lupton & Phillips. 2008, hlm. 

19). Menurut Puhalla (2011), memahami sebuah visual volume penting untuk 

dapat membuat variasi dari aplikasi desain grafis. Seluruh aplikasi desain grafis, 

baik cetak maupun elektronik, harus mempertimbangkan kegunaan ruang dan 

volume. Bahkan beberapa sistem warna menggunakan teknik tiga dimensi. (hlm. 

44). Sebuah bentuk yang bervolume, seperti kubus, tabung, dan kerucut 

memberikan ilusi tentang kedalaman. (Landa, 2013, hlm. 152). 

5. Warna 

Warna merupakan bagaimana sebuah benda merefleksikan atau menyerap cahaya 

(Berryman, 2002). Warna dapat membantu masyarakat mengidentifikasi, 

menavigasi, serta mengkoneksikan emosi terhadap tempat tertentu (Gibson, 2009, 
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hlm. 87). Untuk itu, dibutuhkan penelitian serta riset yang mendalam menyangkut 

beberapa bidang, seperti psikologi, budaya, dan tipografi. Beberapa warna 

dipisahkan menjadi beberapa kategori dan disebut sebagai spektrum warna, 

Poulin (2012) menjabarkannya sebagai berikut: 

a. Warna primer : merupakan warna dasar, yaitu : merah, biru, dan kuning. 

b. Warna sekunder : warna yang terjadi karena percampuran dua warna 

primer, misalnya : ungu, jingga, dan hijau. 

c. Warna tersier : percampuran warna primer dan sekunder, misalnya warna 

coklat. 

d. Warna komplementer : warna yang saling melengkapi, warna yang 

berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya warna merah dan hijau. 

e. Warna monokrom : satu warna yang berbeda value, misalnya warna biru 

muda dan biru tua. 

f. Warna analog : kumpulan warna yang saling berdekatan, misalnya biru, 

biru kehijauan, dan hijau. 

g. Warna triad : tiga warna di lingkaran warna yang membentuk segitiga 

sama kaki. 

h. Warna tetrad : empat warna di lingkaran warna yang membentuk 

segiempat. 
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Dari sekian banyak warna, terdapat pula sistem warna. Berryman membaginya 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Hue : nama untuk contoh warna. 

b. Value : terang gelapnya suatu warna. 

c. Chroma : Intensitas cahaya pada warna. 

Semua warna mempunyai maknanya masing-masing. Beberapa warna dan 

maknanya diulas menjadi seperti berikut (Rustan, 2009) : 

a. Abu-abu : dapat diandalkan, keamanan, elegan, rendah hati, rasa hormat, 

stabil, kehalusan, bijaksana. 

b. Putih : rendah hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, bersih, netral. 

c. Hitam : Klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian, ketiadaan. 

Gambar 2. 8 Spektrum Warna 
(The Wayfinding Handbook) 
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d. Merah : perayaan, kekayaan, nasib baik, kuat, energi, api. 

e. Biru : laut, manusia, produktif, harmoni, tenang, damai, percaya. 

f. Hijau : kecerdasan tinggi, alam, kesuburan, tulus, rumput, agresi. 

g. Kuning : sinar matahari, gembira, bahagia, optimis, cerdas. 

h. Ungu : bangsawan, iri, sensualitas, spiritual, kreativitas. 

i. Jingga : Hinduisme, Buddhisme, kebahagiaan, energi, keseimbangan. 

j. Cokelat : tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, desa, tradisi. 

k. Pink : musim semi, rasa syukur, penghargaan, kagum, cinta, roman. 

Dewasa ini, warna menjadi penting untuk sebuah wayfinding terutama sejak 

petugas lalu lintas di Amerika mengembangkan standar warna dalam rangka 

pengurangan kekacauan lalu lintas pada jalan raya. Palet dasar dalam warna ini 

adalah hijau (jalan), kuning (peringatan), dan merah (berhenti), yang akhirnya 

dipakai di segala tempat di seluruh dunia. 

 

Gambar 2. 9 Standar warna lalu lintas 

(The Wayfinding Handbook) 
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6.  Tipografi 

Sama halnya dengan warna, sebuah font juga memiliki makna dan karakternya 

sendiri. Bentuk dasar sebuah font dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu (Berryman, 

2002): 

a. Serif : huruf yang bertangkai 

b. Sans serif : huruf tanpa tangkai 

c. Script : jenis huruf yang menyerupai tulisan tangan 

Kemudian, Gibson (2009) menambahkan dua tipe typeface yang lain, yaitu : 

a. Slab Serif : tipe serif yang dibedakan oleh ketebalan dan akhir geometri 

dari sebuah letterform 

b. Decoration : font yang diciptakan sendiri 

 
 
 
 
 

Gambar 2. 10 Typefaces 
(The Wayfinding Handbook) 
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 Dalam pembuatan suatu signage atau wayfinding diharuskan dapat terlihat 

pada jarak jauh oleh pejalan kaki yang sedang berjalan cepat, ataupun penumpang 

di kendaraan bermotor. Dua karakteristik penting yang mempengaruhi legibilitas 

suatu tanda adalah tinggi dari lowercase atau x-height, dan keterbukaan antara 

kekosongan di dalam huruf atau daerah di sekitar huruf. 

 

 
 

2.6.2. Prinsip Desain 

1. Keseimbangan 

Landa, Gonella, dan Brower (2007) menyatakan bahwa keseimbangan (balance) 

secara definisi merupakan suatu keadaan yang stabil yang diciptakan oleh 

persebaran berat visual di setiap sisi pada poros pusat ( hlm. 151). Pernyataan ini 

Gambar 2. 11 Letterform Legibility 
(The Wayfinding Handbook) 
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serupa dengan pandangan Lauer & Pentak (2008) yang mengasumsikan bahwa 

keseimbangan dapat dilihat dari penyebaran yang sama dari berat visual baik dari 

sisi manapun (hlm. 90). 

2. Kesatuan 

Kesatuan (unity) artinya adalah keseluruhan bagian dari sebuah desain bekerja 

bersama, dan segalanya seperti menjadi bagian bersama. Menurut Mahood (2010), 

sebuah kesatuan membantu penonton untuk melihat sebuah desain sebagai sesuatu 

yang kohesif dan mempunyai tujuan yang tepat (hlm. 74). 

3. Ritme 

Ritme (rhytm) sebagai prinsip desain adalah suatu hal yang berdasarkan repetisi. 

(Laurer & Pentak, 2008). Ritme melibatkan repetisi yang murni dari kumpulan 

elemen visual yang sama atau sedikit dimodifikasi (hlm. 114). Sedangkan 

menurut Goloombisky (2008), ritme merupakan sebuah pola, baik yang teratur 

maupun tidak teratur, yang menciptakan sebuah gerakan (hlm. 53). Mengulang 

atau memberi variasi kepada elemen visual dapat menciptakan suatu pola/ritme 

(Landa, Gonela, dan Brower, 2007, hlm. 193). 

4. Focal Point 

Laurer & Pentak (2008) mengartikan focal point sebagai sesuatu yang utama, 

yang menarik perhatian, dan membentuk suatu penekanan (emphasis). Hal serupa 

dinyatakan oleh Ball (2011) bahwa focal point adalah elemen visual yang 
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digunakan dalam dunia desain grafis, baik foto, grafis, huruf ataupun ilustrasi, 

yang ditangkap oleh mata (hlm. 178). 
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