
19 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Signage 

Menurut Calori (2007: 5), signage dikenal sebagai petunjuk 

arah atau bisa juga sebagai petunjuk jalan, petunjuk lokasi, atau 

petunjuk informasi. Signage digunakan untuk mengarahkan atau 

mengiformasikan suatu tempat di lingkungan terbangun. Akan tetapi 

seiring berkembangnya zaman, signage menjadi kebutuhan yang luas 

dan tidak sekedar mengindentifikasikan area-area. Signage dan 

wayfinding adalah alat bantu sebagai penunjuk arah ke suatu lokasi 

yang dituju di lingkungan lokasi tersebut.  

Signage dibagi dalam beberapa jenis, antara lain Identification 

Sign, Directional Sign, Regulatory Sign, Interpretative Sign, Warning 

Sign dan Operational Sign. Gibson (2009:13) mengemukakan bahwa 

sign system harus merangkai suatu tempat baik komersil, publik, 

maupun pribadi, supaya dapat ditelusuri dengan teratur pada saat 

keramaian sekalipun. Signage yang baik menyajikan tanda eksplisit, 

informasi, beserta simbol yang jelas yang keseluruhannya mampu 

berkomunikasi secara cepat dan efektif.  

Dari teori yang telah dijabarkan di atas, disimpulkan bahwa 

signage adalah alat komunikasi untuk membantu setiap orang sebagai 

penunjuk arah untuk menemukan lokasi yang dituju.                  

(Sumber : Andharupa, Jurnal Desain Komunikasi Visual & 

Multimedia, Vol.04 No.02 Tahun 2018, Federico & Wirania, Logo dan 

Signage sebagai Identitas Visual, hal : 119-129). 
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2.1.2 Faktor – Faktor Penting Dalam Membuat Signage 

a. Penyesuaian Jarak Pandang Terhadap Ukuran Huruf dan Simbol 

 

1) Sebagai standar penentuan besar atau ukuran simbol menurut 

jarak pandang pengamat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. 1 Ukuran Simbol 

Jarak Pandang Ukuran Simbol (mm) 

Dibawah 7 m 

7-18 m 

Diatas 18 m 

60 x 60 

100 x 100 

200 x 200 – 450 x 450 

Sumber : Public Works Department, 1995 

 

2) Sebagai standar penentuan tinggi huruf dilihat dari jarak 

pandang pengamat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. 2 Ukuran Tinggi Huruf 

Jarak Pandang (m) Tinggi Huruf minimum (mm) 

2 

3 

6 

8 

12 

15 

25 

35 

40 

50 

6 

12 

20 

25 

40 

50 

80 

100 

130 

150 

Sumber : Public Works Department, 1995 
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2.1.3 Teori Warna 

Tabel 2. 3 Tabel Pengaruh Warna Terhadap Emosi 

 

 (Sumber : dinus.ac.id)   

Serta warna yang digunakan memiliki jenis / model adalah Warna 

monokromatik. Warna tersebut memiliki beberapa tingkatan gradasi warna dari satu 

warna ke putih (tints) atau ke hitam (shades). 

 

Gambar 2. 1 Warna Monokromatik 

 (Sumber : Monica; Laura Christina Luzar, Humaniora Vol. 2 No. 2 Oktober 

2011: 1084 – 1096)  
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2.1.4 Tipografi  

Tipografi merupakan proses seni untuk merancang dan 

menyusun huruf dalam sebuah media publikasi. Huruf-huruf yang 

dimaksud adalah huruf cetak. ( Adi Kusrianto : 190 ). Dalam sebuah 

desain, kita tidak dapat lepas dari tatanan huruf, begitu pula dalam 

IMC. Dibutuhkan  unsur tipografi yang sesuai dengan tema yang 

dibangun.  

Dalam tipografi juga diperhatikan bentuk huruf nya. Ada dua 

jenis bentuk huruf, yaitu serif dan sans serif. Serif adalah huruf yang 

memiliki tambahan kait pada tubuh huruf. Sedangkan sans serif adalah 

huruf yang tidak memiliki serif atau kait pada tubuh hurufnya.                

( Surianto Rustan, 2010 : 20 ). 

Menurut Lia Anggraini (58-63) Huruf serif memiliki kesan 

yang klasik, elegan dan formal/resmi. Sedangkan sans serif 

memberikan kesan yang modern, sederhana dan lugas. 

  

Jenis huruf yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah 

huruf jenis sans serif untuk memberikan kesan modern dan lugas. Dan 

memberikan kesan yang friendly dan akrab.  

 

Gambar 2. 2 Huruf Sans Serif 

( Sumber : Google Image ) 
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2.1.5 Teori Wayfinding dan Orientation System 

 

Wayfinding dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan 

jalan menuju suatu lokasi. Sedangkan Spatial Orientation adalah kemampuan 

seorang individu untuk memahami ruang di sekitarnya dan meletakkan 

dirinya. Seringkali individu tidak dapat menentukan posisinya dalam 

lingkungan tetapi dapat menemukan jalan ke sebuah lokasi, sehingga individu 

tetap berorientasi pada lingkungannya (Passini, R. 1984).  

Menurut Golledge (1999), wayfinding adalah proses untuk menemukan 

dan mengikuti jalur atau rute di antara titik awal dan tujuan. Wayfinding 

adalah aktivitas yang dilatarbelakangi oleh motivasi, terarah, memiliki tujuan, 

dan dapat di observasi sebagai bukti dari tindakan sensorimotor di dalam 

sebuah lingkungan.  

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wayfinding 

merupakan perilaku bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari titik awal ke 

tempat tujuan, yang dilatarbelakangi oleh motivasi, rencana, memiliki tujuan, 

diupayakan secara efisien, dan dipengaruhi oleh lingkungan.  

Passini (dalam Gunawan Tanuwidjaja, 2012) mencoba menjelaskan 

struktur Wayfinding dan Orientation Process (Proses Wayfinding dan 

Orientasi) dilakukan seorang individu untuk merangkum semuanya. 

Proses ini dijelaskan pada Gambar berikut 

 

Gambar 2. 3 Kerangka Teori Proses Wayfinding 

(Sumber : Passini, 1984, pp. 74) 
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Passini (dalam Agus dkk., 2012) menjelaskan bahwa proses 

wayfinding ini terdiri dari 3 bagian penting diantaranya ialah pemrosesan 

informasi, pengambilan keputusan, dan tindakan aksi. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Seorang individu memiliki sebuah Expected Image 

(image/citra yang diharapkan) dan Behaviour (tingkah laku yang 

direncanakan). Expected Image merupakan bayangan tempat tujuan atau 

perjalanan itu sedangkan Mental Map merupakan kondisi lingkungan yang 

diamatinya dari lingkungan. Proses wayfinding dilakukan dengan 

mencocokkan Expected Image (Iex) dengan Mental Map (Ire) maka individu 

akan mencapai tujuan. Sebaliknya jika tidak, ia akan merencanakan tindakan 

lainnya untuk mencapai tujuan akhirnya. Sehingga interaksi antara manusia, 

proses persepsi dan elemen lingkungan sekitarnya sangat erat.  

Menurut David Gibson (2009) dalam bukunya yang berjudul The 

Wayfinding Handbook Information Design for Public Space, signage dibagi 

menjadi beberapa kategori yaitu: (1) Identification Sign, Penanda visual yang 

menam pilkan nama dan fungsi sebuah tempat atau ruang; (2) Directional 

Sign, Merupakan sistem peredaran karena memberikan isyarat yang penting 

bahwa pengguna harus terus bergerak setelah mereka telah memasuki ruang; 

(3) Orientation Sign, Tanda-tanda orientasi dibuat agar pengunjung melihat 

gambaran lingkungan tempat tersebut dalam bentuk peta yang komprehensif 

dan memuat direktori; dan (4) Regulatory Sign, Tanda regulasi menjelaskan 

hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di tempat tertentu.  

Craig M. Berger (2005) menyebutkan bahwa lokasi penempatan 

signage ditentukan oleh hasil analisa rute sirkulasi dan titik dimana terjadi 

decision point atau titik keputusan pengunjung pada suatu tempat. Peletakan 

signage secara vertikal juga perlu diperhatikan dari letak ketinggian serta 

ukuran font yang digunakan. Ketinggian yang baik dalam peletakan signage 

system yaitu sebesar 10° dari sudut pandang pengguna.                          

(Sumber : Annisa Andrivina, Persepsi pengunjung terhadap kualitas 

wayfinding sebagai elemen interior di Poliklinik RSIA Limijati, Bandung). 
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2.1.6 Simbol 

Teori tentang simbol berasal dari Yunani kata symboion dari syimballo 

(menarik kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai 

sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, 

menyusun sistem epistimologi dan keyakinan yang dianut. 

Pengertian simbol tidak akan lepas dari ingatan manusia secara tidak 

langsung manusia pasti mengetahui apa yang di sebut simbol, terkadang 

simbol diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai 

pesan atau keyakinan yang telah dianut dan memiliki makna tertentu, Arti 

simbol juga sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni sesuatu yang 

dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih 

standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat tersebut. (Sumber : 

Sujono Soekamto, Sosioligi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), 187). 

2.1.7 Candi Gedong Songo 

 

 

Gambar 2. 4 Salah satu Candi Gedong Songo ke – IV 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Candi Gedong Songo merupakan komplek wisata yang ada di kaki 

Gunung Ungaran tepatnya di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Semarang. Perjalanan ke objek wisata Candi Gedong 

Songo bila ditempuh dari Kota Ambarawa sejauh 9 km, dan 12 km bila 

ditempuh dari Kota Ungaran. Candi Gedong Songo termasuk salah satu 

peninggalan budaya Hindu dari jaman Syeilendra pada abad X (tahun 927 
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Masehi). Selain sebagai cagar budaya obyek wisata Candi Gedong Songo juga 

merupakan obyek wisata alam dengan hawa yang sejuk dan pemandangan 

alam yang indah yang dilengkapi dengan pula dengan pemandian air panas 

(belerang) dan area perkemahan.  

Objek wisata Candi Gedong Songo merupakan cagar budaya/purbakala 

berupa candi-candi yang berjumlah 9 (sembilan) unit. Dari Sembilan unit 

tersebut yang masih utuh hanya 5 (lima), sedangkan 4 (empat) candi yang lain 

berupa pondasi dan reruntuhan bangunan. Kelima kelompok bangunan yang 

masih berdiri letaknya terpencar dan berjauhan, dimulai dari kelompok satu 

atau Gedong I yang terletak paling bawah dan berakhir dengankelompok lima 

atau Gedong V yang terletak paling atas. Masing-masing merupakan area yang 

di dalamnya terdapat bangunan candi dan tempat terbuka yang dapat 

dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati keindahan bangunan candi 

maupun keindahan alam sekitar. Luas masing- masing area tidak sama, 

sehingga juga memiliki daya tampung pengunjung yang berbeda.  

Di dalam komplek objek wisata Candi Gedong Songo juga tersedia 

area yang khusus untuk wisata kemah. Area kemah tersebut tersebar di 4 

(empat) lokasi yang berjauhan dengan luas area berbeda- beda. Daya tampung 

masing-masing area sangat tergantung dari luas area yang dimiliki dan kondisi 

lahan.  

Jumlah wisatawan di objek wisata Candi Gedong Songo pada lima 

tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan (BPS Kabupaten 

Semarang 2008). (Sumber : Model Ambang Batas Fisik Dalam Perencanaan 

Kapasitas Area Wisata Berwawasan Konservasi di Kompleks Candi Gedong 

Songo Kabupaten Semarang, Jurnal Geografi, Volume 10 No. 2 Juli 2013, hal: 

85-95). 
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2.1.8 Teori Redesign 

 

Redesain yang berasal dari kata redesign, terdiri dari dua kata yaitu re- 

dan design. Dalam bahasa inggris penggunaan kata re mengacu pada 

pengulangan atau melakukan kembali, sehingga redesain dapat diartikan 

sebagai desain ulang. Berikut beberapa definisi redesain dari berbagai sumber :  

a. Menurut American Heritage Dictionary (2006) “redesain means to 

make a revision of the appearance or function of”, yang dapat 

diartikan membuat revisi dalam penampilan atau fungsi.  

b. Menurut Collins English Dictionary(2009), “redesign is to change 

the design of (something)”, yang dapat diartikan mengubah desain 

dari (sesuatu).  

c. Menurut Salim’s Ninth Collegiate English_Indonesian Dictionary 

(2000), redesign berarti merancang kembali. 

 

2.1.9 Stakeholder Pengembangan Pariwisata Candi Gedong Songo 

 

 

Gambar 2. 5 Struktur Stakeholder Pemanfaatan Asset dan bagi hasil retribusi di Objek Wisata 

Candi Gedong Songo Pihak Kesatu (DISPORAPAR), Pihak Kedua (BPCB), dan Pihak 

Ketiga (BUMN) 

 

Pengembangan dan Pemanfaatan Aset di Gedong Songo juga telah 

sesuai dengan prinsip awal dari pariwisata berkelanjutan yaitu 

mengembangkan sebuah destinasi agar menjadi lebih baik seperti pernyataan 

dari Damanik dan Weber (2006) mengenai prinsip pariwisata berlanjutan yang 

mengacu pada aspek 19 lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari suatu 

Pemerintah Kabupaten 
Semarang  

Dinas Pemuda, Olahraga, 
dan Pariwisata 

(DISPORAPAR) 
Kabupaten Semarang 

Balai Pelestarian 
Cagar Budaya 
(BPCB) Jawa 

Tengah 

Badan Usaha 
Milik Negara 

(BUMN) 
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destinasi wisata, dimana ketiga aspek tersebut sangat di butuhkan dalam 

rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan. (Sumber : Yoeti, A. Oka, 

Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta, PT Pradnya Paramitha. 

2008,) 

 

2.1.10 Kelembagaan Ekowisata Candi Gedong Songo 

 

Kelembagaan dan kebijakan seharusnya bersama sama berperan 

mengarahkan dan membawa proses pembangunan dalam mencapai tujuan, 

karena jika kelembagaan baik tetapi kebijakan tidak mendukung menjadikan 

tujuan pembangunan tidak sesuai harapan yang diinginkan, sedang jika 

kelembagaan jelek dan kebijakan bagus menjadikan tujuan pembangunan tidak 

maksimum Sulistyadi (2012) menyampaikan bahwa kelembagaan yang 

diterapkan pada ekowisata Candi Gedong Songo berdasarkan luaran model 

struktural pelaku program pada ISM-VAXO Candi Gedong Songo 

menunjukkan elemen kunci ada dalam sektor independent memiliki kekuatan 

penggerak yang besar dengan peringkat tertinggi, tetapi memiliki keterkaitan 

lemah atau mempunyai ketergantungan terhadap elemen pelaku lain kecil. 

Hasil verifikasi model kelembagaan ditunjukkan pada mekanisme 

kelembagaan BANGMOLA EKOWISATA ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 2. 6 Mekanisme Keterkaitan Pelaku (Lembaga) Pada Model Ekowisata Candi 

Gedong Songo 

(Sumber : Kohar Sulistyadi, Pengembangan Sistem Ekowisata Candi Gedong Songo di 

Kabupaten Semarang Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan Vol. III, No. 2, Agustus 2014). 
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2.1.11 Piktogram 

Sarana komunikasi grafis yang tertua berupa gambar. Mungkin gambar 

tertua adalah yang terbuat pada dinding-dinding gua di Prancis Selatan, 

Spanyol, dan Amerika. Kadang kala gambar tersebut disederhanakan 

bentuknya dan dibubuhi arti simbolis sehingga merupakan gambar-tulisan 

atau piktogram. Suatu gambar lambang dapat mewakili suatu benda. 

Sementara manusia mengembangkan kebutuhan komunikasi tulisan yang 

mengandung pemikiran lebih abstrak, lambat laun lambang mengandung 

pengertian lebih luas (Sumber : Dendi Sudiana, Tipografi : Sebuah 

Pengantar, hal 325). 

 

 

Gambar 2. 7 Gambar Piktogram  

(Sumber : Piktogram pada Signage sebagai Komunikasi Efektif, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 

16, No 2, Agustus 2017) 

 

Gambar 2. 8 Gambar Dasar Bentuk Piktogram 

(Sumber : Dendi Sudiana, Tipografi : Sebuah Pengantar, hal 325). 
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2.1.12 Studi Komparasi 

 

Perancangan Visual Identity And Sign System For Sarijadi                 

The Thematic Market In Bandung City Oleh Priangga Adhiguna, Yanuar 

Rahman, dan Bijaksana Prabawa (Fakultas Industri Kreatif Universitas 

Telkom 2015). 

Perancangan Visual Identity And Sign System ini memiliki tujuan untuk 

menyampaikan pesan bahwa Pasar Tematik Sarijadi “bersih, segar dan 

alami”. Pesan bersih dan segar dipilih karena produk unggulan dari dari Pasar 

Tematik Sarijadi adalah sayuran organik. Sayuran organik merupakan 

sayuran yang bebas dari bahan kimia seperti pestisida dan desinfektan. Pesan 

“bersih, segar dan alami” juga dipilih sebagai representatif dari Pasar 

Tematik Sarijadi itu  sendiri.  Pasar  Tematik Sarijadi akan dibangun dengan 

konsep terbuka sehingga udara bisa masuk tanpa menggunakan AC. Selain 

itu dengan adanya taman-taman didalam pasar juga menambahkan kesegaran 

pasar.  

 

      

Gambar 2. 9 Desain Visual Identity And Sign System Oleh Priangga Adhiguna, Yanuar 

Rahman, dan Bijaksana Prabawa 

(Sumber :  Perancangan Visual Identity And Sign System For Sarijadi The Thematic Market 

In Bandung City Oleh Priangga Adhiguna, Yanuar Rahman, dan Bijaksana Prabawa). 
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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

  

3.1 Analisa Target Audiens  

3.1.1 Angket 

Peneliti menyebarkan angket kepada 30 orang mahasiswa di Semarang 

untuk mendapatkan data secara kuantitatif mengenai bagaimana tanggapan 

dan saran mereka pada objek wisata Candi Gedong Songo yang difokuskan 

tentang bagaimana keadaan beberapa sign system di daerah tersebut. 

 

Gambar 3. 1 Bagan Jumlah Pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Dari angket ini didapatkan bahwa pengunjung objek wisata Candi 

Gedong Songo adalah mahasiswa di Semarang sebanyak 18,2% berusia 21 

tahun dan 15,2% berusia 22 tahun mengenal dan mengunjungi objek wisata 

ini. Serta 9,1% berusia 20 tahun hingga 24,2% lainnya yang sampai berusia 

20-23 tahun, sering mengunjungi dan mengenal objek wisata ini. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa di Semarang pernah 

mengunjungi objek wisata Candi Gedong Songo. 

 



32 

 

 

 

Gambar 3. 2 Bagan Profesi Pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 

Kemudian pengunjung paling banyak mahasiswa (36,4%) berusia 20-

23 tahun dan berada pada semester akhir dan sedang melangsungkan 

pekerjaan dan tugas kuliah / skripsi. Maka pengunjung yang butuh inspirasi, 

refreshing dan liburan untuk melepas lelah dari pekerjaan dan tugas kuliah / 

skripsi. Namun kunjungan dilakukan pada mahasiswa, yaitu pada usia 18-23 

tahun.  

Pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo di Semarang mayoritas 

berada pada skala 6, dimana skala tersebut berarti pengunjung di Semarang 

masih dalam tahap sedang. Namun kedudukan ke dua ada pada skala 4. Itu 

berarti mendekati ke tahap tinggi. Jadi dapat disimpulkan pengunjung objek 

wisata Candi Gedong Songo di Semarang terjadi pada tahap menengah hingga 

tinggi. 

 

Gambar 3. 3 Bagan Kebersamaan Pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Faktor utama mayoritas pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo 

adalah kebersamaan dengan rombongan (39,4%) dan keluarga (30,3%). 

Sedangkan pasangan, berdua, keluarga/teman, teman (15%) dan belum pernah 

kesana (3%) serta sisanya (12,1%) seperti pergi sendiri ke objek wisata ini 

dikarenakan masih bisa mengatur waktu, kemudian karena tidak suka dengan 

tugasnya dan takut gagal mengerjakan tugas, mereka meluangkan waktu 

liburan / refreshing sejenak menuju tempat objek wisata di Kabupaten 

Semarang ini agar menjadi aktif kembali dan berhasil menyelesaikan tugas 

mereka. 

Dengan usia tergolong aktif, yang mereka lakukan untuk mengalihkan 

/ melepas lelah pekerjaan dan tugas – tugas adalah melakukan tindakan - 

tindakan lain yang lebih menyenangkan, seperti mengunjungi objek wisata di 

Kabupaten Semarang yang menjadi salah satu andalan adalah objek wisata 

Candi Gedong Songo yang dapat membantu mendapatkan inspirasi, refreshing 

dan liburan sejenak yang sangat mereka inginkan. Mayoritas mahasiswa dapat 

menggunakan media sosial untuk mendapatkan foto selfie bersama rombongan 

dan keluarga yang sesuai mereka inginkan (70%). Mahasiswa bermain dengan 

suatu hal yang menyenangkan, seperti media sosial, chatting dan lain-lain. 

Kemudian kegiatan lainnya adalah melakukan hobi pribadi mereka.  

Para mahasiswa sudah mengunjungi tempat objek wisata lainnya tetapi 

mereka tetap penasaran dan ingin mencari tau, salah satu objek wisata andalan 

di Kabupaten Semarang adalah objek wisata Candi Gedong Songo, namun 

beberapa sisanya (3%) mayoritas yang kurang aktif hanya mengetahui saja 

adanya objek wisata tersebut dan sangat disayangkan belum pernah 

mengunjunginya. 
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Gambar 3. 4 Pendapat Pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo 

  Dengan pertanyaan tambahan yang diajukan dengan visual foto sign 

system yang berada di objek wisata Candi Gedong Songo, para mahasiswa 

menjawab bahwa sign system memiliki desain yang kurang menarik (38,5%), 

biasa saja (46,2%) dan perlu diperbaiki (30,8%). Sedangkan sisanya tulisan 

kurang besar (7,7%) dan perlu desain yang lebih bagus serta kreatif (7,7%). 

 

Gambar 3. 5 Pendapat Pengunjung Objek Wisata Candi Gedong Songo 

  Pendapat dan saran target mahasiswa menjawab bahwa sign system 

yang mereka sukai adalah flat desain (modis dan simple kekinian 46,2%), 

mengikuti desain alam (kaku dan biasa saja 38,5%) dan modern asalkan 

mudah dipahami. Sedangkan sisanya disesuaikan dengan feel/rasa Candi 

Gedong Songo (7,7%). 
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Gambar 3. 6 Pendapat Pengunjung Objek Wisata Candi Gedong Songo 

  Dengan pertanyaan mengenai kebingungan dan tersesatnya, target 

mahasiswa menjawab bahwa sign system dalam kawasan objek wisata Candi 

Gedong Songo mengalami kebingungan menuju arah tertentu dan tersesat di 

jalan dengan waktu selama 1 jam (50%). 

3.1.2 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan staf UPTD (Pengelola Unit 

Pelaksana Teknis Daerah) Kabupaten Semarang kepada staf UPTD (Pengelola 

Unit Pelaksana Teknis Daerah) objek wisata Candi Gedong Songo bernama 

Bapak Ferry Suprianto berumur 41 tahun.  

Dari jawaban Bapak Ferry, kawasan objek wisata Candi Gedong 

Songo dengan istilahnya persaingan daya tarik pariwisata yang sekarang sudah 

mulai bermunculan, terkait hal tersebut kita mulai berbenah, walaupun 

pelaksanaan pembangunan bukan dari pihak bapak Ferry sebagai staf / 

anggota, tetapi dari pihak UPTD hanya bisa mengusulkan sama yang beliau 

katakan sebelumnya untuk bagian destinasi objek wisata Candi Gedong Songo 

istilahnya bisa saling membangun untuk persaingan dunia pariwisata yang 

mulai berkembang.  

Bahwa kawasan objek wisata Candi Gedong Songo ini merupakan 

destinasi yang menarik untuk dikunjungi, dan menurut Bapak Ferry 

pertanyaan tersebut benar, karena untuk objek wisata Candi Gedong Songo ini 

merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Semarang dan objek 

wisata ini bisa dikatakan sebagai wisata religi, wisata sejarah dan yang sedang 

tren saat ini adalah wisata berswafoto.  
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Dari segi udara kawasan objek wisata Candi Gedong Songo,  masih 

relatif bersih, sejuk dan kurang memiliki polusi udara yang berlebihan, 

menjadi salah satu daya tarik objek wisata Candi Gedong Songo.  

Selain dengan hawa yang sejuk, tempat objek wisata ini menyediakan 

fasilitas lainnya seperti dapat berendam di pemandian kolam air panas yang 

dekat diantara kawasan objek wisata Candi Gedong Songo 3 dan Candi 

Gedong Songo 5. Beberapa pengunjung yang tertarik perhatiannya ke 

pemandian tersebut bertujuan untuk relaksasi dan berkepentingan khusus 

menyembuhkan penyakit – penyakit ringan.  

Adanya fasilitas menarik perhatian pengunjung yang dibangun dari 

pihak purbakala, ditempatkan sebuah villa rumah kayu dapat digunakan 

pengunjung sebagai tempat acara atau apapun seperti live in. Dan ditambahnya 

lagi fasilitas untuk saat ini menjadi daya tarik kawasan objek wisata Candi 

Gedong Songo, dan diperjelas kembali bahwa bukan dari pihak UPTD yang 

membangun tempat  fasilitas ini, namun bekerja sama dengan pihak investor.  

Fasilitas ini berada di sekitar objek wisata, sebelum menuju ke Candi 

Gedong Songo 1 yang berada di sebelah kiri letak loket bawah terdapat nama 

yang sering dikunjungi dan diminati untuk berswafoto bersama mayoritas 

rombongan dan keluarga adalah AYANAZ Gedong Songo, dengan adanya 

fasilitas tersebut kunjungan wisatawan/ pengunjung meningkat tajam. Jadi 

data pengunjung kawasan objek wisata Candi Gedong Songo yang dahulu 

dihitung sekitar 200 - 250 orang dan sekarang bisa sampai 400 orang, 700 

orang hingga kini 1000 orang. Dan setiap hari sabtu dan minggu, hingga saat 

ini juga mengalami kenaikan yang sama (75 %). 

Petunjuk arah / Sign System di sekitar kawasan objek wisata Candi 

Gedong Songo tahun 2019 baru saja dipasang seperti yang ditunjukan untuk 

fasilitas di objek wisata tersebut. Menurut pendapat bapak Ferry secara 

pribadi, bukan seperti yang beliau inginkan melainkan beberapa anggota staf 

lainnya juga bersepakat menginginkan bahan yang dipakai terlihat menyerupai 

bahan alami untuk membuat petunjuk arah / sign system seperti misalkan dari 

bahan kayu bentuknya patahan dan tidak beraturan seperti ukiran – ukiran 

yang selebihnya seperti itu. Tetapi sangat disayangkan untuk sign system yang 
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baru saja dipasang tersebut mengalami kendala, karena yang dipermasalahkan 

adalah pembuatan papan penunjuk arah / sign system tidak beroperasi dengan 

pihak yang ada di kawasan objek wisata Candi Gedong Songo, jadi dari akar 

permasalahannya pihak kantor perkembangan destinasi dengan pihak 

konsultan, kedua pihak tersebut survey sendiri dan melihat lokasi lalu 

membuat seperti yang ditempat sekitar kawasan objek wisata tersebut yang 

disimpulkan kurang sesuai. Sebenarnya beberapa sign system dan tempat 

sudah mengalami perbaikan yang signifikan, yang adanya dipindahkan dan 

tetap berada di tempat tersebut. Dengan hal tersebut, bapak Ferry mengatakan 

keadaan sign system dan penempatan lokasi kurang jelas untuk dipahami. 

Adanya kendala juga pada papan informasi di tiap – tiap arah jalan menuju 

Candi Gedong Songo dikarenakan salah sedikit tetapi fatal, yang sebenarnya 

candi menghadap ke barat tetapi tertulisnya menghadap ke timur. Dan dari hal 

tersebut juga menjadi kelemahan. Sudah adanya masukan dari pihak UPTD 

selama sebulan yang lalu tetapi belum diproses oleh rekan dari pihak mereka. 

Lalu dengan pertanyaan terakhir, adakah saran petunjuk arah / sign system 

yang lebih baik dan menarik, menurut bapak Ferry dan pihak UPTD setelah 

adanya pemasangan ini yang kami inginkan saran – saran saja dari pihak yang 

bersangkutan yang menangani langsung dan pihak UPTD sudah memberikan 

masukan untuk tata letak dan model – model yang nanti butuh pemasangan 

atau tidaknya. Dan eksekusi di tahun berikutnya tidak bisa dikerjakan dengan 

cepat harus melalui proses panjang untuk memasang secara tepat dan jelas 

serta mudah dipahami pengunjung, dengan kondisi saat ini saja dijalankan 

seperti biasa. Juga adanya pemikiran tambahan – tambahan yang dibuat 

sendiri dari pihak staf UPTD dengan bahan – bahan yang alami. Adanya lahan 

parkir yang mengalami kendala dengan lahan sempit karena memiliki 

kesulitan dengan pemerintah daerah. Juga akan dibangunnya shelter bus untuk 

menuju kawasan wisata Candi Gedong Songo yang akan dibuat oleh pusat 

Kementerian Semarang dengan pembuatan relatif mahal seharga 21 juta dan 

bekerja sama dengan desa Candi karena tanah yang digunakan milik pondok 

desa.                                          
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3.1.3 Studi Pustaka 

Banyak studi pustaka yang peneliti pakai untuk proposal sidang pra pa 

kedua ini untuk melengkapi data dengan judul tentang “Redesign Signage 

System Bagi Pengunjung Objek Wisata Candi Gedong Songo Usia 18 – 23 

Tahun”, seperti jurnal, artikel, buku tentang candi di Indonesia, mengenal 

tentang candi dan mengetahui teori sign system / penunjuk arah dari internet 

perpustakaan resmi. 

3.1.4 Hasil Analisis Data 

Dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner, 

wawancara mendalam dan studi pustaka didapatkan bahwa kawasan objek 

wisata Candi Gedong Songo sangat diminati dan sering dikunjungi oleh 

pengunjung mayoritas mahasiswa berumur 18-23 tahun, bersama rombongan 

dan keluarganya. Bertujuan untuk melepas lelah dari pekerjaan dan tugas-

tugasnya. Dengan hal tersebut ditambah peneliti mewawancari salah satu 

pihak staf UPTD Candi Gedong Songo yang dapat menjawab secara baik satu 

demi satu pertanyaan mengenai objek wisata tersebut. Serta mendapatkan 

informasi lengkap tentang bagaimana sign system yang memiliki kendala dan 

masih perlu adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. 

Pendapat bapak Ferry memiliki kesamaan dengan pendapat peneliti karena 

kawasan objek wisata Candi Gedong Songo perlu diperbaiki dan ditambahkan 

fasilitas yang memadai seperti shelter bus senilai 21 juta yang akan dibuat oleh 

Kementrian Pusat Kabupaten Semarang tahun depan. Dari semua itu saya 

menjadi bangga bahwa Kawasan objek wisata Candi Gedong Songo dapat 

menjadi salah satu andalan tempat wisata terkenal di Kabupaten Semarang. 

Yang didukung oleh AYANAZ bekerja sama dengan investor yang baik 

meningkatkan pendapatan objek wisata ini naik hingga 75 % dan diharapkan 

dari bapak Ferry selaku pihak staf UPTD, objek wisata ini dapat berbenah 

lebih baik kedepan dan berjalan dengan kondisi yang lebih baik dari 

sebelumnya. 
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3.2 Khalayak Sasaran 

 

3.2.1 Target Audiens 

  

a. Geografis  

Kota Semarang dan daerah sekitarnya.  

Primer : Mahasiswa usia 18-20 tahun  

Sekunder : Mahasiswa usia 21-23 tahun 

b. Demografis  

Menurut distribusi frekuensi, dari 10 orang responden 

teridentifikasi bahwa mayoritas responden pertama pengunjung objek 

wisata Candi Gedong Songo adalah mahasiswa usia 18-20 tahun 

dengan SES A-B yang berjiwa muda, memiliki pendidikan yang tinggi 

dan senang traveling mencari hasrat untuk melepaskan hawa lelah 

menyelesaikan tugas perkuliahan mereka dengan menghibur 

menggunakan cara tersendiri seperti halnya secara umum melakukan 

aktivitas mengupdate media sosial yang kian berlangsung cepat serta 

memiliki penasaran yang berlebihan juga pada suatu tempat yang 

direkomendasikan oleh banyak orang disekitar lingkungan tempat 

tinggal mereka. Sedangkan mayoritas responden kedua, yaitu 

mahasiswa usia 21 – 23 tahun dengan SES A-B yang memasuki usia 

dewasa awal dengan masih dibiayai dananya oleh orang tua sendiri, 

mereka melakukan kunjungan ke objek wisata Candi Gedong Songo 

untuk melepas lelah setelah menyelesaikan tugas kuliah dengan 

refreshing sejenak mengisi liburan / waktu kosong bersama rombongan 

pariwisata dan keluarga. 
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c. Psikografis dan Behavioral  

Target sasaran mahasiswa memiliki kecenderungan untuk:  

- Suka mengupdate media sosial. 

- Suka penasaran akan tempat wisata yang memiliki spot/selfie 

foto yang berbeda dari tempat lain. 

- Suka traveling mencari tempat wisata yang seru dan 

menyenangkan. 

- Butuh inspirasi, refreshing dan liburan untuk melepas lelah dari 

pekerjaan dan tugas kuliah / skripsi.  

- Bersama keluarga, pacar, teman, dan rombongan menuju objek 

wisata. 

- Suka melihat gambar yang seperti flat desain.  

- Mudah menerima informasi dari gambar yang seperti modis 

dan simpel kekinian. 

3.2.2 Analisa 5W + 1H 

 What: Pesan apa yang disampaikan ? 

Memberikan penunjuk arah / sign system yang memiliki tema, bentuk 

komunikasi, gaya pendekatan yang menarik, komunikatif dan 

informatif yang sesuai dan jelas serta dapat dipahami oleh pengunjung 

objek wisata Candi Gedong Songo. 

 Who: Kepada siapa pesan disampaikan ? 

Mayoritas mahasiswa berusia 18-23 tahun karena mereka yang peneliti 

survey dengan kuesioner di lokasi objek wisata tersebut. 

 Where: Dimana pesan disampaikan ? 

Terutama di kawasan objek wisata Candi Gedong Songo karena 

mayoritas mahasiswa dapat meluangkan waktu mereka ke tempat yang 

jauh dari kota untuk liburan, refreshing, dan mendapatkan inspirasi 

bersama rombongan dan keluarga masing – masing mayoritas. 
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3.2.3 Analisa Target Sasaran   

3.2.3.1 Analisa SWOT 

a. Kekuatan (Strenght) 

- Secara umum bahwa Candi Gedong Songo merupakan 

tempat sakral dan menjadi tempat beribadah bagi umat 

Hindu. 

- Di Kabupaten Semarang terdapat banyak kawasan wisata, 

dan salah satunya yang menjadi andalan yakni objek wisata 

Candi Gedong Songo. 

b. Kelemahan (Weakness)  

- Beberapa sign system di daerah lokasi objek wisata Candi 

Gedong Songo tidak terawat dan desain kurang menarik 

perhatian pengunjung. 

c. Kesempatan (Opportunity) 

- Dengan perancangan ini, mahasiswa semakin tertarik 

mengunjungi objek wisata Candi Gedong Songo dengan 

tambahan desain menarik sign system yang sudah di desain 

ulang. 

d. Ancaman (Treat) 

- Adanya kekhawatiran desain pada sign system akan rusak 

atau tidak terawat kembali. 

e. Tone and manner  

Perancangan ini akan menggunakan signage system yang 

bertuliskan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa  Inggris 

serta bentuk gambar piktogram di setiap untuk memberikan kesan 

desain campuran antara modern kuno dengan target sasaran kaum 

mahasiswa agar dapat mencakup area tertentu dalam lokasi daerah 

objek wisata Candi Gedong Songo. Gaya bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang umum dan ringan 

sehingga tidak sulit untuk memahaminya. Warna yang digunakan 

adalah warna tetra komplementer, untuk memberikan rasa 

ketertarikan dan dorongan kuat serta kesan alam ( berdasarkan teori 

warna ). Akan menggunakan jenis huruf sans serif untuk 
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memberikan kesan lugas dan modern, juga akan memberikan kesan 

friendly dan fleksibel ( berdasarkan teori tipografi ).  

3.2.4  Penyampaian Pesan    

3.2.4.1 Tema perancangan 

 

Tema perancangan ini adalah cagarbudaya / purbakala Candi 

Gedong Songo. Dengan tema ini diharapkan pengunjung dapat 

meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian objek wisata Candi 

Gedong Songo terutama untuk target mahasiswa. Agar beberapa sign 

system / penunjuk arah di sekitar kawasan objek wisata dapat terjaga 

dan terawat untuk masa depan selanjutnya.  

 

3.2.4.2 Pesan Utama  

Pesan Utama yang diperlukan dalam perancangan ulang 

signage system bagi pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo 

yaitu :  

1. Penunjuk arah objek wisata yang menjadi icon tiap rute menuju 

kawasan Candi Gedong Songo. 

2. Penunjuk arah untuk berpindah ke jalur candi lainnya. 

3. Objek yang di prioritaskan untuk tercantum dalam mendesain 

ulang signage system  seperti objek wisata berswafoto dan 

hiburan (AYANAZ, kawasan Candi Gedong Songo, dan jalan 

berkuda), serta kantin (tempat kuliner khas Bandungan). 

Peta jalur penunjuk arah tiap rute menuju kawasan Candi 

Gedong Songo yang menjadi salah satu andalan objek wisata di 

Kabupaten Semarang. 

3.2.4.3 Strategi Media 

Strategi media yang akan digunakan adalah :  

1. Media utama : Signage system dengan 3 kategori jumlah 

keseluruhan 30 buah dan sesuai kebutuhan tempatnya yaitu 

info, wayfinding, dan safety/keamanan. 
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2. Media pendukung :  

 Peta lokasi (judul, ikon, indeks, dan simbol) berbentuk 

Brosur serta dilengkapi legenda/sejarah. 

 Tiket masuk 

 Maket 

3.2.4.4 Konsep Perancangan  

Dengan perancangan signage system yang memiliki tema, 

bentuk komunikasi, gaya pendekatan yang menarik, komunikatif dan 

informatif yang sesuai dan jelas serta dapat dipahami oleh pengunjung 

objek wisata Candi Gedong Songo. Berikut adalah gambar Candi 

Gedong Songo yang ditampilkan sebagai dasar bentuk visual signage 

system : 

3.2.4.4.1 Dasar Bentuk Visual Signage Sign System 

 
Gambar 3. 7 Candi Gedong Songo dan Hasil Siluet Candi Gedong Songo 
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Gambar 3. 8 Hasil Pengembangan Desain Signage System 

 

 

Gambar 3. 9 Hasil Akhir Pengembangan Desain Signage System 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Keterangan warna yang digunakan dalam redesign signage system : 

 

Gambar 3. 10 Warna Signage System 
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3.2.4.4.2 Penempatan 3 Kategori Signage System   

 

 

Gambar 3. 11 Penempatan Signage System Kategori Sign Info Pintu Masuk Kawasan Objek 

Wisata Candi Gedong Songo 
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Gambar 3. 12 Penempatan Signage System Kategori Wayfinding Arah / Petunjuk Lokasi Rute 

Jalur Utama Menuju Objek Wisata Candi Gedong I 
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Gambar 3. 13 Penempatan Signage System Kategori Safety Sign / Larangan dalam Kawasan 

Objek Wisata Candi Gedong Songo 

 

3.2.4.4.3 Positioning 

Signage System yang informatif dan mudah digunakan 

bagi mahasiswa dapat sesuai serta jelas dipahami 

pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo. 

3.2.4.4.4 Big Idea 

Meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian objek 

wisata Candi Gedong Songo terutama untuk target 

mahasiswa agar beberapa sign system / penunjuk arah di 

sekitar kawasan objek wisata dapat terjaga dan terawat 

untuk masa depan selanjutnya. 
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3.3 Strategi Visual 

  Keseluruhan strategi visual pada perancangan ini adalah menghadirkan kesan 

modern kuno, dibalut kesan flat design dengan warna alami, mendesain ulang signage 

system yang digunakan untuk menarik perhatian pengunjung objek wisata Candi 

Gedong Songo serta memberikan petunjuk arah yang memiliki tema, bentuk 

komunikasi, gaya pendekatan yang menarik, komunikatif dan informatif yang sesuai 

dan jelas serta menyampaikan informasi dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 

1994 pasal 1 ayat 3, mengenai wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian 

dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya 

dan taman wisata alam. Penyampaian informasi dengan aturan pemerintah akan 

berlaku secara bertahap dan memberi pengaruh melalui sosialisasi yang dekat dengan 

target utama yaitu mahasiswa.  

3.3.1 Tipografi 

  Menurut riset data melalui kuesioner dan observasi, jenis huruf yang akan 

digunakan dalam perancangan ini adalah huruf jenis sans serif untuk memberikan 

kesan modern dan lugas. Dan memberikan kesan yang friendly dan akrab kepada 

target utama mahasiswa. 

3.3.2 Piktogram 

  Menurut riset data melalui kuesioner dan observasi, piktogram yang 

digunakan adalah flat design untuk menyampaikan penunjuk arah / sign system secara 

lebih jelas dan menarik kepada target utama mahasiswa. 

3.3.3  Warna 

  Penggunaan gradasi warna panas yang sedang tren di kalangan target utama 

mahasiswa tahun 2019 yang dipadukan dengan piktogram flat design akan 

memberikan penunjuk arah yang kuat, friendly dan modern menuju tempat yang 

diinginkan. 
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3.4 Tiga Kategori Signage System 

No. Sign Info 
Wayfinding Arah 

/ Petunjuk 
Safety Sign 

1. Loket Tiket Candi Gedong I 
Buanglah Sampah Pada 

Tempatnya 

2. 
Tempat Berkemah / 

Camping Area 

Candi Gedong II 

Dilarang Berjualan 

Di Lokasi Taman Candi Gedong 

Songo 

  

3. Candi Gedong I 
Candi Gedong 

III 

Dilarang Membuat Perapian Di 

Kawasan Candi Gedong Songo 

4. Candi Gedong II 
Candi Gedong 

IV 

Dilarang Mendirikan Tenda / 

Kemah 

5. Candi Gedong III 
Candi Gedong 

V 

Dilarang Mengoperasikan Drone 

Tanpa Izin 

6. Candi Gedong IV   

7. Candi Gedong V   

8. Kamar Kecil   

9. Tempat Parkir   

10. Warung Makan   

11. AYANAZ   

12. Masuk   

13. Jalan Kuda   

14. Pejalan Kaki   

15. Keluar   
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3.5 Rencana Anggaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 
Vanaprastha 

Gedong Songo Park 
  

17. Mata Air Panas   

18. Mata Air Dingin   

19. Situs Air Suci   

20. Kawah Air Panas   

Total Media 

Signage Sign 

System 

20 5 5 

Total Keseluruhan Signage System 30 

Biaya Keterangan 

 

Media Sign System 

@Rp 100.000,- 

 

Total Media Sign System 

30 X Rp 100.000,-  

= Rp 3.000.000,- 

 

  


