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BAB III 

 

METODOLOGI DAN ANALISIS DATA 

 

3.1 Analisa Perusahaan 

Kompleks Pergudangan Mutiara Kosambi adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa penyimpanan barang. Pergudangan Mutiara Kosambi 

didirikan pada tahun 2002 oleh Lim Lee Seng dengan developer PT. Agusindo 

Binatama. Kawasan pergudangan tersebut memiliki 550 unit gudang dengan luas 

area mencapai 232.000 m2 dan tersedia sarana lingkungan seperti tempat ibadah, 

gardu PLN, tempat pembuangan sampah dan pos pemadam kebakaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Kosambi 

(Sumber : www.google.com) 

Kawasan Pergudangan Mutiara Kosambi terletak di Jl. Raya Perancis, 

Kosambi Timur, Desa Dadap, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kawasan 

tersebut merupakan tempat untuk proses bongkar muat barang baik barang mentah 

maupun barang jadi. Pergudangan Mutiara Kosambi cocok untuk pengusaha yang 

ingin berbisnis melihat lokasinya yang strategis karena berada dekat kawasan 
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pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan kawasan bandara Soekarno Hatta 

Tangerang.  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Logo Pergudangan Mutiara Kosambi 

Seiring berjalannya waktu, Pergudangan Mutiara Kosambi mendapat 

kepercayaan sebagai tempat penyimpanan barang yang terpercaya sehingga 

memperluas wilayahnya dengan membangun komplek Pergudangan Mutiara 

Kosambi II yang letaknya tidak jauh dari Mutiara Kosambi I.  

3.1.1 Data Kebakaran 

Berikut ini adalah grafik data kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tangerang dari 

tahun 2010 sampai 2012 :  

 

Tabel 3.i Grafik Kejadian Kebakaran 

(Sumber : Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang) 
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Menurut data kejadian kebakaran Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang, pada 

tahun 2010 wilayah industri merupakan tempat yang sering terjadi kebakaran 

dengan 45 kali sedangkan rumah tinggal 26 kali dan lain-lain 18 kali. Pada tahun 

2011 wilayah industri kembali menjadi tempat yang paling sering kebakaran 

dengan jumlah 61 kali sedangkan rumah tinggal 54 kali dan lain-lain 34 kali. Pada 

tahun 2012 wilayah industri mengalami penurunan dengan 51 kali sedangkan 

rumah tinggal 45 kali dan lain-lain 53 kali.      

 Seluruh kejadian kebakaran tersebut bermacam-macam penyebabnya. 

Berikut ini grafik penyebab Kebakaran : 

 

Tabel 3.2 Grafik Penyebab Kebakaran 

(Sumber : Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang) 

Menurut data kebakaran Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang, penyebab utama 

terjadinya kebakaran yaitu disebabkan hubungan arus pendek listrik. Pada tahun 

2010 jumlah kebakaran disebabkan listrik berjumlah 33 kasus sedangkan rokok 18 

kasus dan lain-lain 22 kasus. Pada tahun 2011 kebakaran ysng disebabkan listrik 
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naik berjumlah 35 kasus sedangkan rokok 22 kasus dan lain-lain 35 kasus. 

sedangkan rokok 8 kasus dan lain-lain 18 kasus.  

 Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Kosambi data kejadian kebakaran 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Grafik Kebakaran Kecamatan Kosambi 

(Sumber : Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang) 

Menurut data kebakaran Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang, wilayah 

Kecamatan Kosambi pada tahun 2010 terjadi kebakaran di pergudangan sebanyak 

41 kali sedangkan rumah tinggal 26 kali dan lian-lain 18 kali. Pada tahun 2011 

terjadi kebakaran di pergudangan sebanyak 18 kali sedangkan rumah tinggal 34 

kali dan lain-lain 34 kali. Pada tahun 2012 terjadi kebakaran di pergudangan 

sebanyak 15 kali sedangkan rumah tinggal 10 kali dan lain-lain 13 kali. 
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3.2 Mind Mapping 

Tahap awal dari perancangan sign system Pergudangan Mutiara Kosambi adalah 

dengan cara brainstorming berupa mind mapping. Berikut adalah gambar hasil 

mind mapping : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Mind Mapping 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Mind Mapping 2 
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3.3 Konsep Kreatif 

Strategi konsep desain perancangan ini berangkat dari brainstorming dan mind 

mapping. Dalam konsep perancangan sign system peringatan dini kebakaran 

Pergudangan Mutiara Kosambi ini ingin menunjukkan beberapa ciri khas yang 

berasal dari logo serta membentuk identitas dan karakter sign yang berasal dari 

logo yang sudah ada. 

3.3.1 Bentuk  

Bentukan dasar pada signage peringatan dini Pergudangan Mutiara Kosambi 

adalah perpaduan bidang datar antara lingkaran, persegi dan persegi panjang. 

Gambar 3.5 Alternatif Bentuk Sign 
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3.3.2 Warna 

Warna adalah salah satu elemen dalam sign. Penggunaannya mengacu pada 

rambu-rambu dalam peringatan kebakaran. Warna yang dipilih harus mewakili 

peringatan, kewaspadaan, keharmonisan dan keamanan. Warna yang memiliki 

kesan tersebut dapat diwakili oleh warna kuning, merah, biru. 

Gambar 3.6 Warna  

3.3.3 Tipografi  

Tipografi juga memiliki faktor penting dalam perancangan signage yan dapat 

dipengaruhi oleh ukuran font terhadap jarak pandang mata atau jarak spasi per 

huruf. Warna pada font juga penting untuk keterbacaan dengan menggunakan 

warna kontras dengan background. Pemilihan Font jenis SanSerif lebih mudah 

dibaca dibandingkan serif. 

Gambar 3.7 Alternatif Font 
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3.3.4 Peletakan Sign 

Untuk memaksimalkan sign system Pergudangan Mutiara Kosambi yang memiliki 

area cukup luas, strategi peletakan menjadi faktor penting sebagai informasi. 

Adapun strategi peletakan sign terbagi menjadi sign umum dan sign khusus 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Sign Umum 

a. Sign Board 

Diletakkan di depan pintu masuk utama menghadap kea rah lalu lintas 

b. Wayfinding Sign  

Diletakkan di sudut perempatan jalan samping gudang paling pojok 

c. Identificational Sign  

Diletakkan di muka gudang 

2. Sign Khusus 

a. Safety sign 

Diletakkan di dalam gudang 

b. Map Sign 

Diletakkan di depan pos keamanan 2 sisi menghadap lalu lintas dan 

kawasan pergudangan 

3.3.5 Jarak baca  

Untuk memperkuat komunikasi terhadap penggunanya, semua signage harus 

dapat terbaca jelas. Berikut tabel jarak baca : 
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Tabel 3.4 Jarak Baca 

(Sumber : safetysign.co.id) 

3.3.6 Material  

Pemilihan bahan material digunakan untuk pendukung ketahanan signage. Dalam 

hal ini, untuk perancangan peringatan dini kebakaran Pergudangan Mutiara 

Kosambi adalah sebagai berikut : 

1. Bidang sign utama di dalam gudang terbuat dari sticker vinyl dan di luar 

gudang dibutuhkan plat aluminium beserta sticker vinyl. 

2. Tiang sign besar berbahan beton sedangkan sign kecil berbahan logam pipa 

bulat.    

3.4 Analisa Sasaran 

Target yang menjadi sasaran dalam perancangan sign system ini adalah sebagai 

berikut: 

Jarak baca aman 
minimum (m) 

Tinggi huruf (cm) Ukuran Huruf ( Point ) 

< 1,2 0,4 16 

1,8 0,6 23 

2,4 0,8 31 

3,0 1,0 39 

4,6 1,5 58 

6,1 2,0 78 

9,1 3,0 117 

12,2 4,1 160 

18,3  6,1 238 

24,4 8,1 316 

30.5 10,2 398 

38,1 12,7 495 

45,7 15,2 539 

61 20,3 792 
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- Target Primer  

Pekerja Gudang  

Pekerja Gudang memiliki peran penting karena dalam kesehariannya 

mereka selalu berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan pergudangan 

seperti proses produksi dan bongkar muat barang. 

Demografis : 

- Usia   : 20 – 40 tahum  

- Pendidikan : SD, SMP, SMA 

Geografis : Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 

- Target Sekunder  

Pengunjung dan Masyarakat Umum 

Target ini untuk orang-orang baru yang berkunjung untuk mendapatkan 

informasi ataupun yang berkepentingan dengan pengelola gudang 

Demografis : 

- Usia   : 30 – 40 tahun 

- Pendidikan  : SD, SMP, SMA, Sarjana 

Geografis : Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 

3.5 Analisa Rambu-Rambu 

3.5.1    Secara Umum 

Pada umumnya rambu-rambu dibuat untuk ditaati. Maksud dari setiap simbol, 

warna dan bentuk mempunyai makna masing-masing. Menurut Ferdinand de 

Saussure, simbol sebagai bagian dari tanda yang memiliki dua aspek yang dapat 

ditangkap indera manusia yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah aspek 
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material yang dapat dilihat, dibaca dan didengar sedangkan petanda adalah makna 

yang terkandung dari gambar yang terlihat. Jadi, kombinasi antara penanda dan 

petanda menghasilkan sebuah tanda. 

Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut : 

1. Memenuhi kebutuhan. 

2. Menarik perhatian pengguna.  

3. Memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti. 

4. Menyediakan waktu cukup kepada pengguna dalam memberikan respon.    

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang 

harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah 

1. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu 

Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan memudahkan 

pengguna untuk memahami dan memberikan respon sehingga menghasilkan 

persepsi yang jelas. 

2. Desain Rambu 

Warna, bentuk dan ukuran yang memenuhi standar akan menarik perhatian 

pengguna.  

3. Lokasi 

Lokasi harus diletakkan dengan tepat agar pengguna memiliki waktu untuk 

memberikan respon.  

4. Operasi Rambu 

Peletakkan rambu yang tepat harus memenuhi kebutuhan dan keperluan 

pengguna. 
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5. Pemeliharaan Rambu 

Pemeliharaan diperlukan agar rambu tetap berfungi dengan baik. 

Secara umum jenis sign yang berfungsi untuk memberikan informasi dapat 

dikategorikan menjadi: 

1. Pemberi Orientasi (Orientational Sign) 

Sign jenis ini berfungsi untuk menginformasikan posisi tempat seseorang 

dalam suatu wilayah, agar mengetahui arah selanjutnya menuju tempat yang 

diinginkan. 

2. Pemberi Informasi (Informational Sign) 

Sign yang berisi informasi mengenai segala sesuatu di lingkungan tempat  

sign berada. Seperti keterangan rute bus, jadwal buka suatu tempat dan 

jadwal tayang film. 

3. Pemberi Identitas (Identificational Sign) 

Sign ini berfungsi mengenalkan identitas suatu tempat atau kawasan agar 

orang yang berada di sekitar dapat membedakan tempat yang satu dengan 

yang lain. Seperti sign yang bergambar alat makan untuk melambangkan 

restoran.   

4. Penunjuk Arah (Directional Sign) 

Sign yang berfungsi untuk memberikan arah kepada pengguna jalan ataupun 

kendaraan. Seperti rambu lalu lintas dan sign yang berbentuk panah yang 

mengarahkan orang ke suatu lokasi. 
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5. Pemberi Peringatan (Statutory Regulatory Sign) 

Sign ini berguna untuk memberitahukan peraturan-peraturan mengenai 

kegiatan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan di daerah tersebut. 

Seperti tanda silarang merokok atau dilarang masuk 

6. Pemberi dekorasi (Ornamental Sign) 

Sign ini berfungsi untuk memperindah atau meningkatkan penampilan suatu 

banguna. Seperti bendera, spanduk dan plakat. 

Beberapa jenis dan bentuk rambu yang digunakan antara lain : 

1. Rambu Peringatan 

Rambu peringatan digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan 

bahaya atau tempat berbahaya disekitar lingkungan. Warna dasar rambu 

peingatan berwarna kuning dengan gambar atau tulisan berwarna hitam. 

2. Rambu Larangan 

Rambu larangan menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan di 

lingkungan sekitar. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan gambar 

atau tulisan berwarna hitam atau merah. 

3. Rambu Perintah 

Rambu perintah menyatakan perintah yang wajib dilakukan di sekitar 

lingkungan. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna biru dan gambar 

atau tulisan berwarna putih. 

4. Rambu Petunjuk 

Rambu petunjuk berguna untuk menunjukkan sesuatu atau arah atau tujuan 
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5. Papan Tambahan 

Papan tambahan adalah papan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari 

suatu rambu yang berisi ketentuan waktu, jarak, jenis kendaraan dan 

ketentuan lainnya yang dipasang untuk melengkapi rambu lalu lintas jalan.  

3.5.2  Safety Sign 

Secara umum rambu-rambu dibuat untuk menginformasikan tentang tindakan 

yang seharusnya dilakukan atau tidak diperbolehkan di area sekitar rambu-rambu. 

Dalam hal ini penulis membahas rambu-rambu keselamatan kerja dengan tujuan 

melindungi pekerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas serta menjamin 

keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja.  

 Dalam kaitanya dengan informasi yang harus diberikan kepada orang lain di 

lingkungan kerja, maka perlu dibuat bentuk dasarnya agar mudah dipahami dan 

dimengerti semua orang. Bentuk dasar rambu-rambu keselamatan kerja yaitu :  

1. Lingkaran  

Rambu-rambu yang berbentuk lingkaran menunjukkan llarangan dan 

kewajiban. Dengan memperhatikan bentuknya, maka semua orang sudah  

memahami dan mengerti bahwa rambu tersebut berisi mengenai larangan 

dan kewajiban yang harus ditaati. Rambu lingkaran memiliki dua macam : 

a. Bagian tepinya diberikan warna merah dan garis melintang sebagai 

diameter lingkaran dengan dasar lingkaran berwarna putih yang berarti 

larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang di lingkungan kerja. 
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b. Semua lingkaran diblok warna biru memiliki arti ada kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh semua orang yang berada di lingkungan kerja. 

 

 

 

Gambar 3.8 Sign Bentuk Lingkaran 

(Sumber : www.google.com) 

2. Segitiga 

Rambu yang berbentuk segitiga berarti kewaspadaan. Hal tersebut 

memungkinkan di lingkungan kerja terdapat alat kerja yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Segitiga diberi blok warna 

kuning sebagai bentuk kewaspadaan. 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Sign Bentuk Segitiga 

(Sumber : www.google.com) 

 

3. Segiempat 

Rambu segiempat berarti menunjukkan lokasi dimana kita memperoleh 

informasi yang diinginkan. Ada tiga macam bentuk rambu yang mewakili 

segiempat : 
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a. Segiempat dengan warna blok hijau menunjukkan informasi mengenai 

zona aman, pertolongan pertama, peralatan keselamatan. 

b. Segiempat dengan blok warna merah memiliki arti mengenai alat 

pemadam api. 

c. Segiempat tanpa blok berwarna putih memiliki informasi bersifat 

umum. 

 

 

 

Gambar 3.10 Sign Bentuk Segiempat 

(Sumber : www.google.com) 

3.6 Analisa SWOT 

Setelah melalui proses studi pustaka, observasi dan wawancara, penulis 

menganalisa bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang 

dimiliki Pergudangan Mutiara Kosambi. 

a. Strong (Kekuatan) 

Kekuatan dari pergudangan ini adalah Pergudangan Mutiara Kosambi 

dilengkapi fasilitas pos pemadam kebakaran yang tidak dimiliki 

pergudangan lainnya. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dari 

wilayah industri seperti Jakarta dan Tangerang serta akses jalan yang dekat 

dengan bandara Soekarno-Hatta dan pelabuhan Tanjung Priuk memudahkan 

bagi pengusaha yang akan berbisnis. Selain itu, jumlah unit gudang yang 

lebih banyak dari pada pergudangan lain.   
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b. Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan dari Pergudangan Mutiara Kosambi adalah tidak adanya sarana 

keselamatan seperti pintu darurat atau tangga darurat. Selain itu, tidak 

adanya sistem tanda (signage) baik diluar maupun didalam wilayah gudang 

serta kurangnya sarana proteksi alat pemadam kebakaran sehingga membuat 

para pekerja tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan apabila 

terjadi bencana kebakaran. 

c. Opportunity (Kesempatan) 

Dilihat dari lokasi yang mendukung, Pergudangan Mutiara Kosambi 

menjadikan tempat penyimpanan barang yang baik untuk usaha dalam 

wilayah Jakarta dan Tangerang.  

d. Threat (Ancaman) 

Ancaman yang ada dari Pergudangan Mutiara Kosambi yaitu terdapat 

pergudangan yang memiliki sarana keselamatan dan sistem tanda yang baik. 

Selama penelitian tugas akhir ini penulis perlu memperhatikan informasi-

informasi apa saja yang akan diberikan untuk membuat sistem tanda dengan 

baik sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. 

3.7 Perbandingan 

Beberapa signage yang sudah ada diterapkan oleh beberapa perusahaan 

untuk keselamatan kerja yaitu : 
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Gambar 3.11 Sign Yang Sudah Ada 

(Sumber : www.google.com) 
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