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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Terminal 

3.1.1. Pengertian Terminal 

Menurut UU RI No 14 tahun 1992 pasal 9 dan 10 dituliskan bahwa terminal 

merupakan sarana penunjang sebagai kelancaran mobilitas orang maupun barang 

secara lancar dan tertib antara tempat tertentu yang sudah dibangun terminal. 

Terminal sendiri juga merupakan fasilitas yang kompleks karna banyak aktifitas 

yang dilakukan secara bersamaan dengan secara pararel.  

3.1.2. Terminal Bus 

Menurut Morlok (2005) terminal bus merupakan prasarana untuk angkutan jalan 

raya sebagai pengatur kedatangan dan keberangkatan dari pangkalan kendaraan 

umum serta memuat atau menurunkan penumpang atau barang. (hlm. 26) 

3.1.3. Fungsi Terminal Bus 

Menurut Morlok (2005) terminal memiliki empat fungsi yaitu: 

1. Terminal bagi penumpang 

Bagi penumpang, terminal merupakan tempat kenyamanan menunggu, 

kenyamanan berpindah dari sutau kendaraan lain ke tempat lain dan 

tempat tersebut disediakan fasilitas – fasilitas informasi dan kendaraan 

pribadi. 
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2. Terminal bagi pemerintah 

Bagi pemerintah, terminal merupakan salah satu upaya untuk menghindari 

kemacetan. Bagaimana bisa tercipta manajemen lalu lintas dan 

perencanaan transportasi yang baik, dan bisa menjadi pengendali 

kendaraan umum. 

3. Terminal bagi operator 

Bagi operator, terminal merupakan bagian untuk mengatur operasi bus, 

penyediaan fasilitas istirahat, makan, dan reparasi bus serta sebagai 

fasilitas pangkalan utama. 

4. Terminal bagi pengguna umum 

Bagi pengguna umum, terminal dapat digunakan sebagai pendukung 

seperti tempat mushola, toilet, loker tiket, pembelanjaan, dll. Hal tersebut 

menjadi hal sekunder dari fungsi terminal ini.(hlm. 28) 

3.1.4. Jenis Terminal Bus 

Menurut Warpani (2002) terminal bus dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan 

fungsinya masing – masing, yaitu : 

1. Terminal Penumpang Tipe A 

Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umun angkutan kota antar 

provinsi atau angkutan lalu lintas batas Negara, angkutan kota dan 

angkutan pedesaan. 
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2. Terminal Penumpang Tipe B 

Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar 

kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. 

3. Terminal Penumpang Tipe C 

Merupakan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan 

umum untuk angkutan pedesaan. (hlm. 79) 

3.2. Signage 

3.2.1. Pengertian Signage 

Menurut pengertian Berger (2005) signage merupakan salah satu alat pembantu 

aksi manusia dalam mencari suatu arah yang ingin dituju. Penunjuk arah tersebut 

secara tidak langsung merupakan sebuah seni dalam membantu manusia dalam 

menemukan arah yang dapat didukung melalui bentuk arsitektur, tanda, sentuhan, 

lingkungan, print, dan speech. Sign dalam signage dan wayfinding berisikan 

informasi yang penting melalui tipografi dan grafis, sehingga hal yang perlu 

diperhatikan dalam memenuhi fungsinya mengacu pada keterbacaan dan jarak 

pandang mata agar user yang melihat atau mencari informasi dapat dengan jelas 

mengetahui arah yang dia tuju. Ketepatan dan kecepatan juga menjadi salah satu 

faktor penting di dalam signage yang perlu diperhatikan agar tidak 

membingungkan user saat membaca informasi tersebut. (hlm. 8) 
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3.2.2. Sejarah Signage 

Awal mulanya sign system dibuat pada era Perang Dunia II yaitu tahun 1909. 

Menurut Gibson (2009) diadakan sebuah konvensi untuk pengendara kendaraan 

bermotor yang membuahkan hasil pembuatan tanda lalu lintas agar pengendara 

mengetahui kondisi jalan, seperti pada saat jalan sedang berlubang, ada tanjakan, 

maupun jalan yang berliku. Hal tersebut awalnya hanya diterapkan di Negara 

Paris yang pada seiring perkembangan waktu juga di terapkan di seluruh belahan 

dunia. (hlm. 13). 

3.2.3. Fungsi Signage 

Pada umumnya fungsi utama dari signage adalah sebagai panduan penunjuk arah 

kepada user agar mereka dapat menemukan informasi yang mereka perlukan 

dengan jelas dan tepat. Namun menurut Berger (2005) fungsi signage itu sendiri 

adalah pemberian informasi yang tepat untuk menuntun user dalam pencarian 

arah suatu tempat maupun mengidetifikasi objek dan fasilitas yang ada, dapat 

menjadi pengatur serta perlindungan user, serta penunjang maupun pelengkap 

kualitas lingkungan sebagai suatu environmental graphic yang dapat dilihat 

melalui visual. (hlm. 8) 

3.2.4. Jenis Signage 

Menurut Gibson (2009) signage eksterior terdiri dari identification sign, 

directional sign, dan regulatory, sedangkan sign system interior terdiri dari empat 

sign yang dapat dibedakan melalui bentuk maupun fungsinya. Sign tersebut terdiri 

dari :  
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1 . Identificational Sign 

Sign ini bertujuan untuk pengidentifikasian suatu objek atau area, dalam 

arti kata lain sebagai penunjuk maupun penjelas nama dan fungsi dari 

suatu tempat. Sehingga user dapat mengetahui jika ada perbedaan antara 

tempat satu dengan yang lain hanya dilihat dari identification sign ini. 

Biasanya sign ini terdapat pada area depan suatu gedung atau bangunan 

sebagai penjelas 

 

Gambar 2.1. Identification Sign  

        (http://www.indigo.co.id/lippo-plaza-medan/5kjjcdo8lhg145irfb5f2fmk5ptwwq) 
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2 . Directional Sign 

Direcrtional sign merupakan sign yang paling banyak kita temui di setiap 

area yang memiliki kompleksitas tinggi, tujuan dari sign ini untuk 

menunjukan arah maupun tempat yang ada disuatu area. Sign ini juga 

memiliki peran penting dalam membuat flow untuk user yang lebih teratur 

dan berfungsi secara baik agar tidak terjadi penumpukan di suatu area. 

Banyak hal yang perlu diperhatikan agar sign ini berfungsi dengan baik 

seperti pengaturan tipografi, simbol maupun arah tanda panah yang dapat 

dimengerti dengan cepat dan jelas. Directional sign juga dibagi 2 tipe 

konten yaitu directional sign single content dan directional sign multiple 

content 

 

Gambar 2.2. Directional sign single content 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 
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Gambar 2.3. Directional sign multiple content 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 

 

3 . Orientation Sign 

Sign ini merupakan salah satu bagian pelengkap dari directional sign. 

Dimana di kedua jenis sign ini memiliki sistem yang harus selaras agar 

tidak menimbulkan bias persepsi. Orientation sign menjelaskan informasi 

keseluruhan di suatu tempat sehingga jika terjadi keselarasan antara 

orientation dengan sign yang lain akan membentuk flow user yang 

berfungsi dengan baik dan sebaliknya jika orientation tidak didukung 

dengan directional yang sesuai maka akan menimbulkan missing 

information. 
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Gambar 2.4. Orientation Sign 

(http://www.star-revue.com/wp-content/uploads/2013/06/dsc07242.jpg) 

 

4 . Regulatory Sign 

Sign ini merupakan penjelas apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

oleh user di sebuah area. Aturan ini dapat berupa larangan merokok, 

membawa hewan peliharaan dan lain – lain. Setiap tempat memiliki 

Regulatory sign yang berbeda – beda tergantung dari kebutuhan tempat 

yang ada. Cara penyampaian sign ini juga memerlukan pendekatan khusus 

dengan menggunakan bahasa yang sopan agar user paham bahwa ada 

larangan tersebut dan mematuhinya. (hlm. 47). 
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Gambar 2.5. Regulatory Sign 

(http://www.star-revue.com/wp-content/uploads/2013/06/dsc07242.jpg) 

 

3.3. Tipografi 

Tipografi merupakan bagian di dalam signage yang paling penting. Faktor utama 

berfungsinya sebuah sign dapat dilihat dari kejelasan tipografi yang digunakan. Di 

dunia ini sangat banyak tipografi yang berbeda dan sangat susah untuk melakukan 

pengelompokan terhadap jenis – jenisnya. Namun katergori tipografi yang paling 

dasar bisa dibedakan mejadi dua kategori yaitu serif dan sans serif. Perbedaan 

antara kedua tipografi ini bisa dilihat dari badan font, dimana serif memiliki garis 

penutup kecil pada badan huruf yang disebut counterstroke. Sedangkan sans serif 

tidak memiliki counterstroke sehingga membuat typeface ini solid dan terkesan 

modern dan tegas. Menurut Gibson (2009) ada 4 hal yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan tipografi untuk signage, yaitu : 
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1. Legibility Issues 

Signage yang berfungsi dengan baik adalah sign yang dapat terbaca 

dengan jelas dan tepat. Keterbacaan harus ada disetiap signage karna 

informasi yang disuguhkan harus tersampaikan dengan cepat kepada user. 

Dua hal yang penting dalam pemilihan keterbacaan typeface yaitu 

memiliki x height besar dan jarak satu kata maupun satu kalimat antar lain 

yang memiliki spasi yang nyaman dan dapat mengetahui informasinya 

dengan cepat. Selain itu pemilihan typeface yang memiliki x height yang 

tepat dapat juga membantu kita dalam melihat signage dari jarak jauh 

sekalipun, walaupun setiap karakter huruf terlihat blur namun kita masih 

dapat mengidentifikasi setiap huruf yang ada. 

Gambar 2.6. Perbandingan huruf di jarak jauh 

(Sumber  : Dokumen pribadi penulis) 

 

2. American With Disabilities Act Compliance 

ADA Merupakan parameter untuk pemilihan typeface yang dapat terbaca 

oleh orang yang memiliki keterbatasan membaca maupun keterbatasan 

fisik. Maka dari itu dibuatlah regulatory dari America dimana huruf dan 
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angka di sign dapat dipertimbangkan rasio antara 3:5 dan 1:1 dan 

ketebalan huruf antara rasio 1:10 dan 1:5. 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Perbandingan huruf untuk ADA 

(The Wayfinding book David Gibson, hal 80) 
 

3. The Numerals 

Ada 2 hal dasar dari angka, yaitu angka dengan aligning dan angka dengan 

old style. Dimana perbedaan diatara tipe angka ini terlihat dari x-height 

dari beberapa serian angka seperti angka 4 di dalam old style memiliki 

batang yang lebih panjang dibandingkan dengan angka 4 yang mengikuti 

besar alignment yang ada. Kedua jenis angka ini dapat menjadi salah satuh 

variasi dari signage. 
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Gambar 2.8. Perbandingan Angka 

 (http://blog.creativelive.com/wp-content/uploads/2015/09/A_Figures.png) 

 

4. Choosing a Versatile Type Family 

Pemilihan typeface yang serba guna merupakan salah satu kelebihan yang 

dapat di letakan di signage. Dalam arti kata lain tidak semua typeface bisa 

digunakan untuk hal yang sama, seperti typeface yang cocok untuk 

identificational sign lebih cocok typeface yang memiliki huruf yang tebal, 

begitu pula dengan directional jika digunakan typeface yang lebih ramping 

akan mempermanis dan membuat informasi yang terbaca lebih nyaman. 

(hlm. 80-81). 

3.4. Ikon, Indeks, Simbol 

Menurut Tinarbuko (2008) tanda dalam gambar dapat di kelompokan kedalam 

tiga bagian yaitu : 

1. Ikon 

Ikon merupakan sebuah tanda yang memiliki ciri yang sama atau serupa 

dengan apa yang dimaksud. Contoh, foto Sri Sultan Hamengkubuwono X 

sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadinigkat adalah ikon sultan. Peta 

Yogyakarta merupakan ikon kota Yogyakarta itu sendiri. Pada umumnya 

ikon merupakan representasi dari aslinya. 
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2. Indeks 

Indeks merupakan bukti tanda yang memiliki hubungan sebab dan akibat 

dengan apa yang diwakilinya. Tanda tangan merupakan indeks hubungan 

dari keberadaan orang yang mengores tanda tangan tersebut. Contoh lain 

adalah asap merupakan indeks dari api. 

3. Simbol 

Simbol merupakan suatu tanda berdasarkan peraturan, konvesi maupun 

perjanjian yang disepakati bersama. Seseorang dapat mengetahui sebuah 

simbol jika dia sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. 

Seperti garuda pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang bisa 

dikatakan lambang Negara Indonesia sendiri karna sudah adanya 

kesepakatan bersama sebelumnya. (hlm. 16-17). 

 

3.5. Simbol dan Tanda Panah 

Zaman dahulu kebanyakan orang lebih sering menggunakan visual atau gambar 

untuk berkomunikasi karna memang lebih verbal dan lebih cepat. Di dalam dunia 

Signage, simbol atau gambar sederhana dapat menggantikan tulisan untuk 

memberikan informasi dan pesan. Seperti yang kita ketahui jika kita melihat 

gambar kursi roda di samping toilet pria dan wanita maka kita akan dengan cepat 

mengetahui bahwa toilet itu dikhususkan untuk penyandang cacat. Atau pun 

gambar rokok dengan garis silang merah maka diketahui bahwa tidak boleh 
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merokok di area tersebut. Simbol dan tanda panah dapat dikatakan sebagai bagian 

penunjuk arah yang paling mempunyai peran penting. 

3.5.1. Simbol 

Menurut Calori (2015) bahwa simbol dapat digunakan sebagai penganti dari 

sebuah kata untuk menjadi sebuah singkatan, namun agar lebih efektif, sebuah 

simbol harus terlihat mudah dan dimengerti. Seperti contoh tanda panah dalam 

directional sign dapat diartikan dengan sebuah simbol lurus kedepan atau belok ke 

kanan maupun belok ke kiri. Ada tiga alasan mengaba simbol sangat berguna bagi 

signage yang pertama adalah simbol sangat menghemat ruang untuk tanda, hanya 

menggunakan simbol kita dapat mencakup seluruh arti yang ingin di 

informasikan. Kedua, arti simbol juga dapat menggantikan hambatan bahasa yang 

susah di tuliskan dalam sebuah kata maupun kalimat dan yang terakhir simbol 

terkadang dapat menyampaikan pesan yang lebih jelas dan verbal jika 

dibandingkan menggunakan kata – kata. (hlm. 143). 

3.5.1.1.  Piktogram 

Menurut TDC (2016) piktogram merupakan bentuk simbol grafis 

(ideogram) yang mengandung konsep, ide dan menyampaikannya melalui 

kemiripan atau kesamaan bentuk dan karakter suatu objek fisik. Sebagai 

simbol representasi yang sederhana, piktogram sering digunakan oleh 

sebagian besar kebudayaan kontemporer. Piktogram dengan keterlihatan 

yang jelas juga bisa mentrasfer bahasa dan mengkomunikasikan secara 

efektif kepada khalayak yang mempunyai bahasa dan kebudayaan yang 

sama sekali berbeda. (hlm. 19). 
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Gambar 2.9. Simbol – Simbol Umum 

(http://i663.photobucket.com/albums/uu353/Cakrawijaya/Katalog%20Rambu/Picture331.

jpg) 

 

3.5.2. Tanda Panah 

Panah merupakan arah maupun orientasi yang disandingkan dengan konten teks 

sebagai penjelas kemana arah panah tersebut menuju. Menurut TDC (2016) 

bahwa pandangan mata manusia akan secara langsung mengikuti arah kepala 

panah. Tanda panah juga berfungsi dengan cepat dan maksimal jika penempatan 

panah yang mengarah sesuai dengan bagian sisi kiri maupun sisi kanan teks 

sehingga mata user langsung dibawa untuk menuju arah tersebut dengan cepat. 

Namun biasanya penempatan anak panah juga terbatas dari ruang signage yang 

ada sehingga penempatan panah bisa berada di atas teks. 

Peletakan anak panah juga dapat berfungsi dengan baik jika mempunyai 

konsistensi ritme penempatan arah. Secara hierarki peletakan anak panah bisa di 
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jajarkan searah jarum jam, hal tersebut membuat arah lebih mudah diideitifikasi, 

serta area atau tujuan mana yang pertama kali dilewati. 

Banyak sekali variasi anak panah dan kegunaannya masing – masing, 

namun setelah dilakukan sosialisasi pendapat terhadap anak panah itu sendiri 

maka terciptalah standar internasional yang biasa digunakan untuk rambu lalu 

lintas dan disebut dengan “Belgian Head”. Panah yang tegas, mempunyai 

ketajaman penunjuk dan membuat user seakan yakin arah yang dituju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Belgian Head Arrow 

 (Sumber : Dokumen Laporan Pekerjaan TDC) 

 

Karna perkembangan zaman maka arah panah juga berkembang sesuai 

dengan kebutuhannya, seperti untuk arah panah yang terletak di sign pejalan kaki 

dibuat lebih bervariasi namun masih beracu pada prinsip dan detail dari panah 

Belgian Head sebagai standar internasional panah. (hlm. 15). 
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Gambar 2.11. Variasi arah panah untuk pejalan kaki 

 (Sumber : Dokumen Laporan Pekerjaan TDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Tanda panah pada signage 

 (http://www.airportsignage.com/airports/overheaddirectional1.jpg) 

 

3.6. Pemilihan Warna 

Elemen warna berperan penting terhadap keberhasilan  dan kemudahaan sebuah 

sign dapat di pahami eksistensinya atau tidak. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembubuhan warna terhadap signage adalah tingkat kontras pada setiap elemen 
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seperti teks maupun piktogram. Penggunaan warna yang cukup kontras dapat 

meningkatkan legibitas signage.  Menurut Gibson (2009) warna dapat dibedakan 

menjadi 3 sifat, yaitu : 

1. Hue 

Hue merupakan variasi dari seluruh warna dasar yang ada, seperti merah 

solid, hijau solid, dan lain – lain. Di dalam signage biasanya hue dapat 

dijadikan sebagai warna tertentu atau dijadikan color coding. Dimana 

setiap warna yang berbeda dapat mencerminkan suatu area atau fungsi 

area yang berbeda – beda, atau warna dapat dijadikan sebuah elemen 

pengelompokan. Contoh warna merah hanya untuk warning sign, dan 

berbeda dengan warna sign lainnya. 

2. Intensity / Saturation 

Intensity merupakan kepadatan dari hue. Kepadatan yang dimaksudkan 

adalah persentase warna yang muncul dari hue. Contoh, warna merah jika 

intensity diturunkan maka warna merah  yang ada akan berubah menjadi 

merah ke abu – abuan atau merah pucat. Dampak yang dihasilkan jika 

intensity tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan adalah tidak adanya 

legibility terhadap signage tersebut. 

3. Value 

Value merupakan tingkat keterangan atau kegelapan sebuah warna. Sebuah 

warna yang memiliki value rendah berarti lebih dekat dengan warna hitam 
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atau gelap, sementara warna yang memiliki value tinggi berarti lebih dekat 

dengan warna putih atau terang. Dalam sebuah sign jika memiliki warna 

dengan value yang sama maka  akan membuat seluruh konten pada sign 

menjadi memiliki hal yang sama dan dapat membuat persepsi manusia 

bias terhadap sign tersebut. Untuk memastikan bahwa visual dapat dilihat 

secara konsisten oleh semua orang, grafis pada sign harus sesuai dengan 

standar nilai value. Untuk dapat tersampai dengan efektif, value 

background sign harus dibedakan dengan value teks agar memiliki 

emphasis yang konsisten. (hlm. 88). 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Perbandingan hue, intensity dan value warna 

 (http://www.airportsignage.com/airports/overheaddirectional1.jpg) 

 

3.7. Bentuk 

Menurut Calori (2015) bentuk merupakan ekspresi yang paling jelas dalam sistem 

signage. bentuk yang digunakan pada signage harus dapat memberikan visual 

yang menyatu serta ciri khas bentuk tiga dimensi. Bentuk yang digunakan untuk 

membuat signage tidak terbatas dan bentuk dasar dapat dikombinasikan menjadi 

bentuk yang khas. (hlm. 193). Menurut Dondis (1973) dalam bahasa seni visual, 
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garis mengartikulasikan kompleksitas bentuk. Ada tiga bentuk dasar dan memiliki 

karakter dan makna psikologis masing – masing, yaitu : 

1. Persegi 

Persegi merupakan gabungan dari empat buah garis yang mempunyai 

makna psikologis kejujuran, kelurusan, dan cekatan.  

2. Segitiga 

Segitiga merupakan bentuk yang mempunyai tiga buah sudut dan 

mempunyai makna psikologis action, ketegangan, dan konflik. 

3. Lingkaran 

Bentuk lingkaran merupakan bentuk yang unik, dimana merupakan sebuah 

garis melengkung yang menyatu dan tidak memiliki sudut. Bentuk ini 

memiliki makna psikologis kehangatan, perlindungan, dan tidak ada 

habisnya. (hlm. 44). 

 

3.8. Antropometri Dan Jarak pandang Mata 

3.8.1. Antropometri 

Antropometri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pengukuran tubuh 

manusia agar dapat mengetahui atau mengelompokan ukuran – ukuran tiap 

individu manusia maupun kelompok. Bidang ini berhubungan dengan dimensi 

tubuh manusia, mulai dari tinggi, berat badan, dan detail – detail lainnya. Menurut 

Panero dan zelnik ( 1979 ) ukuran manusia mempunyai satuan ukuran yaitu 
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persentil. Ukuran – ukuran ini dapat membantu untuk perancangan siganage, 

dimana penulis dapat mengetahui jarak efektif sign jika dikaitkan dengan target 

primer penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi penulis, pengunjung yang 

datang untuk melakukan perjalanan dari terminal ini berkisar umur 30 – 70 tahun 

yang dimana dalam bidang antropometri dapat dikelompokan pada persentil 1 

sampai persentil 50, dan jika ambil rata – rata tinggi manusia yang di dapatkan 

adalah 165 cm. (hlm. 84). 

Dalam bidang antropometri juga dapat mengetahui idealnya kepala 

manusia dapat bergerak melihat sign tanpa mengganggu kenyamanan. Pergerakan 

kepala dalam bidang horisontal yang nyaman untuk manusia adalah 45 derajat 

namun dapat dimaksimalkan hinggal 55 derajat ke samping kiri mau pun ke 

samping kanan. Untuk pergerakan kepala dalam bidang vertikal, kepala manusia 

dapat melakukan pandangan keatas 30 derajat dan dapat di maksimalkan menjadi 

50 derajat serta melakukan pandangan kebawah maksimal 40 derajat untuk tingkat 

efesien kenyamanan. (hlm. 289). 

 

Gambar 2.14. Pergerakan Kepala Manusia 

(Sumber : Dimensi manusia dan ruang interior hlm. 289) 
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3.8.2. Jarak Pandang Mata 

Dalam perancangan maupun peletakan sebuah signage yang berfungsi dengan 

baik, perlu diperhatikan jarak pandang mata atau eye – level dari setiap user yang 

melihat. Menurut Apelt dkk (2007) dalam peletakan signage perlu diperhatikan 

resolusi gambar dan detail yang ada sehingga user dapat melihat pada saat berdiri, 

berjalan, duduk, maupun dengaan keadaan bergerak. Cahaya dan bayangan juga 

menjadi juga memainkan bagian dalam jarak pandang. Apelt dkk (2007) juga 

menambahkan bahwa manusia dengan keadaan mata normal dapat melihat 

typeface yang memiliki tinggi huruf minimum 50 mm dari jarak maksimal 15 

meter. Beberapa rekomendasi minimum tinggi huruf jika diletakan di beberapa 

jenis sign, yakni : 

1. Sign Arah kendaraan, sign jalan internal, sign parkir mobil, dan area 

pelayanan : 60mm 

2. Sign untuk pejalan kaki : 60mm 

3. Penunjuk arah internal : 30mm 

4. Daftar direktori bangunan : 20mm 

5. Tanda-tanda pintu : 17mm 

6. Tactile lettering : 15mm (maksimal 55mm) 

Beberapa  rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk lingkungan kecepatan 

jalan yang lebih rendah seperti di universitas dan rumah sakit. Untuk lingkungan 
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kecepatan jalan yang lebih cepat dapat menaikan ukuran tinggi typeface yang ada. 

(hlm. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Jarak Pandang Mata 

(Sumber : Dokumen Pribadi Penulis) 

 

3.9. Layout 

Menurut Calori (2015) ada faktor-faktor yang mempengaruhi layout berdasarkan 

jarak yang pas serta melalui ukuran signage yang ada, yaitu : 

1. Proporsi simbol dan panah yang berkaitan dengan tipografi 

Proporsi simbol maupun panah dengan tipografi tidak memiliki hitungan 

secara khusus, namun yang perlu diperhatikan adalah proporsi simbol dan 

panah harus dapat terbaca secara langsung oleh user. Kebanyakan user 

tidak dapat melihat secara langsung visual dari simbol dan panah karna 

keberadaannya yang biasa lebih kecil dari tipografi, namun untuk 

mendapatkan proporsi yang baik maka ukuran dari simbol, panah maupun 
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tipografi haruslah sama besar atau dapat terlihat jelas jika disandingkan 

dengan tipografi. (hlm. 169). 

2. Posisi simbol dan panah yang berkaitan dengan tipografi 

Terdapat dua posisi penataan antara simbol, panah maupun tipografi, yaitu 

side-by-side dimana posisi simbol, panah dan tipografi disejajarkan dengan 

tipografi yang ada, dan yang kedua adalah stacked yakni dimana simbol 

dan panah diletakan diatas tipografi yang ada. (hlm. 170). 

3. Spasi didalam maupun disekitar elemen grafis 

Jarak spasi di dalam sebuah elemen grafis dapat mempengaruhi tanda 

proporsi tata letak dan ukuran. Ruang kosong dapat membantu manusia 

untuk dapat melihat sign dengan jelas, Margin kiri, kanan, atas, dan bawah 

yang teratur dapat membantu peletakan simbol sign maupun tipografi yang 

efesien dan dapat menghindari penumpukan elemen grafis. (hlm. 172). 

4. Format Layout  

Setiap jenis sign memiliki format layout masing – masing. Format layout 

menjadi hal yang penting ketika konten yang ada didalam sebuah sign 

terdiri dari beberapa baris maka peran proporsi layout sangat penting 

dalam mengatur agar sign dengan konten yang banyak tersebut masih jelas 

keterbacaannya. (hlm. 175). 
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3.10. Material 

Pemilihan Material merupakan salah satu tahap proses terakhir dalam pembuatan 

signage. Banyak sekali material – material yang dapat dijadikan sebagai base 

sign, namun tidak semua material dapat berfungsi dengan baik untuk digunakan 

sebagai dasar signage outdoor maupun indoor. Menurut Gibson (2009) material – 

material yang ada selama ini dapat dikelompokan secara umum, yakni : 

1. Metal 

Metal merupakan material yang paling umum untuk dijadikan dasar dari 

signage, terutama jika digunakan pada exterior signage karna memiliki 

fisik yang kokoh dan tahan lama. Metal juga memiliki sifat fleksibel 

dimana elemen desain yang ada dapat dibuat dengan cara diukir, dilukis 

maupun diberi finishing polished. Material ini juga mempunyai jenis 

berbeda – beda seperti aluminium, stainless steel, kuningan maupun 

perunggu. 

2. Kaca 

Sama halnya dengan material metal, kaca juga sering digunakan sebagai 

material interior maupun eksterior signage. Elemen grafis yang ada dapat 

diletakan di kedua sisi dari material ini dengan cara diukir, dilukis, dan di 

stiker. Kaca juga memiliki beberapa jenis kaca seperti float, low-

emissivity, boroslicate, fritted, tempered, dan laminated glass. 
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3. Kayu 

Material kayu bersifat tidak tahan lama jika digunakan sebagai signage. 

Akan terjadi perubahan warna dasar kayu pada interior dan eksterior 

signage karna dimakan oleh waktu. Tulisan maupun grafik biasanya hanya 

dapat diukir maupun menempelakan material lain secara langsung. Jenis 

kayu yang dapat digunakan seperti ek, pinus, cemara, mahoni, ceri, dan 

kayu poplar.  

4. Batu 

Batu dapat digunakan menjadi material dasar dari sign. Penggunaan 

material ini dapat menciptakan kestabilan antara signage dengan arsitektur 

yang ada. Elemen grafis hanya dapat dipasang pada sisi depan batu atau 

juga bisa dengan diukir dan water-jet cutting. Beberapa jenis batu yang 

dapat digunakan sebagai dasar sign seperti granit, marbel, batu kapur, baru 

pasir dan slate. 

5. Banner 

Banner merupakan material yang terbuat dari plastik ataupun kain. 

Pengaplikasian elemen grafis pada material ini dapat dilakukan dengan 

cara cetak dan sablon. Banner biasanya digunakan sebagai material sign 

sementara karna lebih praktis dan dapat digunakan pada interior maupun 

eksterior signage. Beberapa jenis banner meliputi vinyl, nylon, tyvek, 

poplin dan Dacron. 
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6. Plastik 

Plastik dapat di kelompokan sebagai material yang sintetis. Element grafis 

dapat di bubuhi dengan cara cetak, pengecatan dan sablon. Menggunakan 

plastik seperti acrylic secara langsung atau tidak diberi finishing akan 

membuat pantulan cahaya sekitar terlihat di material ini dan dapat 

menggangu user untuk melihat informasi yang ada. Jenis-jenis papan 

plastik yang sering digunakan yaitu acrylic, lexan, resin, sintra, dan 

photopolymer.  

7. Komposit 

Merupakan hasil penggabungan antara dua material yang berbeda dengan 

cara kimiawi. Material ini dapat digunakan sebagai dasar sign dari semua 

jenis signage yang ada dengan cara pengecatan maupun pencetakan. Jenis 

material komposit yang sering digunakan yaitu phenolic resin, alucobond, 

dan fiberglass. (hlm. 114-115). 
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