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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

Teori Umum  

2.1 Definisi Perancangan 

Perancangan memiliki banyak definisi, tetapi intinya memiliki maksud yang sama, sejumlah 

definisi tentunya sangat berguna dalam menemukan maksud dari definisi perancangan secara 

luas. Perancangan adalah suatu kegiatan merancang suatu desain berdasarkan evaluasi, 

analisis penelitian. Analisis sendiri adalah kegiatan untuk mengevaluasi serta mempelajari 

suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi.  

 

2.2 Media Informasi  

Media Informasi yang terus berkembang sangat diperlukan setiap saat, karena melalui media 

informasi manusia dapat mengatahui informasi yang sedang berkembang. Dengan adanya 

media informasi manusia dapat membaca pesan yang disampaikan oleh pembuat agar tebaca 

jelas dan dapat dimengerti. Selain itu manusia dapat berinteraksi satu samalain. Demikian 

pentingnya media informasi pada masa ini, dikarenakan melalui media informasi manusia 

dapat mengetahui informasi dan dapat bertukar pikiran serta berinteraksi satu sama lainnya.  

Menurut Nursidik (2008), kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harafiah berarti tengah, perantaraatau pengantar. Namun pengertian media dalam proses 

pembelajaran dapat diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.  

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan (Criticos, 1996). Sedangkan pengertian dari informasi 

secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih 
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berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam 

pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang (Gordon B. Davis 1990; 

11). 

Maka pengertian dari media informasi dapat disimpulkan sebagai alat untuk 

mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang 

bermanfaat bagi penerima informasi, adapun penjelasan Sobur (2006) media informasi adalah 

“alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun 

kembali informasi visual”.  

 2.2.1. Jenis-Jenis Media Informasi 

Media Informasi sebagai alat yang menyampaikan suatu informasi dan harus tepat 

sasaran agar dapat tersampaikan dengan baik pada target sasaran sehingga dapat 

bermanfaat bagi pembuat dan penerima informasi, media informasi dapat menjadi 

beberapa kelompok, yaitu : 

1. Media Lini Atas 

Merupakan media yang tidak langsung bersentuhan dengan target 

audiens dan jumlahnya terbatas tetapi jangkauan target yang luas dan 

berkomunikasi menggunakan “sewa media” bersifat massal, seperti 

billboard, iklan televisi, iklan radio, dan lain-lain. 

2. Media Lini Bawah 

Suatu media iklan yang tidak disampaikan atau disiarkan melalui 

media massa contohnya katalog produk, kalender, kartu nama, sticker 

dan lain-lain.  
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3. Media Cetak 

Sebuah media yang disampaikan secara tertulis dan di dalamnya berisi 

informasi untuk masyarakat umum. Media cetak dapat berupa brosur, 

Koran, majalah, poster, pamphlet, spanduk, dan lain-lain. 

4. Media Elektronik 

Media perangkat elektronik contohnya radio, televise, telepon dan 

internet. 

 

2.3 Pengertian Komunikasi 

Menurut Kusrianto (2007) komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu untuk mengubag sikap, pendapat atau 

perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.  

2.3.1. Komunikasi Visual 

Komunikasi Visual adalah komunikasi yang menggunakan bahasa visual dimana visual 

sendiri bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera pengelihatan 

kita yaitu mata. Maka komunikasi visual adalah komunikasi yang menggunakan gambar 

dengan makna dan maksud tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi sehingga 

dapat terbaca atau terlihat.  

2.3.2. Desain Komunikasi Visual 

Pengertian dari desain itu sendiri adalah merancang atau rancangan, maka Desain 

Komunikasi Visual dapat diartikan sebagai ilmu yang menempatkan perancangan 

komunikasi melalui gambar agar dapat terbaca dan terlihat oleh target sasaran.  

Sedangkan menurut Leonardo Widya dan Indarsjah dalam pengantar DKV, (2007) 

Desain Komunikasi Visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari 

konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk 
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menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis 

yang berupa bentuk dan gambar, tataan huruf, serta komposisi warna, layout (tata letak 

atau perwajahan). Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok 

yang menjadi sasaran penerima pesan.  

 

2.4. Sign System 

2.4.1. Definisi Sign System 

Salah satu bagian esensial dari environment graphic design adalah sign system. Sign 

system merupakan rangkaian representasi visual dan simbolik grafik yang bertujuan 

sebagai media interaksi antara manusia dengan ruang publik. (Tinarbuko, 2008, h. 

12).  

Jika dilihat dari bahasanya, sign system berasal dari bahasa inggris, yaitu sign 

yang berarti tanda atau lambang, dan system yang berarti aturan. Sign system 

berfungsi sebagai salah satu media untuk menginformasikan suatu petunjuk, 

peringatan, ataupun larangan. 

Menurut Phill Boines (2008, h. 17), sign system adalah kumpulan dari tanda-

tanda individual yang telah di desain untuk mengidentifkasikan atau mengarahkan. 

Tanda-tanda yang dipakai di dalam sebuah sign system pada dasarnya 

mengungkapkan makna aturan-aturan yang merupakan standar internasional, 

sehingga akan mudah untuk dipahami oleh semua orang.  

Kebutuhan akan suatu sign system berupa tanda petunjuk arah yang baik 

menjadi semakin berkembang, khususnya dimana kerumunan massa (masyarakat) 

membutuhkan informasi petunjuk arah. Hal ini dikarenakan sign system mampu 

mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan efektif.  
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Yang terpenting dalam sistem tanda pada desain komunikasi visual adalah 

fungsi dari tanda dalam menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima, 

berdasarkan kode tertentu, yang dimediasi oleh media tertentu. 

2.4.2. Sejarah Sign System 

Sign System sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sedangkan symbol mulai ada 

sejak awal abad ke 20, karena symbol dianggap penting untuk menyamakan persepsi 

di seluruh dunia, sehingga dapat dimengerti secara universal.  

Perkembangan dari jenis-jenis sign dimulai setelah Perang Dunia II. Pada 

tahun 1909, di Paris diadakan konvensi bagi pengguna kendaraan bermotor 

internasional, yang akhirnya menghasilkan sistem tanda lalu lintas yang menunjukkan 

kondisi jalan yang berlubang, persimpangan jalan, jalan yang berliku dan 

persimpangan jalan rel kereta api. Sistem ini pada awalnya diadopsi oleh beberapa 

negara di Eropa dan akhirnya dipakai oleh beberapa negara di dunia.  

Hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembuatan tanda adalah 

membuat dengan sederhana, namun mampu menyampaikan pesan dan mampu 

berbicara lintas budaya, sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang dari latar budaya 

yang berbeda-beda. 

2.4.3. Jenis-Jenis Sign System 

Sign system atau signage memiliki 6 kategori yang berdasarkan fungsi dan tujuan dari 

pada signage itu sendiri, yakni : 

1. Orientational Signage (acuan)  

Signage ini sangat dibutuhkan karena bersifat menglokasikan pengguna dalam 

sebuah lingkungan dan memberitahu tempat keberadaan secara jelas. Signage 

tersebut berupa peta pemandangan secara keseluruhan dan  memberi tahu 

secara jelas semua koneksi dari semua moda transportasi. Dengan melihat dari 
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fungsi dari signage ini, maka dapat dilihat betapa pentingnya pembuatan 

“basemap” atau map dasar transportasi yang menginformasikan jalur-jalur 

transportasi beserta koneksi dari transportasi yang satu dengan yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Orientational Signage 

(sumber : http://www.uvu.edu.com) 

 

2. Informational Signage (informasi)  

Jenis Signage ini digunakan untuk memberikan instruksi tentang apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam maupun diluar pada lokasi tertentu. 

Misalnya larangan-larangan yang berada di suatu kawasan. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.2 Informational Signage 

(sumber : http://www.eglobegroup.com) 
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3. Directional Signage (mengarahkan)  

Sign penunjuk arah adalah alat navigasi yang paling penting. Meskipun bukan 

yang terutama dalam sign system, namun cukup mempengaruhi keseluruhan 

fungsi signage. Signage ini bersifat menunjukkan secara harafiah, seperti 

contohnya ke kiri, kanan, atas atau bawah, dengan menggunakan simbol yang 

secara umum menunjukkan arah yakni anak panah. Penempatan signage ini di 

tempat yang benar akan sangat membantu dalam mengatur keteraturan, karena 

biasanya manusia tidak akan benar-benar yakin akan jalur yang dipilihnya 

tanpa penegasan dari signage yang berada disana.  

 

 

 

 

 

 

                           

Gambar 2.3 Directional Signage 

(sumber : http://www.rohansandeep.com) 

 

4. Identificational Signage (identitas)  

Jenis Sign ini sangat diperlukan dalam menginformasikan keberadaan atau 

indentifikasi suatu tempat atau lokasi.  
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Gambar 2.4 Identificational Signage 

 (sumber : http://www.inps.ca) 

 

5. Ornamental Signage Tujuan utama pembuatan dan penempatan signage ini 

adalah untuk menambah keindahan / estetika dari sebuah bangunan atau 

tempat. Hal tersebut bisa menghasilkan efek yang mengesankan pada 

lingkungan. Dalam hal ini signage menggunakan elemen oranamental yang 

simple dan universal, menyesuaikan dengan lingkungan dan karakteristik dari 

masyarakat itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Ornamental Signage 

(sumber : http://www.google.com) 
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6. Statutory Signage (peraturan)  

Signage ini dipakai untuk memberitahu larangan khusus pada suatu tempat 

yang biasanya dikeluarkan secara khusus oleh pemilik atau pengelola tempat 

tersebut. Signage larangan ini dimaksudkan untuk melindungi orang dari 

bahaya, contohnya : sign larangan berdiri melewati batas yang ditetapkan pada 

stasiun kereta api, dan lain-lain. Signage yang termasuk dalam kategori ini 

adalah peringatan hukum, peraturan keamanan, traffic control devices, pintu 

keluar darurat dan lain lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

   

      Gambar 2.6 Statutory Signage 

       (sumber : http://www.dwp.gov.uk) 

 

2.4.4. Bentuk Dasar Tanda-Simbol 

Elemen gambar yang dapat dijadikan landasan dalam mengekpresikan kategori dan 

fungsi adalah suatu bentuk. 

Ada tiga fungsi dasar elemen tanda-simbol yang memungkinkan untuk dipakai 

yaitu peraturan, peringatan dan informasi. Masing-masing fungsi tersebut diwakili 

oleh bentuk geometris, yaitu : 

1. Lingkaran 

Bentuk ini digunakan untuk tanda-tanda yang berisikan peraturan. 
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2. Segitiga Samasisi 

Bentuk ini digunakan untuk tanda-tanda peringatan. 

3. Persegi Empat 

Bentuk ini digunakan untuk tanda yang berisi informasi. 

(McLendon 42-43) 

2.4.5. Klasifikasi Tanda-Simbol 

Dari ketiga bentuk dasar di atas, tanda masih dibagi lagi ke dalam jenis-jenis yang 

lebih spesifik, yaitu sebagai berikut : 

1. Peraturan 

Pada fungsi ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu : 

• Larangan 

Simbol-simbol yang ada pada klasifikasi ini menunjukkan suatu perintah 

pencegahan terhadap suatu aksi.  

• Kewajiban 

Simbol-simbol yang ada pada klasifikasi ini menunjukkan tindakan yang 

wajib dilakukan. 

2. Peringatan 

Pada fungsi ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu : 

• Perhatian / hati-hati 

Simbol-simbol yang ada pada klasifikasi ini menunjukkan keberadaan dari 

bahaya potensial. Misalnya, tanda yang menunjukkan ‘Sedang ada 

perbaikan’. 
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• Tanda Bahaya 

Simbol-simbol yang ada pada klasifikasi ini menunjukkan keberadaan dari 

bahaya tertentu. Misalnya, tanda yang menunjukkan ‘Berbahaya : Mudah 

Terbakar’. 

3. Informasi  

Pada fungsi ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu : 

• Pertolongan pertama, gawat darurat dan pemadam kebakaran. 

Simbol-simbol yang ada pada klasifikasi ini menunjukkan tentang 

perlengkapan pertolongan pertama sebagaimana alat pemadam kebakaran 

dan pertolongan gawat darurat. 

• Keanekaragaman. 

Simbol-simbol yang ada pada klasifikasi ini menunjukkan informasi yang 

tidak termasuk dalam klasifikasi lain yang disebut di atas. Misalnya, 

symbol yang menunjukkan kafetaria atau toilet. 

2.4.6. Fungsi Sign System 

Sumbo Tinarbuko (2008, h. 14) berpendapat bahwa, kebutuhan akan sign system yang 

efektif, sangat besar. Sign system selalu digunakan untuk mengenali, mengarahkan 

dan memberi informasi secara cepat dan jelas.  

Sedangkan tujuan digunakannya sign system/sistem tanda petunjuk arah 

tersebut adalah untuk menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. 

Keberadaannya mampu menggantikan sesuatu yang lain, dapat dipikirkan atau 

dibayangkan, sehingga audience dapat menentukan tujuan atau arah yang akan 

dilaluinya. 

Kegunaan sign system menurut Phil Boines dan Carherine Dixon, dapat dibagi 

ke dalam dua bagian, yaitu : 
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1. Tanda sebagai pemberi informasi  

Tanda yang termasuk dalam kelompok ini biasanya untuk memberikan 

pengarahan-pengarahan dan informasi yang terkait. Informasi yang dimuat 

dalam sebuah sign system sebaiknya terbatas pada inti yang penting dan 

ditampilkan secara konsisten. Tanda tidak harus menjelaskan secara 

spesifik, tapi mampu menyampaikan maksud dan kegunaannya dengan 

jelas. Ukuran dan maksud dari sign system mempunyai dampak yang besar 

pada tampilannya.  

2. Tanda sebagai pengontrol 

Tanda di dalam kelompok ini lebih mengarah pada perilaku manusia, 

daripada tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan ekstensif dari simbol-

simbol atau piktogram telah diperdebatkan selama bertahun-tahun untuk 

membentuk suatu tanda internasional yang menyatukan perbedaan-

perbedaan nasional.  

(Boines 12) 

 

Selain kedua fungsi di atas, sign system kini juga berfungsi sebagai dekoratif 

atau penghias. Biasanya, sign system jenis ini tidak mengarahkan atau 

mengidentifikasikan pesan, namun lebih dipakai untuk mempromosikan 

tempat/event/hal-hal lainnya.  

 

 

 

 

 

Perancangan Sign System..., Nesya Riditha Clarens, FSD UMN, 2013



	  	  	  	  	  	  
	  

	   19	  

2.4.7. Syarat Sign System 

Menurut Tinarbuko (2008, h. 13), perancangan sign system yang baik harus 

memperhatikan empat syarat, yaitu :  

1. Mudah dilihat 

Penempatan sign system yang berada di dalam ruangan (indoor) harus 

dipikirkan dengan tepat, kerena penempatan sign system yang baik adalah 

di tempat yang mudah diakses dan sering dilalui oleh banyak orang. 

2. Mudah dibaca 

Dalam merancang sign system/system tanda petunjuk arah, harus 

diperhatikan bentuk huruf/tipografinya. Jenis huruf yang dipilih harus 

sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan lingkungan dimana sign 

system tersebut ditempatkan, hal ini dikarenakan agar pesan text yang ada 

pada sign system bisa dibaca/terbaca dengan jelas oleh banyak orang baik 

itu pada siang/malam hari. 

3. Mudah dimengerti 

Bentuk penulisan yang terdapat pada sign system, harus dapat dimengerti 

dan dipahami, setra bentuk tulisannya harus dirancang singkat namun 

mudah dimengerti dan dipahami oleh audience dari berbagai usia dan 

kalangan.  

4. Dapat dipercaya 

Kebenaran pesan yang akan diinformasikan melalui media sign system 

harus benar serta dapat dipercaya dan tidak menyesatkan/menyulitkan 

audience. 
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2.4.8. Standarisasi Jarak Pandang Terhadap Ukuran Simbol 

Dalam perancangan sign system, harus meperhatikan ketentuan atau standarisasi 

perancangan sebuah sign system dari segi ukuran dan tinggi huruf, yaitu sebagai 

berikut : 

§ Standar penentuan besar atau kecil ukuran simbol menurut jarak pandang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 Tabel 2.1. Ukuran Simbol Sign System 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Public Works Department 

§ Sedangkan penentuan tinggi huruf pada sebuah sign system dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.2. Ukuran Tinggi Huruf Sign System 

Jarak Pandang (m) Tinggi Huruf Minimum (mm) 

2 6 

3 12 

6 20 

8 25 

12 40 

15 50 

25 80 

35 100 

Jarak Pandang Ukuran Simbol (mm) 

Dibawah 7 meter 60 x 60 

7 – 18 meter 100 x 100 

Diatas 18 meter 200 x 200 – 450 x 450 
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40 130 

50 150 

 

Sumber : Public Works Department 

 

 2.4.9. Pendekatan Yang Dipakai Untuk Mendesain Suatu Sign System  

Perancangan sebuah sign system hendaknya disesuaikan dengan lingkungan 

sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu pendekatan yang harus dilakukan untuk 

merancang sebuah sign system. Sign system yang baik harus memiliki nilai fungsional 

untuk mengkomunikasikan informasi, maka dari itu tanda-tanda yang ada di 

sekitarnya harus benar-benar diperhatikan. Pendekatan lain yang bisa dilakukan 

adalah menonjolkan fungsi identitasnya. Dalam pendekatan ini, semua elemen yang 

ada harus diseragamkan, baik dalam bentuk, material, warna dan detail. Pendekatan 

ini biasanya menghasilkan suatu sign system yang kontras dengan lingkungan 

sekitarnya. 

 2.4.10. Merancang Sebuah Keluarga Sign 

Walaupun dibutuhkan variasi dalam pembuatan suatu sign system, perlu juga 

diperhatikan agar variasi tersebut tidak menimbulkan kekacauan visual. Untuk 

menghindari hal tersebut, dapat dilakukan pengelompokan sign ke dalam suatu 

keluarga atau kelompok yang termasuk semua tipe-tipe tanda. Menghubungkan sign 

dengan menyamakan bentuk, merupakan salah satu cara menciptakan keluarga sign. 

Selain itu keseragaman elemen desain juga dapat membantu memperkuat suatu 

keluarga sign. Misalnya, penggunaan letterstyle atau warna dan material yang sama 

dalam perancangan sebuah sign system.  
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2.4.11. Faktor-Faktor Fungsional 

 Outdoor sign 

- Ukuran dan Bentuk 

Ukuran dari outdoor sign biasanya disesuaikan dengan ukuran copynya. 

Ukuran dari copy pesan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 

1. Seberapa penjang pesan yang disampaikan 

2. Seberapa jauh pesan tersebut harus dapat terbaca 

Beberapa outdoor sign harus dapat terbaca dari jarak jauh, sehingga memudahkan 

audience menangkap pesan. Selain copy, layout pesan juga harus diperhatikan. 

- Lokasi  

Lokasi peletakan sign system harus sudah ditentukan sebelum perencanaan. 

Pemilihan lokasi yang tepat tersebut ditentukan berdasarkan analisa mendalam 

mengenai situasi dan kondisi lingkungan, serta kebutuhan yang muncul. Akan 

sangat membantu apabila sebelum menentukan lokasi yang tepat dilakukan survey 

lokasi dan mendokumentasikan dengan foto. Hal-hal mendasar lain yang perlu 

diperhatikan dalam penempatan sign system : 

1. Manfaat internal mendasar dari bangunan-bangunan atau proyek. 

2. Pergerakan kendaraan bermotor dan pengguna jalan di dalam area yang 

bersangkutan. Sign system harus diletakkan secara efektif dan efisien.  

3. Karakter fisik dari bangunan, seperti kolom, kanopi-kanopi dan hal-hal lain 

yang berhubungan dengan perencanaan peletakkan sign. 

4. Penghalang pandangan mata yang bersifat sementara. 

5. Hubungan antara bermacam-macam sign, baik yang sudah ada maupun yang 

akan direncanakan. 
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6. Jumlah penunjuk arah dari mana suatu sign perlu dilihat. Apabila tanda 

tersebut diletakkan di persimpangan jalan, maka diperlukan dua, tiga atau 

empat sisi untuk menyampaikan informasi. 

7. Sudut visual dari mana sebuah tanda dilihat secara normal. 

Ukuran sudut pandang pengamat dengan sign harus tidak kurang dari 60’ agar 

sign tersebut mudah dibaca. 

8. Lokasi dan ketinggian yang diperlukan. 

- Bahan / Material 

Bahan-bahan dasar yang biasa digunakan untuk outdoor sign terbatas karena efek 

matahari dan cuaca yang dapat merusak bahan. Berikut ini adalah material dasar 

yang biasa digunakan untuk outdoor sign :  

1. Lembaran metal 

2. Steel structural shapes 

3. Kayu 

4. Exterior Grade Plywood 

5. Acrylic Plastic 

6. Tembaga dan alumunium 

7. Batu 

8. Concrete 

9. Fiberglass      (Follis 46-48) 
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2.4.12. Bentuk-Bentuk Sign System 

Berikut merupakan bentuk-bentuk sign system yang biasanya digunakan dalam 

pembuatan exterior sign, yaitu : 

1. Basic free standing sign yang dominan dipakai untuk exterior sign 

 

Gambar 2.7 Basic Free Standing Sign Yang Dominan Dipakai Untuk Exterior Sign 

 

2. Basic free standing sign, pedestal bases 

 

Gambar 2.8 Basic Free Standing Sign, Pedestal Bases 

 

3. Large free standing signs 

 

Gambar 2.9 Large Free Standing Signs  
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4. Free standing signs dengan penyangga dobel 

 

Gambar 2.10 Free Standing Signs Dengan Penyangga Dobel 

 

5. Free standing signs dengan penyangga singel 

 

Gambar 2.11 Free Standing Signs Dengan Penyangga Single 

(Follis 38-39) 

2.5. Signage 

Signage adalah bentuk komunikasi yang sangat dibutuhkan  

sebagai suatu sarana informasi, yang disampaikan tidak sebatas sebagai petunjuk 

arah, namun juga terdapat papan larangan, peringatan dan papan informasi. 

Signage menurut Oxford Advance Learner Dictionary of Current English 

adalah sebuah kata atau kata-kata, desain dan lain-lain pada sebuah papan atau 

lempengan untuk memberikan peringatan atau untuk mengarahkan seseorang menuju 

sesuatu. Menurut Lawrence K Frank, arti signage adalah pesan atau informasi yang 

muncul secara berturut-turut atau teratur dalam hubungannya dengan tanda-tanda 

yang penting dan menimbulkan respon manusia. 

Signage  memiliki tujuan untuk mempresentasikan informasi secara konsisten 

agar orang dapat merasa aman dan nyaman di suatu tempat, baik itu kerena mereka 
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mematuhi peraturan dan peringatan yang ada, maupun karena mereka dapat 

mengetahui ke arah mana mereka harus melangkah. Tanda yang baik lebih dari 

sekedar tanda yang diletakkan saat dibutuhkan, melainkan harus memenuhi syarat lain 

seperti legible, memorable, akurat, dapat dipercaya dan menarik perhatian, baik 

secara visual maupun verbal.  

Fungsi signage terbesar adalah ditujukan kepada orang-orang yang memiliki 

kesulitan dalam mendengar dan membaca. Signage yang baik adalah signage yang 

dimengerti oleh orang-orang dengan kekurangan tersebut, yakni tidak bisa mendengar 

informasi dan juga tidak bisa menanyakan maksud informasi tersebut secara verbal. 

 

 2.6. Wayfinding  

Pada suatu lokasi/ruang umum, biasanya memiliki beberapa ruang atau lokasi yang 

berbeda sehingga membutuhkan media penunjuk seperti Wayfinding Sign yang dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan jalan menuju suatu lokasi 

(Tanuwidjaja,2012,:1). Di dalam menciptakan suatu sign system (wayfinding) yang 

efektif diperlukan beberapa langkah mulai dari menetapkan tujuan menemukan jalan, 

menganalisa profil pengguna, meneliti tingkat kesulitan menemukan jalan, 

menganalisa kebutuhan desain, menyusun desain sign system, mengumpulkan detail 

informasi serta menyusunnya kedalam sistem grafis. 

Di dalam buku the wayfinding handbook, information design for public  

places (David Gibson,2009:47-55) sign di bagi dalam 4 tipe, yakni Identification 

Sign, Directional Sign, Regulatory Sign, dan Orientation Sign.  
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• Identification Signs berguna untuk memberikan kesan pertama kepada pengunjung 

yang melihat sign tersebut dan memberitahukan nama dan fungsi dari pada tempat 

tersebut. Berikut ini merupakan contoh-contoh foto dari pada Identification Sign : 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.12 identification signs di bandara Internasional Incheon, Korea. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 identification signs di Melbourne, Australia. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 49) 

 

• Directional Signs merupakan sistem sirkulasi dari pada program wayfinding karena 

menghasilkan suatu kebutuhan isyarat kepada pengguna untuk terus berjalan ketika 

memasuki sebuah tempat. Sign ini berupa rute yang di tujukan kepada pejalan kaki 

atau pengguna kendaraan dalam memasuki sebuah tempat yang terdapat pintu masuk, 
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titik utama sebuah tempat, tujuan, dan pintu keluar yang di presentasikan melalui 

visual berupa tipografi, simbol, dan arah panah.  

Proses penentuan desain di dalam pembuatan directional sign juga harus di 

perhatikan, seperti harmonis dengan lingkungan atau bangunan sekitarnya.  

Berikut ini merupakan contoh directional sign : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 directional signs di Melbourne, Australia. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 50) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 directional signs di Shea Stadium, NewYork. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 51) 

 

• Orientation Signs adalah signs yang berfungsi untuk mengurangi kebingungan 

pengunjung terhadap area yang luas karena di dalam orientation signs tersebut 
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berisikan informasi singkat mengenai tempat-tempat di sekitar area tersebut dan di 

sertai peta dan rute nya. Berikut ini merupakan contoh orientation signs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16  Orientation signs di information kiosk Toronto, Canada. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Orientation signs di exhibition hall directories di Yokohama, Japan. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 53) 

 

• Regulatory Signs adalah Signs yang bersifat larangan yang boleh dan tidak boleh di 

lakukan. Selain bersifat larangan, Regulatory Signs ini juga sebaiknya tidak 

mengganggu orang-orang di sekitarnya dan untuk meningkatkan komunikasi 

mengenai larangan berbahaya di area yang besar atau tempat umum. Berikut ini 

merupakan contoh dari Regulatory Signs : 
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Gambar 2.18 Regulatory signs di Long island city, NewYork. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 55) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Regulatory signs di Diemerpark Ijburg Amsterdam, Netherlands. 

(sumber : Buku the wayfinding handbook, information design for public places hal 54) 

 

2.7. Definisi Identitas Visual 

Menurut Kusmiati, Artini (1999 : 103) seperti yang dikutip oleh tinarbuko (2008, h. 

29), pengertian identitas visual mencakup jangkauan yang lebih luas yaitu untuk 

menunjukkan kepada khalayak ramai tentang ciri khas, kepribadian, kejayaan, 

kepercayaan serta kualitas produk atau jasa dari suatu perusahaan.  

Identitas visual adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan 

teks dan atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. Identitas visual 

suatu perusahaan bisa ditunjukkan dengan menggunakan sebuah logo ataupun bisa 

menggunakan media lain seperti sign system. Fungsi identitas visual adalah untuk 
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membedakan sebuah produk dengan produk lainnya, suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Dari fungsi ini, suatu identitas visual menjadi ukuran sebuah citra, 

baik citra sebuah produk, perusahaan maupun organisasi.  

 

2.8. Elemen-Elemen Desain 

 2.8.1. Susunan (Layout) 

a. Grid 

 Di dalam buku The Information Design Handbook (O’Grady, 2008 : 98), 

penggunaan grid oleh desainer berfungsi untuk mengatur isi konten dan mengelola 

kejelasan dari sebuah pesan. Salah satu awal dari pembelajaran pendidikan desain 

adalah belajar untuk mengatur isi konten dan membuat hirarki dengan menggunakan 

sistem grid. Setelah pengembangan konseptual kreatif, tata letak grid–rasio, jumlah 

kolom, lebar gutter dan margin, hubungan horizontal dan vertical adalah hal yang 

sering menjadi usaha estetika pertama dan akan sangat mempengaruhi tampilan akhir, 

rasa, dan kegunaan dari sebuah desain itu sendiri. Sistem grid memungkinkan 

desainer untuk menciptakan kejelasan visual melalui organisasi, pergerakan, dan 

pengelompokan.  

 Grid juga di jelaskan di dalam buku LAYOUT, Dasar & Penerapannya 

(Rustan, 2009: 68) di mana grid berfungsi untuk memudahkan menentukan dimana 

harus meletakkan elemen layout dan mempertahankan konsistensi dan kesatuan 

layout terlebih untuk karya desain yang  mempunyai banyak halaman.  

 O’Grady (2008 : 100) mengatakan, struktur grid yang mendasar meliputi 

margin, kolom, dan gutter. Penambahan garis horizontal memberikan kontinuitas 

visual tambahan. Pencantuman horizontal yang paling umum adalah “hanging line” 

(menggantung baris) atau “flow line” (garis yang mengalir). Grid mengizinkan 
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desainer untuk menggambarkan segmen layout untuk konten yang spesifik. Alignment 

langsung dan tersirat pada grid menyediakan link antara set informasi dan 

memindahkan mata pembaca melalui isi halaman. Tergantung pada kompleksitas 

layout,  gerakan dalam grid dapat mempengaruhi berapa lama pembaca tetap bertahan 

menikmati sebuah desain. 

  b.Hierarki 

 Di dalam konteks desain grafis yang di jelaskan dalam buku The Information 

Design Handbook (O’Grady, 2008 : 105) hierarki lebih mengacu pada penyusunan 

tipografi dan pictorial sebuah informasi sehingga bagi pembaca atau yang melihatnya 

dapat cepat mengerti informasi yang di sampaikan. Proses pembentukan hierarki 

melalui 2 proses, yakni : Quick Grab, berfungsi untuk memperoleh informasi dasar 

dan perhatian rata-rata yang di peroleh dari informasi. Penggunaan warna, anomali, 

kontras dramatis, dan positioning dapat mempengaruhi focal point sebuah potongan 

desain. Focal point adalah hal pertama yang sangat menarik. Lalu yang kedua adalah 

konsumsi lebih rinci dari pada konten.  

 c. Alignment / Unity 

Elemen dari design tidak boleh diletakkan semaunya di dalam suatu 

komposisi. Setiap elemen harus memiliki koneksi visual dengan elemen lainnya yang 

ada di dalam suatu halaman sehingga menciptakan kesan desain yang bersih, elegant, 

dan efektif. Unity / Kesatuan adalah sebuah konsep yang penting dari sebuah desain, 

untuk membuat semua elemen terlihat bersatu dan tersambung dengan elemen 

lainnya. Bagaimanapun juga se kacau-kacaunya desain yang diorganisasi akan terlihat 

menjadi sebuah kesatuan yang dibangun. Dengan membangun sebuah unity, maka 

sebuah desain bisa terlihat lebih formal, lebih ceria, ataupun lebih serius. 
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d. Repetisi 

Prinsip dari repetisi adalah mengulangi beberapa aspek yang tedapat dalam 

suatu desain. Elemen tersebut bisa saja berupa tulisan yang tebal, warna, garis, 

beberapa elemen desain, format layout, relasi spasial. Repetisi bisa juga dibilang 

sebuah “konsistensi” dalam sebuah desain. Repetisi sangat berguna dalam desain satu 

halaman, dan merupakan hal yang paling penting di dalam desain beberapa halaman. 

Tujuan utama dari repetisi sendiri untuk menyatukan beberapa halaman desain 

menjadi satu halaman yang utuh di dalam desain.  

e. Kontras 

Dengan menggunakan kontras adalah cara yang paling efektif untuk 

menambahkan factor “Wow” pada elemen visual yang menarik. Kontras bisa juga 

digunakan untuk menciptakan hierarki dari sebuah kesatuan desain. Kontras dapat 

tercipta bila ada 2 elemen yang berbeda. Ketika 2 elemen yang berbeda terlihat sama 

kuat di dalam satu desain, maka akan menimbulkan sebuah konflik desain, Hal inilah 

yang mendasari diperlukannya sebuah kontras di dalam suatu desain. Tujuan utama 

diperlukan kontras dalam suatu desain adalah  menciptakan sebuah daya tarik untuk 

sebuah halaman desain. Ketika terlihat ada suatu yang menonjol dari sebuah elemen, 

maka kemungkinan dibacanya halaman tersebut akan lebih besar. Tujuan lainnya 

adalah untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana informasi diorganisasi dan 

menciptakan fokus mana hal yang lebih penting dari sebuah informasi. 

 (Robin William, The non Designer Book, 2004) 
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 2.8.2. Tipografi 

  2.8.2.1 Arti Tipografi 

Menurut etimologi, kata ‘tipografi’ berasal dari kata ‘tipo’ yang artinya huruf 

dan ‘grafi’ yang artinya menggambar. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, tipografi dikatakan sebagai seni percetakan, seni menyusun 

huruf-huruf sehingga dapat dibaca, tetapi masih mempunyai nilai desain. 

Tipografi adalah salah satu sarana untuk menterjemahkan kata-kata 

yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran dari tipografi adalah untuk 

mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. 

Dalam membuat perencanaan suatu karya desain, keberadaan elemen tipografi 

sudah harus diperhitungkan, karena dapat mempengaruhi susunan hirarki dan 

keseimbangan karya desain tersebut. (Wijaya 48-49) 

2.8.2.2. Prinsip-Prinsip Dalam Tipografi 

Tipografi adalah sekumpulan tanda-tanda yang mempunyai arti, namun 

penggunaannya baru dapat dikatakan sebagai suatu karya desain apabila 

digunakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tipografi yang ada. Ada 

4 prinsip pokok tipografi yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

desain tipografi : 

1. Legibility 

Legibility adalah kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat 

terbaca. Seorang desainer harus mengenal dan mengerti karakter dari 

bentuk suatu huruf dengan baik.  

2. Clarity 

Clarity yaitu kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya 

desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. 
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Beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity antara lain visual 

hierarcy, warna, pemilihan type, dan lain-lain.  

3. Visibility 

Visibility adalah kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dapat terbaca 

dalam jarak baca tertentu, Setiap karya desain mempunyai suatu target 

jarak baca dan huruf-huruf yang digunakan dalam desain tipografi harus 

dapat terbaca dalam jarak tersebut sehingga suatu karya desain dapat 

berkomunikasi dengan baik.  

4. Readibility 

Readibility adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya 

dengan huruf yang lain sehingga terlihat jelas. Dalam menggabungkan 

huruf dan huruf, baik untuk membentuk suatu kata atau kalimat, harus 

memperhatikan hubungan antara huruf yang satu dengan yang lain, 

khususnya spasi antar huruf. Jarak antar huruf tidak dapat diukur secara 

matematika, tetapi harus dilihat dan dirasakan. Ketidaktepatan 

menggunakan spasi dapat mengurangi kemudahan membaca suatu 

keterangan yang membuat informasi yang disampaikan terkesan kurang 

jelas. 

  2.8.2.3. Letterspace/Typeface 

Tipografi memiliki beraneka ragam jenis dan bentuk yang berbeda satu dan 

lainnya, serta memiliki ciri khas tersendiri. Yang dimaksud dengan letterstyle 

adalah keseluruhan karakter-karakter dari alphabet yang dipakai pada desain 

yang sama. Hal ini berarti bahwa setiap huruf, numeral, simbol dan tanda baca 

didesain untuk menghubungkan keseluruhannya secara estetik. Setiap 

letterstyle  sebagai suatu kesatuan akan berbeda dari letterstyle-letterstyle yang 
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lain. Letterstyle ini juga bisa disebut sebagai typeface. Elemen-elemen dari 

sebuah letterstyle : 

1. Huruf Kapital 

2. Huruf kecil 

3. Angka 

4. Simbol 

5. Tanda baca 

2.8.2.4. Jenis-Jenis Tipografi 

Ada lebih dari 5000 jenis letterstyle yang berbeda dan dibagi ke dalam empat 

kategori besar, yaitu : 

1. Serif 

Serif adalah jenis huruf yang memiliki kait pada stroke hurufnya. Biasanya 

huruf jenis ini relatif mudah terbaca, namun tidak sebaik huruf jenis san 

serif. Jenis huruf yang termasuk dalam kelompok serif ini berkesan serius, 

elegan dan klasik. Biasanya huruf serif memiliki stroke dengan ketebalan 

yang tidak sama.  

2. Sans Serif 

Huruf dalam kelompok san serif ini telah dikenal sejak abad ke 19. Ciri 

khas dari huruf sans serif  ini adalah tidak mempunyai serif (garis 

pembuka dan penutup pada stroke) dan kebanyakan memiliki stroke 

dengan ketebalan sama. Huruf sans serif sangat baik untuk digunakan pada 

display type, head line dan dapat digunakan untuk body copy yang pendek. 

Dilihat dari pertimbangan fungsional, huruf sans serif dianggap sebagai 

pilihan sempurna karena lebih mudah dibaca dan mampu menciptakan 

kesan bersih dan tampak lebih modern.  
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3. Italic 

Jenis huruf yang miring ke sebelah kanan (lebih kurang 12’) ini biasa 

digunakan untuk penekanan atau pembedaan. 

4. Dekoratif / Stylistic / Ornamentic / Fantasi 

Huruf dekoratif biasanya unik dan bersifat menghias. Huruf jenis ini 

mampu menciptakan kesan tertentu atau memberikan special effect. 

Namun huruf jenis ini biasanya sulit dibaca dan jarang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi. Biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, 

misalnya desain logo, judul buku, label dan lain-lain.  

(Follis 64-66) 

 

 2.8.3. Warna 

 Warna juga merupakan faktor yang penting untuk menunjang sebuah  

tanda. Simbol, logotype dan warna merupakan tiga elemen visual yang diperlukan 

dalam menyusun sebuah tanda. Pemilihan warna yang tepat dapat membuat sebuah 

simbol tampak lebih hidup dan lebih menarik untuk diamati, serta mudah diingat. 

  2.8.3.1. Pengertian Warna  

Warna adalah kesan yang diterima oleh mata, lebih ditentukan oleh cahaya. 

Warna merupakan salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik 

perhatian pembaca. Akan tetapi, jika pemakaian warna kurang tepat maka 

dapat merusak citra, mengurangi nilai keterbacaan, dan bahkan dapat 

menghilangkan gairah baca (Supriyono, 2010: 70). 

  2.8.3.2. Warna Sebagai Elemen Dalam Sign System 

  Dalam suatu tanda atau simbol, warna dapat tampil sebagai  
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perwakilan simbolik dan dapat juga tampil untuk mempengaruhi secara 

psikologis. Pada simbol yang bersifat persuasive, warna tampil secara 

psikologis, sehingga mampu mempengaruhi orang yang melihatnya. 

Sedangkan pada tanda yang bersifat informatif, warna tampil sebagai 

perwakilan simbolik.  

 Penggunaan warna dalam pembuatan sign system sangat vital dalam 

usaha membuat sign system tersebut sesuai dengan lingkungannya. Warna 

yang dipilih harus berhubungan dengan warna dan bahan material dari 

bangunan dimana sign tersebut akan dipasang. Walaupun begitu, untuk 

beberapa kasus, warna dari sign system harus dibuat kontras dengan bagunan 

sekitar dan pada kasus yang lain warna dibuat monokrom.  

 Secara umum, warna pada sign system berfungsi sebagai : 

- Pengidentifikasi terhadap informasi/pesan 

- Memperkuat keberadaan sign melalui kekontrasan warna dengan 

lingkungan sekitar.  

Fungsi warna dalam suatu sign system yaitu : 

- Memberi identifikasi  

- Menarik perhatian 

- Menimbulkan pengaruh psikologis 

- Mengembangkan asosiasi 

- Membangun ketahanan minat 

- Menciptakan suatu suasana yang menyenangkan 
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  2.8.3.3. Pengelompokkan Warna 

  Menurut teori warna Munsell, pembagian warna adalah sebagai  

berikut : 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna pokok, yaitu warna yang tidak bisa dibuat dari 

warna lain, tetapi jika dicamour dapat menghasilkan warna lain. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder adalah warna yang didapat dari pencampuran dua warna 

primer. Yang termasuk warna sekunder adalah : warna orange, ungu dan 

hijau. 

3. Warna Tersier 

Warna tersier adalah pencampuran dari dua warna sekunder. Yang 

termasuk dalam warna tersier adalah : warna coklat merah, coklat kuning 

dan coklat biru. 

4. Warna Quartenair 

Warna quartenair adalah pencampuran dari dua warna tersier. Yang 

termasuk dalam warna quartenair adalah : warna orange quartenair, ungu 

quartenair dan hijau quartenair.  

5. Warna Intermediate 

Warna intermediate adalah warna antara warna pokok dan warna 

sekunder. Yang termasuk dalam kelompok warna intermediate adalah : 

warna merah ungu, biru ungu, biru hijau, kuning hijau, kuning orange dan 

merah orange.  
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6. Warna Standar 

Warna standar adalah tiga warna primer dan dua warna sekunder atau 

warna pelangi. Yang termasuk dalam warna standar adalah : merah, 

orange, kuning, hijau, biru, ungu. 

7. Warna Analogoes 

Warna analogoes adalah warna yang saling berdekatan atau harmonis. 

Misalnya warna biru dengan biru ungu.  

 

   Menurut Maitland Graves, sifat warna digolongkan menjadi  

dua yaitu : 

1. Warna panas 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah warna kuning, jingga dan 

merah. Sifat dari kelompok warna ini adalah positif, agresif, aktif dan 

merangsang. 

2. Warna dingin 

Yang termasuk di dalam kelompok ini adalah warna hijau, biru dan ungu. 

Sifat dari kelompok warna ini adalah negative, mundur, tenang, tersisih 

dan aman. 

  2.8.3.4. Identifikasi Warna Terhadap Penggunaannya di Dalam  

Sign System 

- Merah 

Warna ini dipakai sebagai tanda larangan dan bahaya. 

- Biru 

Warna ini dipakai untuk tanda yang berisi informasi. 
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- Hijau 

Warna ini dipakai untuk tanda keadaan gawat darurat, pertolongan 

pertama dan perlindungan terhadap kebakaran.  

- Kuning 

Warna ini dipakai untuk tanda peringatan atau hati-hati.  

- Hitam 

Warna ini dipakai sebagai warna simbol pada tanda yang menggunakan 

warna merah dan kuning. Selain itu warna ini juga dipakai sebagai suatu 

tanda kewajiban.  

- Putih 

Warna ini dipakai untuk semua simbol dalam kelompok tanda-tanda 

lainnya, atau dapat juga digunakan pada semua tanda yang telah disebut di 

atas.  

 

  Sedangkan secara umum, Menurut Darmaprawira (2002: 35), banyak  

orang memiliki reaksi yang sama tentang arti warna yaitu : 

a) Merah : Dari semua warna yang ada merah memiliki kroma yang paling kuat dan 

memiliki daya atraksi tertinggi. Merah adalah positif, agresif dan menarik. Selain 

itu merah adalah warna yang paling populer terutama bagi wanita. 

b) Biru : warna biru memiliki karakter dingin, segar, pasif, dan terang. 

c) Hijau : warna hijau memiliki bebarapa kesamaan dengan warna biru. 

Dibandingkan dengan warna-warna lain, warna hijau lebih netral dalam pengaruh 

emosi, cenderung lebih pasif. Oleh karena itu, warna hijau 

dianggap sebagai warna yang paling penuh ketenangan dibandingkan dengan 

warna-warna lain. 
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d) Kuning : warna kuning merupakan warna yang paling terang dan bercahaya dari 

semua warna yang ada. Warna kuning dengan tone yang lebih gelap kurang 

populer dibandingkan dengan warna-warna yang lain. 

e) Ungu : memberi kesan kaya, impresif, megah, mulia, angkuh dan misterius. 

f) Putih : memberi kesan positif, penuh stimulasi, dan bersih. Juga bercahaya, segar, 

ringan, gembira, lembut, dan suci. 

g) Hitam : warna hitam memberi kesan khidmat, menaklukkan, tertekan, dan dalam. 

h) Kelabu (abu-abu) : Kelabu mengambil campuran dari hitam dan putih.Warna 

kelabu memiliki kesan lunak lebih dalam dari pada putih. Sebaliknya tidak terlalu 

kuat seperti warna hitam. 

 

 2.8.4. Ikon, Index, Simbol, Signage 

 Pierce (1897-1903) dalam Sign, Symbol & Architecture menekankan  

sistem tanda yang aktual terbagi dalam tiga kategori yaitu : 

1. Ikon 

Ikon adalah sign yang ditandai dengan kemiripan dengan objek yang 

diwakili. Sehingga audience dapat mempersepsikan secara langsung sign 

yang dilihatnya itu. Ikon merupakan jenis sign yang divisualisasikan 

berdasarkan desainernya. Tipe ini adalah tipe terlemah karena gambaran 

berupa ikon hanya memberi satu pandangan. Penafsiran/interpreter tidak 

diinformasikan, namun mungkin alasan inilah, ikon menjadi paling efisien 

untuk digunakan.  
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Gambar 2.20 Contoh Ikon (Injection) 

 

Gambar 2.21 Contoh Ikon (Dispensary) 

Contoh gambar di atas dapat langsung diartikan sebagai suntikan atau obat 

suntikan, dengan melihat gambar yang berbentuk mirip dengan bentuk 

suntik. Sedangkan pada gambar yang kedua, dapat langsung diartikan 

sebagai tempat obat-obatan atau apotek, karena ikon yang ditampilkan 

sesuai dengan bentuk dari objek yang ada.  

2. Index 

Index adalah sign yang ditandai berdasarkan arti atau memiliki hubungan 

sebab akibat. Sehingga index diartikan melalui hubungan yang berkaitan. 

Index merupakan jenis sign yang divisualisasikan berdasarkan 

konsumennya.  
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Gambar 2.22 Contoh Indeksikal (Ortopedics) 

  

Gambar 2.23 Contoh Indeksikal (Emergency) 

Contoh gambar di atas menunjukkan tempat bedah tulang, sign tersebut 

dapat diartikan dengan melihat orang yang bagian tangannya diperban. 

Pada umumnya hal tersebut disebabkan karena sedang mengalami masalah 

dengan tulang.  

3. Simbol 

Simbol adalah sign yang berdasarkan konversi, peraturan, yang disepakati 

bersama. Sehingga audience dapat mempersepsikan jika mereka mengerti 

arti yang telah disepakati bersama. Simbol merupakan jenis sign yang 

divisualisasikan dari kedua belah pihak, yaitu berdasarkan desainer dan 

audience. Beberapa lebih mudah untuk diterima daripada yang lainnya. 

Pada lingkungan yang berbeda dengan perjanjian yang berbeda, diperlukan 

pula simbol yang berbeda.  
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Gambar 2.24 Contoh Simbol (Enquiry) 

 

Gambar 2.25 Contoh Indeksial (Ambulans) 

Contohnya pada gambar di atas, dapat langsung diartikan sebagai gambar 

ambulans karena telah disepakati bersama, bahwa ambulans berbentuk 

seperti demikian.  

 

 2.8.5. Tanda Panah 

  2.8.5.1. Pengertian Tanda Panah 

  Tanda panah adalah perubahan, pergerakan, perpindahan, arah  

dan intruksi atau perintah (Follis 59). Tanda panah merupakan salah satu 

simbol yang paling mudah dimengerti dan banyak digunakan untuk 

menyampaikan informasi. Kegunaan tanda panah ini adalah untuk 

mengarahkan pada sesuatu secara jelas dan cepat. Penggunaannya lebih 
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fleksibel dan hanya membutuhkan sedikit tempat dibandingkan dengan pesan 

verbalnya.  

2.8.5.2. Bentuk dan Fariasi Tanda Panah 

Bentuk dan fariasi tanda panah tergantung dari imajinasi pembuatnya, namun 

tidak meninggalkan unsur fungsionalnya. Faktor-faktor seperti kecepatan 

waktu berkendara, warna, lingkungan, cahaya dan sudut pandang seseorang 

sangat mempengaruhi keterbacaan tanda panah tersebut (legibility). 

Berikut ini adalah beberapa contoh tanda panah yang sudah ada. 

 

Gambar 2.26 Bentuk Tanda Panah 

 

2.9. Persepsi Terhadap Suatu Tanda Dipengaruhi Oleh Beberapa  

Faktor Fisik dan Psikologis 

2.9.1. Faktor Fisik 

1. Sudut pandang normal 

2. Human Visual Factor 

Pengamat memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melihat dengan 

jelas, hal tersebut dipengaruhi oleh usia dan tinggi mata.  
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3. Tingkat membaca 

Normalnya, rata-rata manusia dapat membaca 125 – 600 kata per menit. 

Faktor-faktor seperti usia, tingkat kecerdasan dan pendidikan juga 

mempengaruhi kecepatan membaca. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, 

sebaiknya ditarik rata-rata 250 kata per menit.  

4. Legibility/keterbacaan 

5. Jarak, angle dan ketinggian mata terhadap area display 

6. Point teks 

Ketinggian huruf sebaiknya disesuaikan berdasar dengan seberapa jauh tanda 

tersebut ingin dibaca. 

7. Kebutuhan orang berusia lanjut dan cacat fisik. 

2.9.2. Faktor Psikologi 

1. Hubungan figure-ground 

2. Implikasi dari warna 

2.9.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

- Pencahayaan lingkungan 

Pencahayaan yang ada harus dijadikan bahan pertimbangan utama. 

- Garis pandangan (sight-lines) 

Faktor manusia mendasar yang perlu diperhatikan dalam peletakan sign adalah 

rata-rata ketinggian garis pandang. Hal penting yang perlu diingat adalah 

menghindari peletakan sign pada tempat yang menghalangi garis pandang.  

- Background 

Ada beberapa kondisi background yang dapat mempengaruhi persepsi. Salah 

satunya adalah permukaan dinding. Contoh lainnya adalah lingkungan di 

belakang freestanding sign. Bayangan oleh sinar matahari juga dapat 
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menimbulkan kesulitan dalam membaca suatu sign. Bayangan oleh sinar 

matahari juga dapat menimbulkan kesulitan dalam membaca suatu sign. Untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, sebaiknya dihindari penggunaan huruf 

jenis script dan jenis huruf lain yang berlawanan dengan bentuk geometris.  

 

2.9.4. Dimensi Manusia 

Antropometri Orang Indonesia 

Menurut buku Antropometri dan Aplikasinya, Perancangan sign system 

yang baik seharusnya sesuai oleh dimensi tubuh manusia yang melihatnya. 

Variasi tubuh manusia merupakan tantangan dalam perancangan sign 

system. Variabilitas dimensi tubuh manusia disebabkan karena perbedaan 

ras dalam kelompok etnis. Maka dari itu diperlukan sebuah data rata-rata 

ukuran tubuh manusia berdasarkan ras nya.  

Berikut ini merupakan data Antropometri Orang laki-laki dan 

Perempuan Indonesia (semua dimensi dalam cm, berat dalam Kg) 
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Gambar 2.27 Data Antropometri Orang Laki-laki dan Perempuan Indonesia. 

(Sumber Chuan et al., 2010) 

 

Tinggi rata-rata mata Orang laki-laki dan Perempuan Indonesia saat 

berdiri, laki-laki 160 cm dan perempuan 148 cm.  

 

Sudut Pandang Manusia  

Bidang visual adalah bagian ruang yang masih terukur dalam sudut 

pandang mata saat kepala dan mata diam.  Saat kedua mata kita melihat, 

bidang visual menjadi overlap membentuk sebuah bidang tengah yang 

ruangnya lebih besar saat melihat dengan menggunakan satu mata. Bidang 

tengah ini disebut Binocular Field. Sudut pandang manusia biasanya 60’. 

Di luar sudut tersebut, objek biasanya tidak terlihat secara mendetail. 
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Gambar 2.28 Visual Field in Horizontal Plane 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Visual Field in Vertical Plane 
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 Garis standar visual diasumsikan horizontal pada 0’. Saat manusia 

berdiri, garis normal pengelihatannya sekitar 10’ dibawah garis horizontal. 

Sedangkan sudut pandang yang paling nyaman bagi mata manusia saat berdiri 

maksimum mencapai 30’ dibawah garis standar visual.   

 Pergerakan kepala secara vertical juga mempengaruhi bidang visual 

mata, menciptakan variasi angel baru di atas dan di bawah garis standar 

horizontal. Kemampuan kepala bergerak merupakan area yang dapat di 

scanned oleh mata, berikut ini adalah range sudut kemampuan kepala 

bergerak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Range of Head and Eye Movement in the Vertical Plane 
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Jarak Display terhadap Mata 

Jarak minimum mata terhadap display antara 13 sampai 16 inch atau 33 

dan 40,6 cm. Jarak terbaik diantara 18 dan 22 inch atau 45,7 dan 55,9 cm. 

Sedangkan jarak maksimum diantara 28 dan 29 inch atau 71,7 dan 73,7 

cm. Usia dan kesehatan mata juga mempengaruhi fokus yang akan didapat 

oleh mata. Jarak baca umum untuk bidang cetak yaitu 18 inch atau 45,8 

cm.   

 

2.10. Menentukan Sampel 

Menurut Prof. Adnan Hussein, Ph.D dalam bukunya Mix Methodology, peneliti perlu 

menyederhanakan objek penelitian ketika berhadapan dengan teks komunikasi yang dalam 

jumlah yang cukup besar. Penelitian analisis bisa saja berhadapan dengan jumlah objek 

penelitian dengan jumlah ratusan, ribuan bahkan ratusan ribu. Karena keterbatasan dari sisi 

waktu dan tenaga, tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian pada semua objek yang 

ada. Peneliti dapat melakukan penelitian analisis dengan menggunakan konsep sampel. 

Dengan teknik penarikan sampel yang tepat dan jumlah sampel yang memadai, peneliti dapat 

melakukan penelitian analisis isi dengan keyakinan bahwa penelitiannya bersifat 

representatif. Artinya, walau objek penelitiannya hanya meneliti bagian dari keseluruhan 

populasi yang ada, namun hasil penelitian tersebut mencerminkan apa yang terjadi di 

keseluruhan populasi itu sendiri.  

 Tidak ada panduan baku guna menentukan jumlah minimal sampel untuk penelitian. 

Neuman (1997:277) menyatakan bahwa peneliti analisis isi sering menggunakan random 

sampling sederhana guna menentukan sample penelitian. 
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Teori Khusus 

2.11. Pariwisata 

Menurut kamus besar bahasa indonesia pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Pariwisara tergolong dalam 

salah satu kebutuhan tersier bagi manisia, dimana apabila tidak terpenuhi tidak akan 

memberikan dampak atau akibat, namun apabila terpenuhi akan memberikan nilai lebih 

bagi orang tersebut, disini pariwisata memberikan kebahagian, kesenangan, pengalaman 

baru serta pengetahuan akan hal baru. 

2.12. Karakteristik Wisatawan 

Bicara mengenai wisatawan akan didapatkan suatu cerita yang panjang tentang mereka; 

siapa, darimana, mau kemana, dengan apa, dengan siapa, kenapa ke sana dan masih 

banyak lagi. Wisatawan memang sangat beragam; tua muda, miskin kaya, asing 

domestik, berpengalaman maupun tidak, semua ingin berwisata dengan keinginan dan 

harapan yang berbeda-beda. Gambaran mengenai wisatawan biasanya dibedakan 

berdasarkan karakteristik perjalanannya (trip descriptor) dan karakteristik wisatawannya 

(tourist descriptor) (Seaton dan Bennet, 1996). 

Karakteristik Sosio-demografis  

Karakteristik sosio-demografis mencoba menjawab pertanyaan “who wants 

what”. Pembagian berdasarkan karakteristik ini paling sering dilakukan untuk 

kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan pemasaran, karena sangat 

jelas definisinya dan relatif mudah pembagiannya (Kotler, 1996). Yang 

termasuk dalam karakteristik sosio-demografis diantaranya adalah jenis 

kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, 

ukuran keluarga atau jumlah anggota keluarga dan lain-lain yang dielaborasi 
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dari karakteristik tersebut. Beberapa pengklasifikasian lebih lanjut dari 

karakteristik sosiodemografis dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Karakteristik Pembagian 

Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 

Umur 0-14 tahun 

15-24 tahun 

25-44 tahun 

45-66 tahun 

>65 tahun 

Tingkat pendidikan Tidak tamat SD 

SD 

SLTP 

SMU 

Diploma 

Sarjana (S1) 

Pasca Sarjana (S2, S3) 

Kegiatan Bekerja (PNS/pegawai/wiraswasta, dll) 

Tidak bekerja (ibu rumah tangga, 

mahasiswa) 

Status perkawinan Belum menikah 

Menikah 

Cerai 

Jumlah anggota keluarga -1 orang  
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-Beberapa orang, tanpa anak usia di 

bawah 17 thn  

-Beberapa orang, dengan anak (beberapa 

anak) di bawah 17 thn 

 

Tabel 2.3 Karakteristik Sosiodemografis 

Sumber: dikutip dari Smith (1995), P2Par (2001) 

 

Beragamnya karakteristik dan latar belakang wisatawan menyebabkan 

beragamnya keinginan dan kebutuhan mereka akan suatu produk wisata. Pengetahuan 

mengenai wisatawan sangat diperlukan dalam merencanakan produk wisata yang 

sesuai dengan keinginan kelompok pasar tertentu. 

 

2.13. Identifikasi Taman Margasatwa 

2.13.1. Pengertian Taman Margasatwa 

Pengertian taman satwa (kebun binatang) menurut Perkumpulan Kebun Binatang 

Seluruh Indonesia (PKBSI) adalah : 

1. Suatu tempat atau wadah yang berbentuk taman dan atau ruang terbuka 

hijau dan atau jalur hijau yang merupakan tempat untuk 

mengumpulkan, memelihara kesejahteraan dan memperagakan satwa 

liar untuk umum dan yang diatur penyelenggaraannya sebagai lembaga 

konservasi ex-situ.  

2. Satwa liar yang dikumpulkan dalam wadah taman satwa adalah satwa 

liar yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh Peraturan Perundang-

undangan dan akan dipertahankan kemurnian jenisnya dengan cara 

dipelihara, ditangkarkan di luar habitat aslinya.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut- 

II/2006 tentang lembaga konservasi, bahwa kebun binatang adalah suatu 

tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi 

yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis 

satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka 

membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan 

dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan 

reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang 

sehat.  

2.13.2. Fungsi Taman Margasatwa 

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 479/Kpts-II/1998  

disebutkan fungsi utama kebun binatang yaitu untuk konservasi satwa dan tempat 

pemeliharaan atau pengembangbiakan satwa liar di luar habitatnya agar satwa 

tersebut tidak punah. Dalam lampiran instruksi Menteri Dalam Negeri juga 

disebutkan fungsi taman satwa (kebun binatang) adalah untuk melestarikan satwa 

tersebut dengan mengembangbiakannya yang mempunyai fungsi konservasi, 

pendidikan, penelitian dan sarana rekreasi.  

 

2.15. Identifikasi Taman Margasatwa Ragunan 

2.15.1. Sejarah Taman Margasatwa Ragunan 

Taman Margasatwa Ragunan adalah kebun binatang pertama di Indonesia. Sudah 

didirikan sejak jaman Belanda, tepatnya pada tanggal 19 September 1864 di 

Batavia (saat ini Jakarta) dengan nama “Planten En Dierentuin.”  Kebun 
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binatang ini bertempat di Cikini Raya 73, Jakarta Pusat, yang merupakan kebun 

binatang pertama di Indonesia. Dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan 

Fauna di Jakarta (Culture Vereniging Planten en Dierentuin at Batavia). Kebun 

binatang ini memiliki luas 10 Ha yang merupakan tanah hibahan dari Raden 

Saleh, seorang pelukis ternama di Indonesia.  

Setelah Indonesia merdeka tahun 1949, kebun binatang ini berganti nama 

menjadi Kebun Binatang Cikini (Cikini Zoo). Namun karena areanya terlalu kecil 

dan pembangunan kota di sekitar kebun binatang tidak cocok untuk penangkaran 

satwa, pada tahun 1964 kebun binatang ini dipindahkan ke tanah seluas 30 Ha ke 

Jl. R.M Harsono no.1 daerah Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan yang 

merupakan tanah hibah dari pemerintah DKI Jakarta. Kemudian kebun binatang 

ini dibuka secara resmi ada tanggal 22 Juni 1966 oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali 

Sadikin, dengan nama Taman Margasatwa Ragunan. Kebun binatang di Ragunan 

ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota dan pada saat pindah dibawa serta 

sekitar 450 spesies dari kebun binatang di Cikini.  

Pada tahun 1974 terpilihlah Mr. Benjamin Gaulstaun sebagai pemimpin 

pertama Taman Margasatwa Ragunan. Setelah itu Taman Margasatwa Ragunan 

ini sempat berganti nama lagi menjadi Kebun Binatang Ragunan. Saat ini Kebun 

Binatang Ragunan kembali berganti nama menjadi Taman Margasatwa Ragunan 

dan sudah memiliki luas wilayah mencapai 147 Ha dengan jumlah koleksi satwa 

2101 ekor dari 220 spesies. Koleksi satwanya terbagi atas beberapa kelas antara 

lain kelas Mamalia, Aves, Reptil dan Pisces. Taman Margasatwa Ragunan juga 

memiliki koleksi tumbuhan yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu suku 

(family) berjumlah 49, jenis (spesies) berjumlah 171, individu (specimen) 

berjumlah 15.389.  
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Taman Margasatwa Ragunan terus berbenah melangkah maju, untuk menjadi 

kebun binatang terbaik di Dunia. Kebun binatang modern yang berpegang pada 

prinsip-prinsip yang berlaku untuk kebun binatang global (universal), mampu 

mensejahterakan satwa selaras dengan ekosistem yang ada. Suatu kebun binatang 

yang mampu memadukan potensi kekayaan alam dalam satu kesatuan, yaitu 

meyatukan satwa seperti di alam dalam fasilitas besar dan alami. Contoh yang telah 

dibangun adalah Pusat Primata Schumtzer Taman Margasatwa Ragunan yang sudah 

diakui berbagai kalangan sebagai fasilitas primata terbaik di dunia.  

Pusat Primata Schumtzer di Kebun Binatang Ragunan adalah tempat 

pelestarian primata. Walaupun berada dalam kebun binatang, pengelolaannya tidak 

diserahkan pada kebun binatang Ragunan, melainkan oleh swasta yang dana 

pendiriannya berasal dari Gibbon Foundation. Pusat Primata Schumtzer ini didirikan 

sebagai sarana pendidikan dan hiburan bagi pengunjungnya. Seperti juga Kebun 

Binatang San Diego, kehidupan primate di Schumtzer dirancang seperti kehidupan 

alam bebas binatangnya (tanpa kandang). Contohnya kandang Gorila dan orang utan, 

kandang seperti ini disebut enklosur. Puast Primata Schumtzer juga memiliki musium, 

perpustakaan, dan teater bioskop kecil tentang primate di Indonesia.  

Pusat Primata Schumtzer dibangun mulai tahun 1998 atas prakarsa Ibu Pauline 

Antoinette Puck Schumtzer (Seorang pecinta satwa warga negara Jerman) dan 

yayasan Gibbon dengan luas 13 Ha, tetapi pada tahun 2006 pusat primate ini 

diserahkan sepenuhnya kepada Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Saat ini jumlah 

koleksi satwa di Pusat Primata Schumtzer adalah 126 spesies dari 21 jenis satwa.  
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2.15.2. Visi Misi Taman Margasatwa Ragunan 

Visi dan Misi Taman Margasatwa Ragunan yaitu : 

Mewujudkan Taman Margasatwa Tagunan Sejajar Dengan Kebun Binatang di 

kota-kota besar di negara maju yang dihuni oleh satwa-satwa yang sejahtera. 

 Misi Taman Margasatwa Ragunan : 

a. Meningkatkan kualitas kesejahteraan satwa mendekati habitat In-situ. 

b. Meningkatkan pengetahuan tentang satwa kepada masyarakat dalam rangka 

sosialisasi konversi Ek-situ. 

c. Meningkatkan kerjasama ilmiah dan informasi satwa baik dalam dan luar 

negri. 

d. Meningkatkan hubungan antar daerah atau negara melalui program tukar 

menukar satwa antar kebun binatang dalam dan luar negri.  

e. Meningkatkan pelestarian dan keindahan fauna – flora sebagai suatu 

ekosistem terpadu. 

f. Meningkatkan fungsi Taman Margasatwa Ragunan sebagai wilayh resapan air 

dan pengendalian run off melalui pembuatan dan pendalaman waduk / danau.  
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2.16. Identifikasi Kawasan Taman Margasatwa Ragunan 

 2.16.1 Peta Kawasan  

 

Gambar 2.31 Hasil Scan Peta Kawasan Ragunan 
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