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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teori 

Seluruh teori yang akan digunakan dalam perancangan sign system Situgunung 

Park ini memiliki hubungan antara satu teori dengan teori lainnya, sehingga 

membentuk suatu kerangka teori. 

  

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Proses pencarian teori akan dimulai dengan faktor paling penting dalam 

perancangan ini, yaitu sign system. Dasar teori tentang sign system ini akan 

mencakup sejarah, fungsi, syarat, jenis, dan cara pemasangan sign system. Selain 

itu, antropometri yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan 
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antara tubuh manusia dengan lingkungannya juga termasuk di dalam kumpulan 

teori yang berhubungan dengan sign system. 

Teori tentang sign system akan dilanjutkan dengan pencarian teori tentang 

Taman Wisata Alam. Hal ini dikarenakan Situgunung Park merupakan Taman 

Wisata Alam, yang termasuk ke dalam zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan 

merupakan zona dengan fungsi utama sebagai objek wisata dan rekreasi. Teori 

tentang Taman Wisata Alam akan membantu penulis untuk mengetahui lebih 

dalam tentang hal ini. 

Teori berikutnya meliputi desain dan media, yang secara umum 

merupakan salah satu dasar teori yang cukup penting, terlebih lagi dalam taham 

proses kreatif. Teori desain akan meliputi elemen-elemen desain pada umumnya 

seperti tipografi, warna, dan layout. Sedangkan teori media akan berisi penjelasan 

tentang material yang umumnya digunakan dalam pembuatan sign system. 

Teori berikutnya adalah tentang semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari 

tentang tanda. Semiotika diterapkan pada perancangan ini, karena sebagian besar 

signage dalam sign system menggunakan ikon dan simbol sebagai komponen 

utama. Sehingga, untuk membuat sebuah perancangan sign system yang baik, 

tentunya dibutuhkan pemahaman tentang semiotika. 

Berbagai teori yang akan dijabarkan tentunya diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam perancangan sign system Situgunung Park ini, terutama pada proses 

desain yang akan dilakukan. Teori-teori ini diharapkan dapat menuntun penulis 

dan memberikan alur kerja yang jelas selama proses pengumpulan data dan proses 
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kreatif. Dengan begitu, perancangan sign system Situgunung Park ini dapat 

berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. 

2.2. Sign system 

Menurut Calori dalam bukunya yang berjudul Signage & Wayfinding Design 

(2007, Hal. 9), sign system merupakan salah satu jenis dari environmental graphic 

design, dimana environmental graphic design itu sendiri merupakan suatu ilmu 

desain yang menekankan alur informasi dan interaksi antara manusia dengan 

lingkungan di sekitarnya, melalui simbol, gambar, dan tanda. 

 Kata sign system berasal dari bahasa Inggris ‘sign’, yang berarti tanda atau 

lambang, dan ‘system’ yang berarti aturan. Sign system secara harafiah dapat 

diartikan sebagai sistem tanda, yang memiliki fungsi utama sebagai pemberi 

informasi berupa petunjuk, peringatan, aturan, ataupun larangan. Sign system juga 

seringkali dihubungkan dengan wayfinding, yaitu suatu istilah yang jika diartikan 

secara harafiah berarti ‘menemukan jalan’. Lidwell (2003, Hal. 208) mengartikan 

wayfinding sebagai sebuah ilmu atau kemampuan menavigasikan posisi diri 

sendiri dengan lingkungan yang ada, untuk menuju ke suatu lokasi yang dituju. 

 Dalam perancangan sign system, banyak aspek yang perlu diperhitungkan, 

mulai dari pembuatan desain, material yang akan digunakan, target audiens yang 

dituju, observasi tentang perilaku audiens, sampai kepada kondisi lingkungan 

tempat signage tersebut akan dipasang. 
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2.2.1. Sejarah Sign system 

Menurut Berger (2005, Hal. 12) sign system bermula pada tahun 1900, ketika 

seorang arsitek Perancis, Hector Guimard, membangun pintu masuk menuju 

stasiun kereta bawah tanah Porte Dauphine di Paris dengan memberikan sentuhan 

art nouveau, yang direalisasikan melalui bentuk arsitektur serta tulisan 

‘Metropolitain’ di bagian atas pintu masuk tersebut. Secara tidak disengaja, 

tulisan tersebut menjadi salah satu identificational signage pertama yang lengkap 

dengan sentuhan art nouveau, dan telah menjadi jalan lahirnya environmental 

graphic design, yaitu suatu cabang desain grafis yang berhubungan erat dengan 

alur informasi, masyarakat, dan lingkungan yang ada. 

 

Gambar 2.1 Pintu masuk Porte Dauphine 
(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Guimard) 

Environmental graphic design semakin dikenal setelah Perang Dunia II, 

dimana saat itu para desainer grafis mulai memikirkan tentang perlunya 

keberadaan tanda-tanda yang memberikan informasi di suatu lokasi, yang 
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kemudian akan dikenal sebagai sign system. Di samping itu, semakin banyaknya 

bangunan berukuran besar dan tata letak ruang yang rumit mendorong para 

desainer grafis untuk bekerja sama dengan para arsitek dalam merancang sign 

system yang informatif serta efektif dalam penggunaannya. Adanya bangunan-

bangunan dengan fungsi ganda, seperti pom bensin yang dilengkapi dengan 

fasilitas lain seperti toilet dan mini-market, tentunya juga membutuhkan 

perancangan sign system yang berbeda dengan bangunan yang umumnya 

berfungsi tunggal.   

  Pada tahun-tahun berikutnya, sign system semakin dinilai sebagai salah 

satu komponen penting dalam suatu lingkungan. Standarisasi internasional pun 

mulai dibuat untuk tanda-tanda tertentu, baik berupa larangan maupun aturan. 

Salah satu hal penting dalam pembuatan  sign system adalah tanda-tanda harus 

dibuat sesederhana mungkin, namun tetap dapat dipahami oleh audiens yang 

berasal dari berbagai kalangan, dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

2.2.2. Fungsi Sign system 

Menurut Berger (2005, Hal. 8), sign system yang efektif dan informatif sangat 

dibutuhkan di dalam suatu lingkungan, yang berguna untuk memberi informasi 

tentang arah, lokasi, aturan, dan larangan yang ada di sekitar audiens. Secara 

umum, fungsi sign system dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Memberi Informasi 

Sign system berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna untuk 

menuntun audiens, baik dalam memberikan arahan, mengidentifikasi objek 
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dan fasilitas, serta memberikan peringatan ataupun aturan selama berada di 

suatu tempat. Umumnya sign system dirancang dalam bentuk tanda-tanda 

sederhana yang umumnya dapat dipahami secara jelas. 

2. Mengontrol dan Melindungi 

Sign system berfungsi sebagai pengatur yang bersifat mengontrol dan 

melindungi audiens maupun kepentingan umum serta objek dan fasilitas yang 

terdapat di suatu tempat. 

3. Memperkuat Kualitas Lingkungan 

Sign system memiliki fungsi dekoratif yang berguna untuk melengkapi dan 

memperkuat kualitas suatu lingkungan secara visual. 

2.2.3. Syarat Sign system 

Calori (2009, Hal. 78) berpendapat bahwa sebuah sign system yang baik harus 

memperhatikan beberapa faktor, seperti lokasi pemasangan, keterbacaan, 

pemakaian kata dan penulisan pada signage, serta kondisi lingkungan. Secara 

tidak langsung, faktor-faktor tersebut menggambarkan beberapa syarat dalam 

perancangan sign system yang baik, antara lain: 

1. Mudah Dilihat (Visibility) 

Penempatan sign system harus dipikirkan secara matang agar mudah untuk 

dilihat oleh audiens. Sign system juga harus diletakkan di tempat yang tidak 

terhalang oleh objek lain. Lokasi strategis yang umumnya sering digunakan 
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adalah tempat-tempat yang sering dilalui dan diakses oleh orang banyak, 

seperti lobby, basecamp, percabangan jalan, dan lain-lain. 

2. Mudah Dibaca (Legibility) 

Bentuk dan tipografi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam 

perancangan sebuah sign system. Pemilihan jenis huruf, besar huruf, spasi, 

serta arah tulisan perlu diperhatikan, karena tulisan yang ada harus dapat 

dibaca dengan jelas oleh audiens. 

3. Mudah Dipahami (Readability) 

Bentuk penulisan dan pemakaian kata perlu diperhatikan dalam perancangan 

sebuah sign system agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Bentuk 

tulisan harus dibuat agar mudah dibaca, tetapi tetap memperhitungkan segi 

desain dan kualitas visualnya. Sedangkan pemakaian kata harus dibuat 

sesingkat mungkin, tetapi tetap jelas dan dapat dipahami oleh audiens dari 

berbagai kalangan dan usia. 

4. Dapat Dipercaya 

Pesan yang disampaikan oleh sign system yang ada, harus akurat dan telah 

diuji kebenarannya. Dengan demikian, sign system tersebut tidak akan 

memberikan informasi yang salah, menyesatkan, atau bahkan menyulitkan 

audiens. 
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2.2.4. Jenis Signage dalam Sign system 

Gibson dalam bukunya yang berjudul The Wayfinding Handbook (2009, Hal. 47-

55) mengatakan bahwa jenis signage dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: 

1. Orientational Signage 

Signage ini berguna untuk memberi informasi tentang keberadaan audiens 

saat berada di suatu tempat. Signage ini umumnya berupa peta suatu lokasi, 

yang dilengkapi dengan informasi tentang semua jalur dan koneksi yang ada 

di lokasi tersebut. 

 

Gambar 2.2 Orientational Signage 

(Sumber: http://www.allencentennialgardens.org) 

2. Directional Signage 

Signage ini berguna untuk menunjukkan arah secara harafiah kepada audiens, 

seperti misalnya tanda panah yang menunjuk ke arah kiri dan kanan, yang 

disertai dengan nama lokasi atau fasilitas di samping tanda panah tersebut. 

Directional signage umumnya diletakkan pada jalur yang bercabang. 
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Gambar 2.3 Directional Signage 

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

3. Identificational Signage 

Jenis signage ini berguna untuk memberitahu audiens tentang suatu tempat 

atau fasilitas. Identificational signage umumnya dipasang tepat di lokasi dari 

tempat atau fasilitas yang dimaksud, seperti misalnya signage dengan tulisan 

‘toilet’ yang diletakkan di depan pintu toilet tersebut. Jenis signage ini juga 

meliputi tanda yang memberi identifikasi terhadap suatu objek. 

 

Gambar 2.4 Identificational Signage 

(Sumber: http://photos.nj.com/star-ledger/2012/10) 
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4. Regulatory Signage 

Jenis signage ini berguna untuk memberi informasi tentang larangan dan 

aturan yang bertujuan untuk melindungi audiens maupun objek dan fasilitas 

yang ada di suatu tempat. Signage ini meliputi peringatan-peringatan seperti 

‘No Smoking’, sampai kepada aturan dan larangan yang ditulis secara jelas 

dan rinci. Regulatory signage umumnya diletakkan pada daerah yang 

dianggap berbahaya dan membutuhkan aturan khusus. 

 

Gambar 2.5 Regulatory Signage 

(Sumber: http://www.americantrails.org) 

2.2.5. Cara Pemasangan Signage  

Calori (2007, Hal. 153) mengatakan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam pemasangan (mounting) sebuah signage di suatu lokasi, yaitu: 

1. Freestanding atau ground-mounted, merupakan jenis signage yang dipasang 

di permukaan tanah. 
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2. Suspended atau ceiling-hung, merupakan jenis signage yang menggantung 

dan sisi atasnya melekat pada suatu bidang datar yang horizontal, seperti 

langit-langit dan plafon. 

3. Projecting atau flag-mounted, merupakan jenis signage yang salah satunya 

sisinya menempel dengan suatu bidang datar yang vertikal, seperti dinding. 

4. Flush atau flat wall-mounted, merupakan jenis signage yang sisi belakangnya 

menempel pada suatu bidang datar, seperti dinding. 

 

Gambar 2.6 Jenis mounting pada signage 
(Sumber: Buku Signage and Wayfinding Design) 

 Pada perancangan sign system di ruang terbuka dan alam bebas, sebagian 

besar signage umumnya dipasang dengan cara freestanding, sedangkan jenis 
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pemasangan lainnya hanya terdapat pada signage di daerah tertentu, seperti 

fasilitas dan bangunan pendukung yang ada di tempat tersebut. 

2.2.6. Antropometri 

Menurut Purnomo (2013, Hal. 9), dimensi tubuh manusia menjadi salah satu 

aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan suatu objek atau 

fasilitas, dimana manusia menjadi audiens utama. Variasi dimensi tubuh manusia 

umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti umur, jenis kelamin, ras, suku, 

dan jenis pekerjaan. hal ini tentu perlu menjadi pertimbangan dalam perancangan 

sebuah sign system, mengingat bahwa audiens utama dari suatu sign system adalah 

manusia. Maka dari itu, diperlukan suatu standar yang menjadi rata-rata dimensi 

ukuran tubuh manusia. Tinggi mata orang Indonesia saat dalam keadaan berdiri 

pada umumnya adalah sekitar 160 cm untuk pria, dan 148 cm untuk wanita. 

Selain tinggi badan, masih ada beberapa aspek dalam antropometri yang perlu 

diperhitungkan. 

2.2.6.1. Luas Sudut Pandang Mata 

 Ketika manusia melihat sebuah objek atau display, terdapat jarak dan 

sudut yang dirasa paling nyaman oleh mata manusia. Bidang visual 

merupakan suatu lingkup ruang yang dapat ditangkap oleh mata saat 

kepala dan mata dalam keadaan diam. Saat kedua mata manusia melihat, 

bidang visual yang dimiliki kedua mata akan menghasilkan suatu lingkup 

ruang yang overlap antara bidang visual mata kiri dan bidang visual mata 

kanan, yang disebut binocular field. 
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Gambar 2.7 Luas sudut pandang mata manusia 

(Sumber: http://hsimed.gtri.gatech.edu/guidelines) 

Saat kepala dalam keadaan diam dan mata bergerak secara 

horizontal, luas sudut pandang mata maksimal adalah sekitar 70˚, dengan 

luas binocular field sebesar 30˚. Saat kepala dalam keadaan bergerak 

secara horizontal dan mata dalam keadaan diam, luas sudut pandang mata 

maksimal adalah sekitar 120˚, dengan luas binocular field sebesar 0˚. 

Sedangkan saat kepala dan mata dalam keadaan bergerak secara 

horizontal, maka luas sudut pandang mata maksimal adalah 190˚, dengan 

luas binocular field sebesar 30˚. 
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Dengan asumsi mata melihat lurus ke depan dan membentuk sudut 

90˚ terhadap tubuh manusia, luas binocular field mata manusia ketika 

melihat secara horizontal adalah sekitar 30˚ ke bawah, dari sudut 90˚ 

tersebut. Saat kepala dalam keadaan diam dan mata bergerak secara 

vertikal, luas sudut pandang mata maksimal adalah 60˚. Saat kepada 

bergerak secara vertikal dan mata dalam keadaan diam, maka luas sudut 

pandang mata maksimal adalah 100˚. Pada saat kepala dan mata bergerak 

secara vertikal, luas sudut pandang mata adalah sekitar 195˚. 

2.2.6.2. Jarak Pandang Mata 

Ketika melihat suatu objek atau display, terdapat jarak standar yang dinilai 

paling dirasa nyaman oleh mata manusia. Jarak pandang minimum antara 

mata manusia dengan sebuah display adalah antara 33 cm sampai dengan 

41 cm. Sementara itu, jarak pandang yang dinilai paling nyaman untuk 

mata manusia saat melihat suatu display berada pada jarak antara 46 cm 

sampai 60 cm. Sedangkan jarak pandang maksimum antara mata manusia 

dengan sebuah display adalah antara 72 cm sampai 74 cm. 

Jarak-jarak yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan 

standar mata normal. Perhitungan jarak-jarak tersebut tidak bersifat 

mutlak, karena adanya faktor-faktor lain seperti usia, kesehatan mata, serta 

keadaan lingkungan saat itu. 

Perancangan Sign..., Mikhael Andarias Sutomo, FSD UMN, 2014



24 
 

2.3. Taman Wisata Alam 

Mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional bersama dengan Taman 

Hutan Raya dan Taman Wisata Alam merupakan sebuah kawasan alam yang 

memiliki fungsi utama sebagai sarana rekreasi, pariwisata, serta pelestarian satwa 

dan tumbuhan. Selain sebagai tempat wisata, Taman Wisata Alam  juga memiliki 

manfaat lainnya, yaitu sebagai sarana perlindungan bagi sistem penyangga 

kehidupan, pelestarian lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman satwa dan 

tumbuhan yang ada. 

 

Gambar 2.8 Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu 

(Sumber: http://ndahsaja.com) 

 Pada Pasal 31 pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga disebutkan bahwa 

Taman Wisata Alam juga berguna sebagai sarana untuk menunjang kepentingan 

observasi, ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budidaya, dan juga kegiatan 

wisata alam. 

Perancangan Sign..., Mikhael Andarias Sutomo, FSD UMN, 2014



25 
 

2.3.1. Pembagian Zona 

Mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 32, Taman Nasional 

bersama dengan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat dibagi 

menjadi beberapa zona, yaitu: 

1. Zona inti, yaitu zona yang memiliki fungsi utama untuk menjaga kelestarian 

alam. Di dalam zona ini dilarang untuk melakukan kegiatan apapun, termasuk 

kegiatan pengelolaan. Walaupun demikian, zona inti dapat digunakan untuk 

kepentingan penelitian dengan izin khusus. 

2. Zona pemanfaatan, yaitu zona yang berguna untuk menampung kegiatan 

wisata dan rekreasi, serta penyediaan sarana seperti bumi perkemahan, 

penginapan, tempat parkir, pusat informasi dan lain-lain yang berguna untuk 

pengelolaan dan keperluan pengunjung zona tersebut. 

3. Zona lain, yaitu zona selain zona inti dan zona pemanfaatan, yang fungsi dan 

kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, seperti zona rimba, zona 

rehabilitasi, dan sebagainya. Zona ini umumnya berfungsi sebagai sarana 

pemanfaatan sumber daya alam, kepentingan penelitian, konservasi, habitat 

satwa migran, dan sebagai pendukung zona inti. 

2.4. Semiotika 

Menurut Tinarbuko (2009, Hal. 11), kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu kata ‘semeion’ yang berarti tanda. Semiotika merupakan sebuah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tanda, dan relasi antara tanda-tanda tersebut. 
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Dalam perancangan sebuah sign system, semiotika menjadi acuan penting dalam 

pembuatan setiap signage, terlebih lagi sign system menggunakan tanda sebagai 

media penyalur informasi utama. 

2.4.1. Ikon, Indeks, Simbol 

Tinarbuko (2006, Hal. 16) mengatakan bahwa Charles S. Pierce menggolongkan 

tanda menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Ikon 

Ikon merupakan sebuah tanda yang memiliki kemiripan rupa sehingga tanda 

itu dapat dengan mudah dikenali oleh audiens. Hubungan antara tanda yang 

mewakili (representamen) dan objek yang dimaksud oleh ikon terwujud 

dalam beberapa aspek yang memiliki kesamaan. Contoh dari ikon adalah 

rambu-rambu lalu lintas, dimana tanda-tanda tersebut seringkali 

menggambarkan sesuatu yang memang memiliki kesamaan dengan objek 

sebenarnya. 

2. Indeks 

Indeks merupakan sebuah tanda dimana tanda yang mewakili 

(representamen) dan objeknya memiliki hubungan sebab-akibat. Contoh dari 

indeks adalah jejak telapak kaki di pasir, yang merupakan indeks dari 

seseorang yang baru saja menginjak pasir tersebut. Contoh lainnya adalah 

dering telepon, yang merupakan indeks dari seseorang yang sedang 

menghubungi kita. 
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3. Simbol 

Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat konvensional, yang artinya 

terbentuk dari suatu aturan, konvensi, atau perjanjian yang telah disepakati 

bersama oleh sekelompok orang. Simbol baru dapat dimengerti oleh audiens, 

jika audiens tersebut telah mengetahui arti yang telah disepakati sebelumnya. 

Contoh dari simbol adalah rambu tanda hati-hati yang menggunakan tanda 

seru sebagai simbol. Simbol tanda seru tersebut telah disepakati sebagai 

simbol untuk berhati-hati. 

2.5. Desain dan Media 

Dalam perancangan sign system, tentunya sisi desain juga perlu dipertimbangkan, 

terlebih lagi salah satu fungsi sign system itu sendiri adalah untuk melengkapi dan 

memperkuat kualitas visual suatu daerah. Maka dari itu, diperlukan suatu desain 

yang matang dalam perancangan suatu sign system. Seperti halnya dalam 

merencanakan setiap hal, penyusunan konsep desain untuk sebuah sign system 

juga memperhitungkan beberapa aspek. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut juga 

merupakan elemen penyusun utama dari sebuah signage, yaitu tipografi, warna, 

layout, material, dan prinsip desain. 

2.5.1. Tipografi 

Poulin (2011, Hal. 247) mengatakan bahwa tipografi adalah suatu desain yang 

terdiri dari huruf, yang kemudian akan membentuk kata dan makna. Tipografi 

merupakan salah satu elemen dalam sebuah desain yang memiliki keunikan dan 

fungsi ganda, dimana tipografi dapat dijabarkan menjadi komposisi elemen grafis 
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dasar seperti titik, garis, dan bentuk. Tetapi di samping itu, tipografi juga memiliki 

fungsi dasar sebagai suatu media komunikasi yang bersifat verbal dan visual. 

2.5.1.1. Penerapan Tipografi dalam Sign system 

Dalam perancangan sebuah sign system, tipografi menjadi salah satu aspek 

penting yang menentukan kualitas sign system tersebut. Dengan desain 

tipografi dan pemilihan typeface yang tepat, akan mempermudah alur 

informasi antara audiens dengan signage yang dibuat. 

  

Gambar 2.9 Perbandingan jenis typeface 

(Sumber: http://www.alexpoole.info) 

Perancangan tipografi dalam sebuah sign system dimulai dengan 

pemilihan jenis typeface yang akan digunakan. Dalam memilih jenis 

typeface, syarat-syarat seperti legibility dan readability penting untuk 

diperhitungkan, mengingat bahwa sign system akan menjadi pemandu 

utama ketika audiens berada di suatu lokasi. Gibson (2009, Hal. 77) 

mengatakan bahwa Helvetica menjadi typeface yang paling banyak 

digunakan dalam pembuatan sign system. hal ini dikarenakan Helvetica 

yang merupakan jenis typeface sans serif, yang mudah dibaca, serta 

memberi kesan bersih dan modern. 
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Dalam sebuah sign system, diperlukan typeface yang mudah dilihat 

meski dari jarak yang jauh, terutama untuk sign system di luar ruangan. 

Tidak hanya itu, sebuah signage harus dapat dilihat jelas, bahkan ketika 

audiens melihat signage tersebut sambil berjalan. Jenis typeface sans serif 

dinilai sesuai untuk digunakan pada signage-signage dalam perancangan 

sebuah sign system karena bersifat geometris dan memberi kesan bersih 

dan modern. Selain itu, Felici (2012, Hal. 40) juga mengatakan bahwa 

sans serif umumnya digunakan untuk display, dimana signage juga dapat 

dikategorikan sebagai salah satu jenis display. 

Berat typeface juga dapat diterapkan dalam perancangan tipografi 

sebuah sign system. Meskipun tidak ada standar yang mutlak dalam 

pembagian berat typeface, tetapi pada umumnya hal ini dapat 

dikategorikan dengan menggunakan beberapa hal sebagai dasar, seperti 

misalnya sejarah, nilai estetis, dan juga fungsi praktis dari typeface 

tersebut (Felici, 2012, Hal. 41). 

 

Gambar 2.10 Perbandingan berat typeface 

(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Font) 
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Fungsi praktis dinilai dapat menjadi pedoman pembagian berat 

typeface dalam perancangan sebuah sign system. Salah satunya adalah 

pembagian tingkat kepentingan informasi yang ada di dalam sebuah 

signage, yang dibagi berdasarkan berat typeface yang dipakai. Typeface 

dengan efek bold akan lebih menarik perhatian, dan umumnya merupakan 

bagian informasi yang paling penting. Selain perbedaan berat typeface 

yang dipakai, tingkat kepentingan informasi pada sebuah signage juga 

dapat dibedakan dengan menggunakan beberapa cara lain, seperti misalnya 

besar typeface dan penggunaan warna-warna tertentu. 

2.5.2. Warna 

Warna merupakan salah satu elemen komunikasi visual yang paling penting 

dalam desain grafis. Warna dapat digunakan untuk menarik perhatian, 

memberikan informasi, memperlihatkan emosi, membentuk hierarki, dan juga 

menambah kualitas visual sebuah objek (Poulin, 2011, Hal. 59). 

2.5.2.1. Penerapan Warna dalam Sign system 

Dalam perancangan sebuah sign system, warna menjadi salah satu elemen 

penting. Bukan hanya warna typeface yang dipakai, tetapi relasi antara 

warna typeface dengan background justru menjadi poin penting dalam 

perancangan sebuah sign system. Gibson (2009, Hal. 90) mengatakan 

bahwa contrast dan legibility menjadi dua aspek penting untuk membuat 

sign system yang baik. Signage yang baik harus menarik perhatian dan 

dapat dibaca dengan jelas, meskipun dari jarak yang cukup jauh. 
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Gambar 2.11 Penerapan contrast pada signage 

(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_International_Airport) 

Selain memperhitungkan contrast dan eligibility, perancangan 

suatu sign system juga harus memperhatikan lingkungan tempat signage-

signage tersebut akan dipasang. Signage-signage tersebut harus membaur 

dan melengkapi, serta tidak merusak tampilan visual dari lingkungan 

tersebut. hal ini dapat dilakukan dengan memilih warna-warna yang 

berdekatan dengan warna mayoritas di lingkungan sekitar untuk warna 

background signage. Meski begitu, regulatory signage mendapat 

pengecualian, karena bagaimanapun fungsi signage ini adalah untuk 

memperingati dan mengatur, serta menjaga audiens dari bahaya. 

2.5.2.2. Kode Warna 

Gibson dalam bukunya The Wayfinding Handbook (2009, Hal. 93) 

berpendapat bahwa warna dapat digunakan sebagai faktor pembagi jenis 

signage yang umumnya dibagi berdasarkan fungsi, sesuai dengan 
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kesepakatan dari pengelola suatu lokasi. Tetapi, terdapat pembagian jenis 

signage berdasarkan warna yang bersifat umum dan telah digunakan 

secara internasional di seluruh dunia, yakni sebagai berikut: 

1. Warna merah, umumnya digunakan pada signage yang berisi larangan 

dan tanda bahaya. 

2. Warna kuning, umumnya digunakan pada signage yang berisi 

peringatan. 

3. Warna hijau, umumnya digunakan pada signage yang berisi panduan, 

petunjuk arah, dan nama jalan. 

4. Warna biru, umunya digunakan pada signage yang berisi informasi, 

dan juga jalur evakuasi darurat. 

5. Warna hitam, umumnya digunakan pada signage yang berisi 

kewajiban dan jalan satu arah. Warna ini juga digunakan sebagai 

warna simbol pada signage yang berwarna putih dan kuning. 

6. Warna cokelat, umumnya digunakan pada signage yang berhubungan 

dengan rekreasi, wisata, dan adat. 

7. Warna putih, umumnya digunakan pada signage yang berisi aturan, 

dan juga digunakan sebagai warna simbol pada signage yang berarna 

merah, hijau, biru, dan hitam. 
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2.5.3. Layout 

Calori (2007, Hal. 131) menggambarkan tipografi, warna, dan elemen grafis 

lainnya sebagai bumbu dari suatu sign system, sedangkan layout dapat 

digambarkan sebagai proses memasak yang menentukan kualitas akhir dari 

perancangan desain sign system tersebut. Terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhitungkan dalam proses pembuatan layout sebuah sign system, yaitu: 

1. Proporsi Antara Simbol dan Tipografi dalam Signage 

 Proporsi atau kesesuaian antara simbol dan tipografi yang ada pada suatu 

signage sebenarnya tidak memiliki aturan khusus. Tetapi poin penting dari 

hal ini adalah bagaimana proporsi antara simbol dan tipografi dapat terlihat 

baik secara desain, tetapi juga tidak mengurangi fungsinya sebagai sebuah 

media yang menyampaikan informasi. 

2. Posisi Antara Simbol dan Tipografi dalam Signage 

Secara umum, posisi atau peletakkan antara simbol dan tipografi dalam 

sebuah signage dapat dibagi menjadi dua, yaitu peletakkan secara side-by-

side atau menyamping, dan peletakkan secara stacked atau atas-bawah. 

Penentuan posisi antara simbol dan tipografi di dalam suatu signage memiliki 

kemungkinan yang tidak terbatas dan tidak memiliki aturan khusus. Tetapi 

ketika sebuah standar peletakkan telah diterapkan pada sebuah signage, maka 

seluruh sign system tersebut harus menerapkan standar peletakkan yang sama, 

agar membentuk suatu kesatuan. 
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Gambar 2.12 Jenis peletakkan simbol dan tipografi 

(Sumber: Buku Signage and Wayfinding Design) 

3. Spacing Antara Elemen Grafis 

 Kumpulan elemen grafis yang ada pada suatu permukaan signage, tentunya 

juga memiliki spacing yang ada di antara elemen-elemen tersebut. Spacing 

menekankan pada pemakaian ruang kosong yang tepat, dan hal ini juga 

sangat penting untuk menunjang keterbacaan dan kejelasan sebuah signage. 

Spacing memiliki banyak jenis, mulai dari margin, gutter, letterspacing, dan 

word spacing.  

 

Gambar 2.13 Gutter antara elemen grafis 

(Sumber: Buku Signage and Wayfinding Design) 

4. Proporsi Layout Format 

 Ketika suatu signage memiliki lebih dari satu informasi, seperti misalnya 

sebuah directional signage yang menunjukkan arah untuk menuju ke 

beberapa lokasi, tentunya diperlukan suatu layout format yang memudahkan 

audiens dalam membaca informasi yang ada pada signage tersebut. Proporsi 
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layout format tidak memiliki aturan khusus, tetapi lebih menekankan pada 

segi antropometri audiens. 

 

Gambar 2.14 Perbandingan layout format 
(Sumber: Buku Signage and Wayfinding Design) 

2.5.4. Material 

Dalam perancangan sebuah sign system, material atau bahan dasar yang 

digunakan pada pembuatan sebuah signage memiliki jenis yang cukup banyak. 

Tetapi pada penerapannya, terdapat empat bahan yang paling umum digunakan, 

yaitu logam, kaca, kayu, dan batu (Gibson, 2009, Hal. 114). Berikut adalah 

penjelasannya dari keempat bahan berikut: 

1. Logam 

Logam merupakan salah satu bahan dasar signage yang paling sering 

digunakan, hal ini disebabkan karena logam merupakan bahan yang sangat 

kuat, tahan dalam dan mudah dibentuk. Tanda yang ingin diinformasikan 

dapat dibuat dengan berbagai cara, mulai dari pengecatan, emboss, dan 

etching. Material logam ini meliputi alumunium, stainless steel, dan tembaga. 
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2. Kaca 

Kaca merupakan salah satu bahan yang juga banyak digunakan untuk 

signage. Kaca dapat dibuat dalam bentuk backlit, dimana menggunakan 

pencahayaan tambahan untuk memperlihatkan signage yang dibuat. Tanda 

yang ingin diinformasikan dapat dibuat dengan berbagai cara, mulai dari 

pengecatan, pemahatan, sandblasting, dan etching. 

3. Kayu 

Kayu merupakan bahan yang jarang digunakan dalam pembuatan signage, 

karena membutuhkan perawatan ekstra, meskipun memiliki tampilan yang 

indah. Signage yang terbuat dari kayu harus diberi plitur dan coating, 

sehingga lebih tahan lama. Tanda yang ingin diinformasikan dapat dibuat 

melalui pengecatan ataupun pemahatan. Material kayu ini meliputi kayu jati, 

ulin, merbau, bangkirai, sonokeling, dan damar laut. 

4. Batu 

Batu merupakan bahan yang sering digunakan sebagai dasar dari sebuah 

signage, hal ini disebabkan karena batu adalah jenis bahan yang kokoh dan 

dapat menyatu dengan lingkungan yang ada. Tanda yang ingin 

diinformasikan dapat dibuat melalui pengecatan dan pemahatan. Material 

batu ini meliputi batu granit, batu kapur, marmer, serta concrete wood. 
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2.5.5. Prinsip Desain 

Baik atau tidaknya sebuah sign system tentu dilihat dari seberapa efektif dan 

informatifnya sign system tersebut. Tetapi di samping itu, sebuah sign system 

yang baik tentunya harus baik juga jika dilihat dari segi kualitas desainnya. Dalam 

sebuah perancangan sign system, kualitas desain tentu turut dianggap penting, 

selain dari faktor fungsional sign system tersebut. 

 Perancangan sign system pada umumnya memerlukan banyak 

pertimbangan, penelitian, dan studi lapangan untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Tetapi selain faktor fungsional, desain dari sign system tersebut juga 

harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Secara umum,  prinsip-prinsip ini dapat 

dibagi menjadi beberapa hal: 

1. Balance 

Balance atau keseimbangan adalah prinsip desain yang memperhitungkan 

keseimbangan visual dari suatu desain yang dibuat. Prinsip balance 

diterapkan agar dapat merancang sign system yang baik secara fungsi, 

maupun secara desain dan visual (Poulin, 2011, Hal. 113). 

 Prinsip balance yang diterapkan dalam perancangan sign system ini 

akan meliputi pembuatan desain signage-signage yang seimbang. Salah satu 

contohnya adalah ukuran simbol dan tulisan yang akan disesuaikan dengan 

besar ruang yang ada di signage tersebut. Selain itu, sebagian besar simbol 

dan tulisan akan diletakkan secara center alignment, agar terlihat rapi dan 

seimbang. 
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2. Emphasis 

Emphasis atau penekanan adalah prinsip desain dimana elemen desain yang 

dinilai penting akan diberi penekanan sehingga akan menjadi fokus utama 

ketika dilihat oleh audiens secara visual. 

 Prinsip emphasis dalam perancangan sebuah sign system dapat 

dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dengan menggunakan warna dan bentuk 

tertentu. Seperti misalnya, pemakaian warna-warna komplementer dan 

kontras pada sebuah signage akan membuat signage tersebut lebih menarik 

perhatian audiens. 

3. Unity 

Unity atau kesatuan adalah prinsip dimana setiap elemen desain yang terdapat 

pada suatu objek, saling melengkapi hingga membentuk suatu kesatuan. 

Semua elemen desain yang ada perlu diperhatikan, karena jika terdapat dua 

atau lebih elemen desain yang sama kuat, maka fokus audiens akan terbagi. 

 Dalam perancangan sign system, elemen-elemen pada signage yang 

dibuat harus memiliki unity agar fokus audiens tidak terbagi saat melihat 

signage tersebut. 

4. Proportion 

Proportion atau kesesuaian adalah prinsip desain dimana elemen-elemen 

desain dalam suatu objek, maupun suatu objek dengan objek lainnya dapat 

membentuk suatu komposisi yang ideal, sehingga menghasilkan sebuah 
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desain yang tidak terlihat kaku dan dinamis, tetapi tetap menyatu (Poulin, 

2011, Hal. 219). 

 Proportion di dalam perancangan sign system dapat digunakan pada 

saat pembuatan signage yang meski memiliki bentuk, jenis, dan desain yang 

berbeda-beda, tetapi tetap memiliki identitas sebagai satu keluarga sign 

system yang sama. Prinsip proportion juga diperlukan saat penempatan 

signage, yakni dengan memperhitungkan kesesuaian jenis, bentuk, dan desain 

signage dengan kondisi alam tempat signage tersebut akan ditempatkan. 

5. Hierarchy 

Hierarchy atau pengurutan adalah prinsip desain dimana elemen-elemen 

ataupun objek-objek yang ada disusun secara berurutan sesuai dengan 

hierarki yang ada. Faktor penentu hierarki ini dapat berupa ukuran, sampai 

kepada tingkat kepentingan objek-objek tersebut (Lidwell, 2003, Hal. 104). 

 Penerapan prinsip hierarchy dalam perancangan sign system dapat 

digunakan saat penempatan signage di dalam lokasi, misalnya dengan 

mengurutkan jenis signage mulai dari yang bersifat krusial, sampai pada 

signage yang bersifat sebagai pelengkap, atau dari lokasi yang paling 

dikunjungi, sampai lokasi yang paling jarang dikunjungi. 
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