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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Dalam perancangan signage Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang, 

penulis melakukan pengumpulan data yang akan berguna bagi perancangan Tugas 

Akhir. Menurut Sarwono (2006, hlm. 205) pengumpulan data melalui metode 

kualitatif dapat melihat maupun mempelajari karakteristik yang diteliti. Metode 

kualitatif mempunyai sifat ilmiah dan sistematif, dimana metode ini menggunakan 

teknik non probabilitas yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak 

didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif 

peneliti dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. 

1. Observasi 

Observasi, kita dapat berinteraksi langsung secara kompleks dengan target 

yang alami. Dimana Penulis secara langsung dapat merasakan dan dapat 

melakukan pendataan secara sistematik, perilaku, kejadian-kejadian pada 

obyek yang diteliti, dan hal-hal lain yang dapat menunjang kebutuhan 

penelitian. Selain itu penulis mendapatkan pengalaman langsung untuk 

menemukan pola perilaku pengunjung dan dapat mengetahui titik – titik 

yang efektif serta dapat membuat flow user penumpang Terminal Bus 

Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang dapat berjalan dengan baik. 
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2. Wawancara  

Merupakan wawancara langsung yang bersifat informal conversational 

interview kepada beberapa penumpang, staff maupun pengguna ketika 

mencari informasi di dalam Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulo 

Gebang. Wawancara kepada Kepala Terminal Bus Terpadu Sentra Timur 

Pulo Gebang terkait fenomena yang ada, serta memperoleh data yang 

dapat membantu dalam perancangan signage ini.   

3. Interview Khusus ( Elite Interviewing ) 

Penulis juga melalukan wawancara secara khusus kepada konsultan 

signage Indigo Design & Development terkait informasi yang akan 

digunakan sebagai dasar atau pondasi dalam melakukan proses 

perancangan signage ini. 

4. Studi Pustaka 

Merupakan sarana pembantu penulis dalam mengumpulkan data dan 

informasi dengan cara membaca literasi yang berhubungan serta 

menunjang dalam perancangan signage yang akan digunakan sebagai 

pedoman maupun landasan. Studi pustaka dapat menambah serta 

melengkapi informasi penulis yang dapat diperoleh dari buku dan majalah.  
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3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 1 Maret 2017 kepada dua puluh lima 

penumpang atau user terkait pemahaman mereka tentang signage. Bagaimana 

pandangan mereka mengenai area Terminal Terpadu Pulo Gebang, mulai dari 

penunjuk arah yang tidak berfungsi dengan baik. Wawancara yang dilakukan 

penulis guna mendapatkan data persentase dan pengetahuan penumpang dalam 

mengidentifikasi suatu tempat, mengetahui keberadaan posisi mereka serta 

pemahaman penumpang terkait fasilitas – fasilitas yang disediakan Terminal Pulo 

Gebang. 

3.1.1.1. Wawancara Pengunjung 

Hasil dari wawancara terhadap user bahwa memang 92% mengatakan 

Terminal Pulo Gebang memiliki signage atau penunjuk arah jalan, namun 

8% lainnya tidak mengetahui adanya signage karna memang mereka 

memilih langsung bertanya kepada security untuk menanyakan arah jalan 

yang dituju. Menurut 92% pengunjung yang mengetahui adanya signage, 

72% diantaranya masih belum bisa mengidentifikasi arah maupun tempat 

dikarenakan beberapa bagian dari signage yang kurang terlihat jelas. 

Dalam arti kata lain, besar bidang dari signage yang ada, tulisan yang 

terlalu berdempet membuat user harus berlama – lama untuk memahami 

signage tersebut, beberapa anak panah di signage yang tidak bisa 

menunjukan secara baik, serta penempatan – penempatan signage yang 

tidak efektif dapat membuat bias persepsi dari pemahaman user. Mereka 

juga mengatakan bahwa signage yang ada hanya berada di lantai dasar 
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(gedung C) sedangkan lantai MZ (penghubung setiap gedung B-D) sampai 

lantai 4 tidak memiliki directional sign yang memadai, hal tersebut jelas 

membuat penumpang resah karna semua pintu keberangkatan maupun 

kedatangan dari bus AKAP berada di lantai 2, yang dimana signage yang 

terletak kurang memadai. Penumpang sulit untuk mengetahui lift barang 

berada dimana, bahkan penumpang juga sulit untuk mencari jalan keluar 

setiba sampai di area kedatangan bus dikarnakan tidak adanya directional 

sign yang menuntun mereka sampai keluar atau sampai ke angkutan umum 

dalam kota lainnya, seperti taksi, KWK maupun Metro Mini. 

3.1.1.2. Wawancara Petugas Informasi 

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak abdul hamid (petugas 

informasi pintu utama barat), Bapak Ricoh Pamungkas (petugas informasi 

pintu Timur 1), dan Bapak Mudjiono (petigas informasi pintu timur 2) 

pada tanggal 1 Maret 2017 di Terminal Bus Pulo Gebang. Bapak Hamid 

menjelaskan bahwa sehari kurang lebih lima puluh penumpang 

menanyakan arah kepada dirinya, beliau juga menjelaskan kebanyakan 

penumpang menanyakan arah menuju toilet dan pintu keberangkatan. Hal 

tersebut terjadi karna jejeran pilar yang menghalangi signage menuju ke 

toilet, sehingga penumpang tidak dapat mengetahui letak toilet yang ada. 

Bapak Hamid juga sering melihat penumpang yang kebingungan dalam 

mengidetifikasi tempat dan dalam melihat signage yang ada. Begitu juga 

penjelasan dari Bapak Pamungkas dan Mudjiono, bahwa sekitar 10 orang 

setiap harinya menanyakan arah kepada mereka khususnya arah menuju 
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toilet dan arah menuju ke pintu keberangkatan bus AKAP. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa signage yang tersedia kurang berfungsi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Foto Bersama Petugas Informasi 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 

3.1.1.3. Wawancara Staff Humas 

Penulis juga melakukan wawancara terhadap staff Humas Terminal 

Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang Bapak Novel Haryanto pada tanggal 1 

Maret 2017. Beliau menjelaskan memang Terminal Pulo Gebang ini masih 

sangat baru dan belum memiliki signage yang memadai. Beliau juga 

menjelaskan mengenai gambaran umum Terminal Terpadu Sentra Timur 

Pulo Gebang, yakni Terminal ini merupakan bangunan Terminal yang 

dibangun dengan luas lahan 12.6 Hektar dan dengan luas bangunan 5.4 

Hektar. Terminal Terpadu Pulo Gebang merupakan terminal termodern 

pertama di Indonesia yang diharapkan dapat mewakili citra ibukota negara 
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dengan bentuk arsitektur yang berkualitas internasial, yang mengacu pada 

konsep modern dan multi level dimana adanya perpisahan antara sirkulasi 

penumpang (lantai 1 dan lantai MZ) dengan kendaraan umum (lantai 2). 

Terminal Pulo Gebang memiliki empat buah gedung yang memiliki 

fungsinya masing – masing, yaitu : 

• Gedung A memiliki luas area  ± 1.000 m2, area ini merupakan 

tempat istirahat maupun bengkel awak bus AKAP. 

• Gedung B memiliki luas area ± 2.000 m2, area ini merupakan 

ruang tunggu penumpang dan area keberangkatan bus AKAP yang 

memiliki 9 pintu keberangkatan dengan jumlah jalur 28 unit bus. 

• Gedung C memiliki luas area ± 2.900 m2, area ini merupakan area 

kedatangan bus AKAP dan bus dalam kota yang memiliki 14 pintu 

keberangkatan dan kedatangan. Terdapat juga 16 jalur bus dalam 

kota, yakni : 

1. Jalur bus kecil : 6 jalur ( kapasitas per jalur 5 unit ) 

2. Jalur bus sedang : 8 jalur ( kapasitas per jalur 3 unit ) 

3. Jalur bus seeding : 2 jalur ( kapasitas per jalur 2 unit ) 

4. Total kapasitas bus dalam kota adalah 58 unit. 
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• Gedung D memiliki luas area ± 500 m2, area ini merupakan area 

keberangkatan dan kedatangan bus Transjakarta yang memiliki 2 

unit jalur. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.2. Arsitektur Terminal Pulo Gebang 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Foto Bersama Staff Humas  

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 
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Terminal Terpadu Pulo Gebang juga terdiri dari : 

• Lantai 1 - 33.903 m2 

1. Department store, supermarket, big space dan kios 

2. Masjid 

3. Area parkir 

• Lantai Mezzanine – 9.493 m2 

1. Kios komersil 

2. Area loket penjualan tiket bus AKAP 

3. Area jalur bus dalam kota 

4. Area loket penjualan tiket bus Transjakarta 

• Lantai 2 – 5.260 m2 

1. Posko terminal 

2. Pos Kesehatan 

3. Ruang laktasi 

• Lantai 3 – 2.683 m2 

1.  Kios komersil khusus food court 

• Lantai 5 – 2.890 m2 
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1.  Area perkantoran pengelola 

2.  CCTV Room 

Bapak Haryanto juga menambahkan bahwa terminal ini sudah 

dioperasikan sejak 18 Juli 2016 dan diresmikan tanggal 28 Desember 

2016. Kondisi eksisting total bus sebelum soft launching mulai dari Juli – 

Desember 2016, yakni : 

• Juli – 4180 bus, rata – rata harian total bus basis bulanan 135 bus. 

• Agustus – 6733 bus, rata – rata harian total bus basis bulanan 217 

bus. 

• September – 7900 bus, rata – rata harian total bus basis bulanan 

263 bus. 

• Oktober – 7047 bus, rata – rata harian total bus basis bulanan 227 

bus. 

• Nobember - 6658 bus, rata – rata harian total bus basis bulanan 222 

bus. 

• Desember - 8126 bus, rata – rata harian total bus basis bulanan 262 

bus. 

Sedangkan total penumpang sebelum soft launching dari bulan Juli – 

Desember, yakni : 

Perancangan Signage Terminal..., Yohanes Austin Nugraha Panjaitan, FSD UMN, 2017



 
 

42 

• Juli – 68740 Penumpang, rata – rata harian penumpang 2217 

penumpang. 

• Agustus – 78654 Penumpang, rata – rata harian penumpang 2537 

penumpang. 

• September – 108598 Penumpang, rata – rata harian penumpang 

3620 penumpang. 

• Oktober – 82971 Penumpang, rata – rata harian penumpang 2676 

penumpang. 

• Nobember - 75692 Penumpang, rata – rata harian penumpang 2523 

penumpang. 

• Desember - 121994 Penumpang, rata – rata harian penumpang 

3935 penumpang. 

Bisa dilihat bahwa jumlah penumpang dan bus dari bulan Juli sampai 

Desember sebelum soft launching mengalami peningkatan ± 50 %. 

Sedangkan kondisi eksisting pasca soft launching per bulan Januari sampai 

Februari terbilang konstan di angka 150.000 penumpang, yakni pada bulan 

januari 151.794 penumpang dan mengalami peningkatan di bulan februari 

sejumlah 153.501 penumpang per bulan Februari. 
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3.1.2. Interview Khusus ( Elite Interviewing ) 

Dalam penelitian mengenai signage, penulis juga melakukan wawancara kepada 

salah satu signage consultant di daerah kemang guna menambah wawasan 

mengenaik proses penting dalam pembuatan signage. Dalam hal ini penulis ingin 

mengetahui jenis – jenis material yang sering digunakan maupun material 

terhadap kebutuhan suatu tempat, karna material merupakan hal yang perlu 

diperhatikan saat pembuatan signage massal, mulai dari ketahanan signage 

terhadap suatu tempat serta berpengaruh ke budgeting. Penulis melakukan 

wawancara pada tanggal 15 maret 2017 kepada Eurlich Franclin Allan Patty 

selaku konsultan signage di Indigo design & development. Menurut Allan 

beberapa jenis material yang sering digunakan serta fungsi kegunaannya yaitu : 

1. Acrylic 

Acrylic merupakan material yang sering digunakan sebagai signage 

interior. Acrylic merupakan material plastik yang menyerupai kaca namun 

memiliki kelenturan seperti plastik solid. Mudah untuk pengeksploran 

warna dan bentuk menjadi kelebihan utama material ini dibuat menjadi 

signage interior. Namun untuk penggunan sign eksterior, material ini 

kurang berfungsi dengan baik karna jika terkena matahari maupun hujan 

secara berkala akan membuat warna material ini menurun menjadi 

kekuningan dengan jangka waktu 1 – 2 tahun. 
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2. Solid Surface 

Material ini merupakan material yang menyerupai granit atau marmer. 

Solid surface terbuat dari bahan utama resin yang dicampur dengan bahan 

– bahan lain. Biasanya solid surface digunakan untuk interior signage 

yang ingin menunjukan adanya tekstur di sign tersebut. Memiliki 

kepadatan yang tinggi membuat material ini dapat tahan terhadap zat kimia 

dan goresan sekalipun, dan tekstur serta warna dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan.  

3. Phenolic Board 

Phenolic board biasanya digunakan untuk material sekat pembatas toilet, 

namun material ini dapat dijadikan sebagai material sign juga karna 

mempunyai keunggulan seperti tahan terhadap air dan api dan perawatan 

yang mudah. Phenolic board dibuat dari kraft paper yang dilaminasi 

dengan resin melamin dan di lakukan proses press dengan tekanan tinggi. 

4. Steel 

Material ini mempunyai Build quality yang bagus sehingga sangat cocok 

digunakan untuk exterior signage. Ada 3 finishing yang dapat digunakan 

untuk melapisi material ini seperti galvanise yang mempunyai fungsi anti 

karat namun memiliki teksture yang kasar karna melalui proses celup dan 

diestrum, Powder coat yang sama fungsinya untuk melapisi steel dari karat 

dan dapat di atur tekstur maupun warnanya, dan yang terakhir adalah 
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dengan finishing anodized, finishing dengan teknik ini berfungsi untuk anti 

karat dan anti gores serta dapat diatur warna dan teksturnya. 

5. Aluminium 

Material ini sekilas hampir sama dengan steel namun berbentuk logam 

yang ringan. Perbedaan dari material steel yaitu aluminium sudah tahan air 

atau anti karat walaupun tidak diberi finishing. Penggunaan material ini 

biasa untuk sign yang berukuran kecil karna material ini gampang untuk di 

bengkokan sehingga tidak cocok untuk sign yang berukuran besar. 

6. Kaca 

Kaca dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu standard glass dan Kristal 

clear glass. Perbedaan yang mencolok dari kedua kaca ini adalah pada 

Kristal clear glass tidak mempengaruhi visual atau penurunan warna jika 

di bubuhi konten grafis serta menambahkan kesan mewah dan memiliki 

ketahanan yang lebih kuat sedangkan standard glass akan membuat warna 

konten menurun. 

7. Kayu 

Kayu merupakan material yang hanya bisa digunakan untuk interior 

signage karna fisiknya yang tidak bisa terkena air dan panas matahari. 

Biasanya material ini digunakan untuk pelengkap atau ornamen 

pendukung signage. Beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk 

signage seperti cedar, mahoni, walnut, dan jati 
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8. MDF ( Medium Density Board ) 

Medium Density Board merupakan material yang terbuat dari serbuk kayu 

yang dipadatkan. Faktor – faktor menggunakan material ini pada sign 

adalah harganya yang murah dan dapat dibentuk dengan mudah dengan 

mesin yang ada. Kekurangan material ini adalah dapat meresap air 

sehingga merusak bentuk yang sudah ada, tidak mengikat paku secara kuat 

karna adanya gap disetiap serbuk kayu yang dipadatkan. Biasa material ini 

sering digunakan untuk pembuatan furniture. 

9. Batu & Eco Stone 

Material ini biasa digunakan untuk eksterior sign sepetri identificational 

atau penamaan suatu tempat menggunakan batu yang di ukir karna bentuk 

dan terkesan berat untuk sebuah signage. Namun ada jenis material yang 

dapat menghasilkan potongan – potongan batu pipih dan memiliki 

ketebalan yang bervariasi sehingga dapat dipertimbangkan untuk dijadikan 

interior signage. 

10. WPC ( Wood Plastic Composite ) 

Material ini merupakan material pengganti kayu namun digunakan untuk 

eksterior sign. WPC terbuat dari campuran serbuk kayu dan biji plastik 

sehingga membuat kayu ini dapat bertahan terhadap panas matahari, air 

hujan dan rayap sekalipun. Wood plastic composite selain untuk eksterior 

signage dapat digunakan juga untuk base interior signage dan dapat 

Perancangan Signage Terminal..., Yohanes Austin Nugraha Panjaitan, FSD UMN, 2017



 
 

47 

membuat kesatuan jika desain interion dari gedung itu menggunakan 

banyak material kayu. 

3.1.3. Observasi 

Penulis melakukan pencarian dara melalui observasi atau turun langsung 

kelapangan guna mengetahui arsitektur, interior, jalur sirkulasi, kebiasaan 

penumpang dan merasakan langsun jalur area Terminal Pulo Gebang ini. Penulis 

melakukan observasi pada tanggal 15 Februari 2017, 22 Februari 2017, 24 

Februari 2017, 1 maret 2017, dan 15 maret 2017. 

3.1.3.1. Arsitektur  

Penulis melakukan observasi arsitektur untuk melihat apakah bentuk 

arsitektur dapat dijadikan acuan dalam pembuatan bentuk bidang signage. 

Dan melihat karakter serta kompleksitasan dari setiap area yang ada di 

Terminal Pulo Gebang ini.  

  Desain terminal ini modern, futuristik dan ramah lingkungan tetapi 

tetap humanis dengan menggabungkan multi-fungsi ruang sebagai tempat 

untuk berinteraksi para penggunanya. Secara visual gedung ini terlihat rapi 

jika dilihat dari bird – eye, namun tidak jika kita sandingkan dengan desain 

interiornya. Desain interior yang sangat kompleks dan banyak pilar yang 

tersusun sejajar membuat area indoor semakin padat dan semakin susah 

untuk melakukan penempatan signage. Terminal ini menggunakan warna 

cat broken white dan dibubuhi dengan lampu penerangan yang berwarna 

kuning sehingga area yang tidak terkena cahaya matahari langsung terlihat 
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lebih gelap. Membuat beberapa signage sangat perlu diperhatikan teknik 

pencahayaannya agar dapat nyaman dilihatnya.  

  Berdasarkan pengamatan langsung, antara arsitektur dan signage 

yang ada tidak memiliki kesatuan maupun material yang digunakan juga 

kurang tepat untuk diletakan di interior Terminal Pulo Gebang ini. 

Material yang digunakan adalah acrylic yang disandingkan dengan jejeran 

lampu kuning sehingga membuat pantulan lampu terlihat di material 

acrylic tersebut, hal ini jelas dapat  membuat keterbacaan signage yang 

ada menurun, sehingga penumpang harus melihat signage tersebut dari 

arah maupun sudut lain agar di dapatkan informasi yang jelas tanpa 

terkena pantulan dari cahaya yang ada. 

 

 

Tabel 3.1. Arsitektur Interior Terminal Pulo Gebang 

No Keterangan Gambar 

 

1 

 

Area Masuk Penumpang 

(Pintu Utama Barat) 
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2 

 

Lobby Barat 

 

 

3 

 

Lobby Timur  

 

 

4 

 

 Toilet lt dasar 
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5 

 

Loket tiket  

 

 

6  

 

Gate kebe rangkatan KWK 

dan Metro mini 

 

 

7 

 

Gate kedatangan Bus AKAP 
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8 

 

Gate Transjakarta 

 

 

9 

 

Gate Transjakarta 

 

 

10 

 

Gate Keberangkatan antar 

kota 
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3.1.3.2. Fasilitas Terminal Pulo Gebang 

Berdasarkan hasil observasi penulis, terminal ini mempunyai fasilitas 

utama, yakni : 

• Jalur keberangkatan Bus AKAP – 28 jalur 

• Jalur kedatangan Bus AKAP - 8 jalur 

• Jalur keberangkatan Bus dalam kota – 16 jalur ( 6 jalur bus kecil, 8 

jalur bus sedang, 2 jalur bus sedang) 

• Jalur kedatangan dalam kota – 12 jalur 

• Ruang tunggu dan berangkat penumpang – 2000m2 

• Ruang kedatangan dan penjemputan penumpang – 2800m2 

• Pool (tempat parkit bus AKAP) – 80 unit 

• Parkir kendaraan pribadi – mobil(378 unit), taksi (23 unit), sepeda 

motor (± 300 unit) 

• Fasilitas pengelola lingkungan hidup 

• Perlengkapan jalan (marka dan rambu jalan) 

• Media informasi - CCTV (71 unit), TV LED (54 unit), VMS (3 

unit), Wifi dan PABX 

• Kantor penyelenggara terminal ± 1500m2 
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• Loket penjualan tiket bus AKAP – 31 unit 

Dan memiliki fasilitas penunjang, yakni: 

• Pos kesehatan - ± 100m2 

• Puskesmas 

• Masjid – 612m2 

• Pos polisi 

• APAR – 200 tabung 

• Toilet – 21 titik, 81 unit 

• Free charging 

• Ruang istirahat pengemudi – 1000m2 

• Kios komersil – 150 unit 

• Supermarket dan Dept. store 

3.1.3.3. Penumpang Terminal Pulo Gebang 

Penumpang Terminal ini paling banyak dikunjungi oleh pria/wanita pada 

tahap kehidupan dewasa hingga tua ( 35 – 60 ). Penumpang yang 

mengunakan fasilitas keberangakatan dari terminal ini kebanyakan ingin 

melakukan perjalanan jauh yakni perjalanan antar kota, yang rata – rata 

memiliki status ekonomi sosial menengah hingga bawah. Tahap 

pendidikan penumpang Terminal Pulo Gebang ini meliputi rentang antara 
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SMA sampai perguruan tinggi, dengan pekerjaan seperti pedangang 

maupun pegawai. Tujuan penumpang menggunakan fasilitas terminal ini 

karna jalur keberangkatan yang lengkap, tempat yang nyaman, dan harga 

yang terjangkau, selain itu kebanyakan penumpang yang menggunakan 

keberangkatan dari terminal ini memiliki keluarga yang besar atau lebih 

dari empat dan tipikal perantau. 

3.1.3.4. Jalur Sirkulasi Penumpang Terminal Pulo Gebang 

Terminal Pulo gebang memiliki empat buah gedung yang memiliki fungsi 

dan jalur jalan yang berbeda. Namun jalur yang menjadi jalan utama 

terletak di gedung C, dimana gedung ini menjadi titik tengah yang 

memiliki lantai mezzanine yang berfungsi untuk menghubungkan gedung 

B dan gedung D. Menurut hasil observasi penulis mendapat sirkulasi yang 

sering di jalani penumpang dan permasalahan yang dialami dalam 

pencarian area. 

Perancangan Signage Terminal..., Yohanes Austin Nugraha Panjaitan, FSD UMN, 2017



 
 

55 

Gambar 3.4. Sirkulasi kebiasaan penumpang lt. 1 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 

 

Pintu barat (no 1) merupakan akses jalur utama masuk penumpang yang 

paling sering dilalui, sehingga jalur tersebut paling ramai jika 

dibandingkan dengan jalur masuk lainnya. Menurut hasil observasi, 

penulis membagi 4 kebiasaan yang paling sering dilakukan penumpang 

pada saat memasuki gedung C lantai dasar, yakni: 

• Penumpang mencari toilet maupun musholla (jalur berwarna 

merah). 

• Penumpang menuju loket penjualan tiket melalui eskalator. (jalur 

berwarna hijau) 

• Penumpang melihat atau berbelanja di kios-kios yang disediakan 

lalu menuju loket penjualan tiket melalui eskalator. (jalur berwarna 

biru) 

• Sedangkan beberapa penumpang memiliki kebiasaan yang ingin 

berbelanja di kios-kios yang telah tersedia. 

  Permasalahan yang dapat menjadi bias persepsi penumpang ada 

pada saat melewati jalur berwarma merah yakni jalur menuju toilet dan 

musholla. Permasalahan yang terjadi disebabkan letak pilar (jejeran kotak 

hitam) yang menghalangi signage maupun jalur masuk menuju toilet 
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maupun musholla, sehingga membutuhkan peletakan signage yang lebih 

efektif dan berfungsi. 

  Selanjutnya penumpang akan beralih ke lantai mezzanine, dimana 

lantai ini menjadi lantai penghubung sekaligus lantai yang paling padat 

dengan kumpulan penumpang yang beraktifitas. Lantai ini langsung 

mencakup 3 gedung sekaligus sehingga membuat signage yang ada harus 

dapat menuntun penumpang. Mulai dari jalur menuju toilet, area loket 

tiket, area keberangkatan AKAP, maupun menuju jalur KWK, Metro Mini 

dan Transjakarta harus mempunyai pembeda agar penumpang dapat 

langsung menuju area yang benar tanpa berjalan lebih jauh. 

 

Gambar 3.5. Sirkulasi kebiasaan penumpang lt. MZ 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 

 

• Penumpang menuju loket tiket melewati escalator (jalur berwarna 

hijau) 
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• Penumpang menuju ke area keberangkatan AKAP melalui 

escalator (jalur berwarna hijau) 

• Penumpang menuju loket tiket melwati lift (jalur berwarna merah) 

• Penumpang menuju area KWK dan Metro Mini (jalur berwarna 

biru) 

• Penumpang menuju area Transjakarta (jalur berwarna biru) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti saat penumpang keluar dari 

lift harus ada pembeda antara area yang berada di sebelah kanan maupun 

kiri sehingga tidak membuat bias persepsi penumpang. Selain itu dua jalur 

menuju KWK dan Metro Mini harus memiliki signage penjelas mengenai 

nomor kendaraan yang ada serta penjelas bahwa arah menuju Transjakarta 

memang melewati area KWK dan Metro Mini yang ada. 

3.1.4. Studi Referensi 

Studi refrensi merupakan penambahan wawasan terhadap penulis demi 

memperkaya atau menjadi bahan pertimbangan signage yang akan dibuat. Dalam 

hal ini penulis mengambil Terminal 3 Ultimate Soekarno Hatta sebagai refrensi 

dalam merancang signage Terminal Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang. 

 Penulis menjadikan signage Terminal 3 Ultimate ini sebagai pertimbangan 

karna semua signage memiliki keselarasan yang di implementasikan ke semua 

jenis sign. Mempunyai layout yang tertata dan pengelompokan yang terstruktur 

serta jenis typeface dan pengabungan piktogram yang digunakan, membuat user 
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dapat menangkap informasi dengan cepat dan tepat. Didukung background  

dengan value lebih gelap dan elemen grafis yang memiliki value lebih kontras 

membuat elemen yang ada menjadi emphasis dari satu bagian signage. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Directional Sign Terminal 3 Ultimate 

(Sumber : https://c1.staticflickr.com/1/773/32524764626_cfe32b8ba2_b.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Orientation sign Terminal 3 Ultimate 

(Sumber : https://sgimage.detik.net.id/community/media/visual/2016/06/12/9f82d895-

c988-4237-9690-257f7d7c39d7_43.jpg?w=780&q=90) 
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Gambar 3.8. Identificational Sign Terminal 3 Ultimate  

(Sumber : https://eatandtreats.blogspot.co.id/2016/08/terminal-3-ultimate-soekarno-

hatta.html) 

 

3.1.5. Studi Existing Signage 

Pemetaan indoor existing signage Terminal Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang 

dijabarkan material maupun letak melalui tabel. 3.2 sampai tabel 3.19 

 

Tabel 3.2. Indoor Signage 1 
 

No. 

 

 1 

 

Lokasi Pintu Masuk Barat 

Gedung C Lt.1 

Kategori Identificational sign 

Informasi Identifikasi area pintu 

barat 
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Jenis Wall - mounted 

Material Acrylic 5mm 

 

Tabel 3.3. Indoor Signage 2 
 

No. 

 

 2 

 

Lokasi Lobby Barat Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Kantor pengelola 
-Dept. Store 
-Loket Bus 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 

Tabel 3.4. Indoor Signage 3 
 

No. 

 

 3 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Bus & Transjakarta 
-Loket Bus 
-Pintu Timur 1 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 
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Tabel 3.5. Indoor Signage 4 
 

No. 

 

4 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Masjid 
-Toilet 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 

 

 

 

 

Tabel 3.6. Indoor Signage 5 
 

No. 

 

5 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Bus & 
Transjakarta 
-Loket Bus AKAP 
-Pintu Timur 2 
 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 
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Tabel 3.7. Indoor Signage 6 
 

No. 

 

6 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Pintu Timur  
-Dept. Store 
-Pintu Barat 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 

 

 

 

Tabel 3.8. Indoor Signage 7 
 

No. 

 

7 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Kantor Pengelola  
-Bus Dalam Kota/ 
Transjakarta 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 
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Tabel 3.9. Indoor Signage 8 
 

No. 

 

8 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Bus Dalam Kota/ 
Transjakarta 
-Super Market 
 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 

 

 

 

 

Tabel 3.10. Indoor Signage 9 
 

No. 

 

9 

 

Lokasi Gedung C Lt.1 

Kategori Directional sign 

Informasi -Jalur Bus Sedang  
(Transjakarta) 
-Jalur Bus Kecil 
(Transjakarta) 
 

Jenis Wall- mounted 

Material HVS A2 
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Tabel 3.11. Indoor Signage 10 
 

No. 

 

10 

 

Lokasi Gedung C  Lt.MZ 

Kategori Directional sign 

Informasi -Transjakarta 
(jalur) 
-Metro Mini 
-KWK (Jalur) 
 

Jenis Wall- mounted 

Material Banner (Flexi 

China indoor) 

 

Tabel 3.12. Indoor Signage 11 
 

No. 

 

11 

 

Lokasi Gedung C  Lt.MZ 

Kategori Directional sign 

Informasi -Loket Bus AKAP 
-Dept. Store 
-Lantai Dasar (exit) 
 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 
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Tabel 3.13. Indoor Signage 12 
 

No. 

 

12  

 

Lokasi Gedung C  Lt.MZ 

Kategori Directional sign 

Informasi -Posko Kesehatan 
-Area Kedatangan 
 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 

 

 

 

Tabel 3.14. Indoor Signage 13 
 

No. 

 

13   

 

Lokasi Gedung C  Lt.MZ 

Kategori Directional sign 

Identificational 

Sign 

Informasi -Loket Bus AKAP 
 

Jenis Hanging Display 

Material Acrylic 5mm 
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Tabel 3.15. Indoor Signage 14 
 

No. 

 

14 

 

Lokasi Gedung C  Lt.MZ 

Kategori Directional sign 

Informasi Ruang 
keberangkatan 
khusus orang 
bertiket 
 

Jenis Wall-mounted 

Material Banner (flexi 

china indoor)  

 

 

Tabel 3.16. Indoor Signage 15 
 

No. 

 

15 

 

Lokasi Gedung B  

Kategori Orientation sign 

Informasi Orientasi 
Setiap Pintu 
Keberangkatan 
 

Jenis Wall-mounted 

Material Acrylic 5mm  

 

Tabel 3.17. Indoor Signage 16 
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No. 

 

16 

 

Lokasi Gedung B  

Kategori Identificational 

sign 

Informasi Blok B 
 

Jenis Wall-mounted 

Material Banner (flexi 

china indoor)  

 

Tabel 3.18. Indoor Signage 17 
 

No. 

 

17 

 

Lokasi Gedung C  

Kategori Orientation 

Sing 

Informasi Penjelasan 
setiap lantai 
 

Jenis Wall-mounted 

Material HVS A4  

 

 

 

Tabel 3.19. Indoor Signage 18   
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No. 

 

18 

 

Lokasi Gedung C  

Kategori Identificational 

Sign 

Informasi Men 
Women 
Toilet Gratis 
 

Jenis Wall-mounted 

Material Acrylic 5 mm  

 

3.1.6. S.W.O.T 

Proses analisa yang dilakukan terhadap Terminal Terpadu Sentra Timur Pulo 

Gebang yaitu melalui pencarian SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, 

Opportunity, dan Threat. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kelemahan, 

kelebihan, peluang, maupun ancaman dari signage Terminal Terpadu Sentra 

Timur Pulo Gebang. 

1. Strength 

a. Memiliki regulatory dan directional sign. 

b. Sudah mengacu pada guideline signage dari mentri perhubungan. 

c. Setiap sign memiliki keterbacaan yang cukup. 

d. Material sign menggunakan acrylic. 

e. Menggunakan symbol yang bersifat umum. 
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2. Weakness 

a. Signage yang tersedia tidak memiliki kesesuaian ukuran, tipografi dan 

material yang ada. 

b. Signage yang menggunakan material acrylic diletakan di depan lampu 

sehingga membuat pantulan cahaya menghalangi informasi yang ada. 

c. Peletakan setiap directional maupun regulatory sign yang tidak maupun 

kurang efektif. 

d. Beberapa tipografi masih dipaksakan dengan besar bidang signage yang 

ada 

e. Minimnya indentification sign. 

f. Beberapa piktogram disejajarkan fungsinya dengan anak panah 

sehingga menimbulkan bias persepsi penumpang. 

3. Opportunity 

a. Penumpang dapat mengetahui arah. 

b. Regulasi yang ada dapat dipatuhi secara menyeluruh oleh penumpang. 

c. Pemahaman penumpang terhadap signage. 

d. Wawasan literasi visual terhadap penumpang. 
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4. Threat 

a. Penumpang sulit untuk mengidentifikasi suatu area. 

b. Penumpang sulit untuk memandu dirinya mengikuti sign yang diletakan 

dengan tidak efektif. 

c. Pengunjung tidak dapat mengetahui fasilitas yang ada di Terminal Pulo 

Gebang. 

d. Pengunjung mengalami kesulitan dalam membeli tiket karna informasi 

loket yang kurang. 

e. Tidak adanya orientation sign sehingga penumpang tidak dapat 

mengetahui setiap tempat atau area yang ada. 

f. Penumpang sulit untuk menemukan pintu masuk keberangkatan. 

g. Penumpang sulit menemukan beberapa akses menuju toilet karna 

tertutup oleh pilar. 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan 

tahapan pelaksanaan Tugas Akhir ini beracu pada proses perancangan signage  

menurut Gibson (2009) yakni dengan melewati delapan proses yaitu riset, strategi, 

program, skema desain, design and development, construction documentation, bid 

support dan construction administration (hlm. 34-35). 
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1. Riset 

Riset dapat berupa pertemuan pertama, wawancara, focus group discussion 

(FGD), dan juga survey untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan operasional. 

Pada tahap ini juga akan diketahui kebutuhan dari user dan masalah apa yang 

dapat dipecahkan. Pada tahap ini, peneliti mencari data – data yang lengkap 

terkait terminal maupun perancangan signage terhadap suatu ruang publik umum.  

2. Strategi 

Penulis melakukan riset terhadap hal-hal maupun titik yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat dan dikumpulkan menjadi data yang nantinya berguna 

sebagai aset untuk melakukan penempatan signage yang efektif dan informatif. 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, peneliti mengajukan strategi yang dapat 

dilakukan untuk memecahkan masalah. Strategi ini terdiri dari menentukan 

kerangka kerja yang akan digunakan, informasi apa saja yang akan disajikan, tipe 

signs  seperti apa saja yang akan dibuat, dan menentukan standar keberhasilan 

dari signage yang akan dibuat. 

3. Programming 

Penulis menganalisa ide atau gagasan dan melakukan proses sketsa visual yang 

berasal dari topik dan hasil riset untuk dibuat lebih lanjut dalam proses 

selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan secara detil mengenai 

hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat signage secara keseluruhan. Database ini 

menjadi landasan untuk merancang anggaran biaya yang harus dikeluarkan.  
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4. Schematic Design 

Pada tahap ini, penulis melanjutkan dari proses sketsa dan disempurnakan lagi ke 

proses digital dan dibuat menjadi hasil akhir berupa gambar 3 dimensi dan mock-

up. Peneliti kemudian merancang beberapa alternatif desain visual dengan 

beberapa pendekatan, bentuk, material, warna, tipografi, dan konten. Pada tahap 

ini, peneliti mencari identitas visual yang melingkupi aspek tersebut, untuk 

diimplementasikan dalam semua jenis sign.  

5. Design & Development 

Penulis kemudian mengembangkan detil dari schematic design berdasarkan 

tipografi, warna, dan material, juga memfinalisasi bagaimana signage akan dibuat 

secara spesifik. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan arsitek dan enginer 

mengenai integrasi structural dan daya tahan bangunan. Kemudian juga 

melakukan revisi terhadap anggaran biaya yang sudah di rancang, menentukan 

jumlah signage yang akan dibuat, dan menentukan detail akhir dari rancangan 

signage. 

6. Construction Documentation 

Peneliti lalu membuat guideline desain signage yang sudah disetujui, final sign 

layout, elevation, dan detil fabrication. Melengkapi spesifikasi desain dan 

mendeskripsikan standar desain, menentukan lokasi signage, serta jadwal untuk 

meletakkan signage. 

 

Perancangan Signage Terminal..., Yohanes Austin Nugraha Panjaitan, FSD UMN, 2017



 
 

73 

7. Construction Administrations 

Penulis kemudian melakukan diskusi akhir bersama user terkait dokumen yang 

sudah dibuat, dan menjelaskan hal-hal yang masih ditanyakan oleh user. 

Kemudian melakukan site visit ke workshop yang ditentukan untuk memilih jenis 

material, warna yang sesuai, sampel, dan detil lainnya. Jika signage sudah selesai 

dibuat, peneliti akan mensupervisi instalasi signage, kemudian meminta feedback 

dan melakukan perbaikan dan modifikasi jika ada.   
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