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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melalui proses-proses panjang pada perancangan ini, dapat penulis 

simpulkan melalui hasil observasi hingga perancangan terhadap signage pada 

Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang. Perancangan ini dimulai dari 

permasalahan yang penulis tangkap di Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang, 

sebuah fasilitas umum yang penting namun nyatanya memiliki permasalahan pada 

signage di dalamnya. Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang memang sudah 

memiliki signage, namun kurangnya kesadaran akan fungsi dari signage itu sendiri 

berdampak pada tingkat efektifitas penggunaan seperti material yang sudah luntur 

dan tidak terawat, tipografi informasi yang sulit terbaca hingga tidak adanya 

direction sign pada lokasi-lokasi yang membutuhkan.  

Hal-hal tersebut memiliki dampak pada pihak petugas Rumah Sakit hingga 

pengunjung, tingkat kecepatan dalam bernavigasi di dalam Rumah Sakit Islam 

Asshobirin Tangerang pun memiliki kendala terutama pada pengunjung yang baru 

pertama kali datang. Petugas yang ada seringkali banyak mendapat pertanyaan 

mengenai arah menuju suatu ruangan, mengingat Rumah Sakit Islam Asshobirin 

Tangerang memiliki bangunan yang berlorong-lorong sehingga dapat 

membingungkan pengunjung. Oleh karena permasalahan di atas, menarik penulis 

sebagai mahasiswa desain grafis untuk memecahkan permasalahan tersebut dan 

menemukan solusi akan kebutuhan yang kurang menjadi perhatian pihak Rumah 

Sakit Islam Asshobirin Tangerang. 
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 Langkah awal penulis pada perancangan ini adalah dimulai dari observasi 

langsung, studi pustaka, melakukan pengumpulan data melalui wawancara hingga 

kuesioner dan kemudian dilanjutkan dengan proses perancangan dengan 

mengembangkan ide kreatif. Melalui proses pengembangan ide kreatif tersebut, 

penulis mendapatkan hasil berupa kata kunci solemn dan balance, yang kemudian 

menjadi acuan penulis dalam merancang keseluruhan signage.  

Pada perancangan ini signage yang tersebar sejumlah 66 titik peletakan 

dengan terbagi menjadi 3 bagian yaitu sisi kanan, tengah, dan kiri. Signage yang 

telah penulis rancang bertujuan untuk menjadi media informasi yang dapat 

membantu dalam bernavigasi di Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang, oleh 

karena itu mengingat dominan warna yang digunakan pada Rumah Sakit ini 

menggunakan warna hijau dan putih maka penulis ingin memberikan signage yang 

dapat menjadi pusat perhatian sehingga pengguna dapat bernavigasi dengan cepat 

dan tepat. Dengan adanya perancangan yang telah penulis lakukan, diharapkan 

signage ini dapat menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat 

bermanfaat bagi kebutuhan bernavigasi di dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin 

Tangerang.  

5.2. Saran 

Berdasarkan proses yang telah penulis lakukan mulai dari proses analisa hingga 

perancangan, terdapat beberapa saran dan ide yang dapat penulis bagikan dengan 

harapan dapat menjadi hal yang bermanfaat, berikut penjabarannya: 
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- Memahami permasalahan yang akan diangkat dengan memikirkan urgensi 

yang tepat dan nyata, untuk menghasilkan perancangan yang tepat guna 

sesuai dengan kebutuhan. 

- Sebelum memasuki tahap yang lebih jauh, penentuan narasumber akan hal 

yang terkait menjadi pertimbangan yang penting guna kelancaran 

pengumpulan data dan proses perancangan. 

- Sehubungan dengan bidang signage, masih terdapat sign system yang perlu 

perbaikan pada tempat-tempat umum sebelum adanya perbaikan pada 

signage di dalamnya. 

- Masih adanya kebutuhan perancangan lainnya pada Rumah Sakit Islam 

Asshobirin Tangerang seperti media promosi atau branding. Dikarenakan 

Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang membutuhkan banyak 

peningkatan pada hal-hal tersebut. 

- Pada Rumah Sakit, signage menuju UGD sangat dibutuhkan dan memiliki 

pernanan yang penting. Oleh karena itu dalam perancangan signage pada 

Rumah Sakit aspek posisi, hirarki informasi, serta keterbacaan yang jelas 

pada signage untuk UGD memerlukan tingkat prioritas yang tinggi. 

- Adanya Rumah Sakit lain yang membutuhkan peningkatan dalam signage 

maupun sign system di dalamnya, dikarenakan Rumah Sakit memiliki 

peranan yang penting bagi masyarakat dan juga terdapat urgensi apabila 

terdapat signage. 
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- Kepada mahasiswa yang akan memulai tugas akhir, eksplorasi merupakan 

hal yang sangat penting pada setiap ide, juga tidak membatasi dalam hal-hal 

lain yang nantinya dapat mendukung kelancaran perancangan. 
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