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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sign system merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah 

ruang publik, terlebih lagi pada lokasi wisata. Dengan meningkatnya pengunjung 

dari tahun ke tahun, Situgunung Park sebagai lokasi wisata yang sedang 

berkembang tentunya membutuhkan sign system yang efektif dan informatif. 

Adanya fenomena dimana para pengunjung seringkali datang ke kantor pengelola 

untuk menanyakan lokasi dan arah ketika berada di dalam Situgunung Park, 

menjadi salah satu bukti yang mendasari penulis dalam merancangan sign system 

untuk lokasi wisata ini 

Sign system yang telah dirancang oleh penulis, diharapkan mampu 

menyelesaikan permasalahan mengenai kurangnya informasi tentang letak dan 

arah fasilitas maupun objek wisata yang terdapat di Situgunung Park. Dengan 

begitu, pengunjung maupun pengelola tidak akan lagi merasa kesulitan dalam 

menavigasikan diri selama berada di Situgunung Park. 

5.2. Saran 

Dalam perancangan suatu sign system, terdapat beberapa faktor penting yang 

perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah tentang informasi, ukuran, 

warna, dan peletakkan. Informasi yang tidak memadai, ukuran yang terlalu besar 

atau kecil, warna yang tidak sesuai, dan peletakkan yang salah dapat membuat 

sebuah sign system kehilangan faktor informatif dan efektivitasnya. 
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 Saran yang penulis berikan kepada pihak pengelola Situgunung Park 

adalah agar dapat merancang sign system untuk Situgunung Park dalam waktu 

dekat. Hal ini disebabkan karena melihat jumlah pengunjung yang semakin 

banyak, tentunya sign system sangat diperlukan. Dengan adanya sign system yang 

memadai, akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pihak pengunjung 

maupun pengelola. Selain itu, sign system sebaiknya diterapkan secara merata di 

seluruh wilayah, karena sign system merupakan suatu kesatuan dan mungkin akan 

kehilangan fungsi efektivitasnya jika diletakkan secara tidak merata. 
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