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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Signage system adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

sebuah ruang publik, terutama transportasi. Peningkatan jumlah penumpang 

menekan kebutuhan sebuah informasi yang informatif. 

 Hal ini menjadi dasar perancangan ulang signage system Commuterline. 

Signage system yang baru diharapkan memenuhi kebutuhan pengguna saat ini 

sampai dimasa yang akan datang. Selain signage system itu sendiri terdapat peran 

penting sebuah buku manual yang mengatur bagaimana penggunaan dan 

penerapan signage system yang sudah dirancang. 

5.2 Saran 

Pembuatan signage system yang baik harus mempertimbangkan dengan baik 

berbagai detil dan suatu tahap pengerjaan. Hal-hal yang sebaiknya diutamakan 

dalam pembuatan signage system antaralain ukuran, penempatan, dan warna. 

 Selama ini ukuran signage system yang ada masih kurang cukup, 

keterbacaan menjadi kurang sehingga menghilangkan keefektifitasan signage 

tersebut. Penempatan juga sangat penting bagaimana peran sebuah signage 

berjalan berdampingan dengan pengguna yang membutuhkan informasi tersebut. 
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 Warna sangat penting dalam sebuah desain dan perlu dipertimbangkan 

matang-matang penggunaan warna. Sebagai seorang desainer pengerjaan sebuah 

signage system perlu memperhatikan ketiga hal tersebut sebagai pertimbangan 

satu hal yang penting yaitu keterbacaan. 

 Saran yang penulis berikan untuk perusahaan, dalam mendesain sebuah 

system informasi tidak bisa hanya dilakukan setengah-setengah, seluruh system 

merupakan kesatuan, maka diperlukan sebuah identitas yang sama dalam 

membuat sebuah desain signage system. 
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