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ABSTRAK 

 

Di Kecamatan Jabon yang berbatasan langsung dengan laut utara terdapat wisata 

bahari pertama di Kabupaten Sidoarjo. Menteri Susi Pudjiastuti pada tahun 2017 

mengesahkan Pulau Lusi sebagai Pulau Baru yang muncul dari endapan lumpur 

lapindo di muara sungai porong. Karena hal tersebut dibangunlah dermaga di 

Tlocor yang dinamakan Wisata Bahari Tlocor. Namun sangat disayangkan 

kebutuhan dan kesiapan yang ada pada tempat wisata tersebut kurang untuk dapat 

menjadikan tempat tersebut menjadi objek wisata. Minimnya media informasi 

menjadi penyebab sulitnya wisata tersebut menyampaikan informasi kepada 

pengunjung. Tujuan dari perancangan environmental graphic design Wisata 

Bahari Tlocor adalah sebagai upaya pengenalan pariwisata Kabupaten Sidoarjo. 

Metode yang digunakan dalam peneliatain ini adalah metode kualitatif. Konsep 

yang digunakan dalam perancangan environmental graphic design Wisata Bahari 

Tlocor adalah “Preserve” yang dapat dideskripsikan melindungi, memelihara, 

menjaga dan mempertahankan sehingga untuk menunjukan bahwa hasil desain 

environmental graphic Wisata Bahari Tlocor dapat memudahkan pengunjung 

untuk memahami informasi yang disajikan. Pada penelitian ini media utama yang 

disajikan meliputi signage, wayfinding dan information design berupa guide map. 

Selain itu juga diaplikasikan juga pada media pendukung yaitu guide map, brosur, 

stiker, mug, gantungan kunci dan x-banner. 

 

Kata Kunci: Environmental Graphic, Pariwisata, Bahari, Sidoarjo
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wisata bahari adalah wisata yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

berkegiatan menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan 

yang ada di wilayah sepanjang pesisir pantai dan juga lautan. Singkatnya, Wisata 

Bahari adalah sebuah rekreasi yang dilakukan di perairan dan kelautan. Selain 

berekreasi di wisata bahari juga dapat dilakukan kegiatan olahraga air seperti 

Speedboat, berselancar dan mengayuh perahu lalu dilanjutkan dengan menikmati 

hasil laut mengingat menikmati hasil laut secara langsung tentu memiliki cita rasa 

yang berbeda. Di dalam wisata bahari juga terdapat ekowisata bahari atau yang 

lebih dikenal dengan konservasi yang memiliki tujuan memberikan pengetahuan 

kepada wisatawan untuk menjaga ekosistem pantai dan laut dari kerusakan. Salah 

satunya adalah Wisata Bahari Tlocor yang merupakan wisata bahari pertama di 

Kabupaten Sidoarjo. Menteri Susi Pudjiastuti pada tahun 2017 mengesahkan 

Pulau Lusi sebagai Pulau Baru yang muncul dari endapan lumpur lapindo di 

muara sungai porong. Karena munculnya pulau tersebut dibangunlah dermaga 

Tlocor yang bertujuan untuk wisata air pada tahun 2014 dan dibernama WBT. 

Selain Pulau Lusi pengunjung juga bisa menikmati indahnya laut biru dari 

atas speedboat, karena terdapat perbatasan air tawar dan air laut di ujung muara 

pulau tersebut. Ibu Alvina, sebagai humas Kelompok Sadar Wisata atau yang 

kerap disebut pokdarwis pengelola WBT, Tanjungsari, Kupang, Jabon, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur mengungkapkan untuk saat ini Wisata Bahari Tlocor sedang 
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& telah mengalami pengembangan potensi wisata seperti telah dibangunnya 

dermaga Tlocor, mendatangkan empat speedboat berkapasitas 20 orang dan 

speedboad pribadi berkapasitas lima orang termasuk nahkoda karena sebelumnya 

hanya menggunakan perahu kayu yang kurang terjamin keamanannya, 

penambahan pembangunan ruko yang akan dijadikan tempat berjualan agar 

semakin banyak macam pilihan kuliner dan souvenir yang ditawarkan dan harus 

dipertahankan mengingat wisata ini adalah wisata bahari pertama di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Keistimewaan kawasan ini semakin lengkap dengan pemandangan alam 

hijau selama perjalanan, hamparan tambak yang luas, udara bersih segar, 

perpaduan alam yang begitu sempurna. Dengan telah dipermudahkannya akses 

jalan menuju wisata tersebut, karena jalan menuju kawasan wisata sudah diaspal 

sehingga semakin menambah rasa nyaman dalam perjalanan yang hanya ditempuh 

sejauh 18 km ke arah timur, setelah melewati jembatan porong. Perjalanan awal 

akan disuguhi pemandangan rumah-rumah pedesaan dan keramahan warga 

setempat. Ditambah dengan pengunjung hanya perlu membayar Rp.3000,- 

perorang untuk menikmati fasilitas yang ada di WBT. Setelah tiba akan terlihat 

tugu biji mangrove menyambut kedatangan sebagai ikon wisata bahari tersebut. 

Di area lokasi dermaga terdapat perahu dan speedboat bersandar yang telah 

disedakan oleh pokdarwis setempat. Perahu dan speedboat itulah yang akan 

meneruskan perjalanan menuju Pulau Lusi, biaya menaiki speedboat berkapasitas 

besar hanya dengan Rp.15.000,- untuk dewasa & Rp. 10.000 untuk anak anak dan 

Rp.150.000,- jika ingin menyewa. Jika ingin lebih pribadi bisa menggunakan 
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speedboat pribadi sebesar Rp. 150.000,- pulang pergi, serta diberi fasilitas jaket 

pelampung untuk keamanan. Dari Dermaga Tlocor, para wisatawan dapat 

menikmati suasana pemandangan sisi kanan dan kiri sungai yang dipenuhi pohon 

bakau. Dengan laju ombak tak seberapa besar, membuat perahu bergerak cukup 

tenang. Jika air sedang surut, perjalanan perahu untuk bisa sampai ke Pulau Lusi 

dapat ditempuh selama 15 menit. Namun, jika air sedang pasang membutuhkan 

waktu tempuh lebih lama mengingat jarak antara Pulau Lusi dan Dermaga Tlocor 

hanya sekitar 5 Km. 

Dermaga Tlocor memiliki area yang sangat luas untuk parkir atau sekedar 

duduk-duduk santai karena terdapat kursi di bawah pohon rindang di sekitar 

dermaga. Wisatawan bisa beristirahat sebentar untuk sekedar menikmati 

pemandangan dari Pulau Dem di depan mata. Sembari menikmati pemandangan 

dan kesejukan di dermaga juga bisa menikmati ikan bakar yang dijual oleh 

masyarakat sekitar desa atau jika ingin menikmati sensasi memancing ikan sendiri 

yang langsung bisa disantap di tempat. Selain wisata air, wisata kuliner dan 

atraksi menaiki speedboat, WBT juga mempunyai festival Larungan yang 

diadakan setiap tahun sekali sebelum bulan ramadhan untuk simbol terimakasih 

pada sang pencipta atas hasil bumi di sekitar desa. 

Para wisatawan akan sering mengunjungi WBT karena wisata tersebut 

adalah wisata bahari pertama di Kabupaten Sidoarjo. Karena Dinas Pariwisata 

Sidoarjo sedang gencar kembangkan potensi wisata di Sidoarjo terutama di 

kawasan buangan Lumpur Sidoarjo, terdapat wisata mangrove bakau pada Tlocor 

atau juga area belanja yang ada di Tanggulangin Sidoarjo. Namun sangat 
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disayangkan kebutuhan dan kesiapan yang ada pada tempat wisata tersebut kurang 

untuk dapat menjadikan wisata tersebut sebagai objek wisata. Minimnya media 

informasi menjadi penyebab sulitnya wisata tersebut menyampaikan informasi 

kepada pengunjung. Dalam masalah tersebut dapat diselesaikan dengan 

merancang media informasi berupa environmental graphic design. EGD sangat 

penting untuk memahami aturan yang ada di suatu tempat. Solusi dalam 

menyediakan informasi tepat kepada pengunjung yang dapat diwujudkan dalam 

bentuk media environmental graphic. 

EGD adalah penanda yang sesuai dengan budaya dari warga 

masyarakatnya, selain untuk petunjuk, penamaan, penyampaian informasi singkat, 

bisa juga berupa aturan atau norma yang digunakan dan diakui pada suatu tempat 

tertentu dan bisa dimengerti oleh warga masyarakatnya dan juga yang disebut 

komunikasi grafis informasi buatan yang tertua di dunia. Dirancang semenarik 

dan unik untuk memunculkan rasa antusiasme para wisatawan agar tidak bosan 

dan tetap komunikatif serta sebagai tujuan menarik perhatian visual para 

wisatawan dan sebagai media pendukung di sekitar area wisata. Jika visual 

semakin unik hal tersebut akan semakin menarik. Dengan demikian, EGD 

memberikan petunjuk yang tepat dan terarah menuju di lingkungan atau tempat di 

dalamnya. EGD dibagi menjadi tiga bagian yaitu: signage, wayfinding, dan 

placemaking. (Calori, Chris 2007:2-4)  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok 

permasalahan yaitu, bagaimana merancang environmental graphic design Wisata 

Bahari Tlocor sebagai upaya pendukung program wisata Kabupaten Sidoarjo? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang dirumuskan di atas, batasan masalah yang digunakan, 

yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas proses merancang environmental graphic 

design pada Wisata Bahari Tlocor meliputi signage, wayfinding dan 

information design berupa guide map pada fasilitas yang terdapat di dalam 

tempat wisata. 

2. Media pendukung yaitu guide map, mug, gantungan kunci, stiker, x banner 

dan brosur. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian dari bagaimana merancang environmental graphic design 

Wisata Bahari Tlocor sebagai upaya pendukung program wisata Kabupaten 

Sidoarjo, adalah: 

1. Untuk merancang environmental graphic design dari Wisata Bahari Tlocor 

sebagai upaya pendukung program wisata Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk merancang environmental graphic design dari Wisata Bahari Tlocor 

meliputi signage dan wayfinding serta information design berupa guide map. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang didapatkan dari perancangan tugas ini dapat 

memahami dan mengasah kemampuannya dalam suatu proses pembuatan desain, 

serta dapat menambah materi pembelajaran dan juga menambah pengalaman 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yang akan didapat sebagai berikut: 

a. Melalui perancangan environmental graphic design ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada masyrakat luas untuk mendukung promosi 

Wisata Bahari Tlocor di Kabupaten Sidoarjo dan diharapkan menjadi daya 

tarik minat wisatawan untuk mengunjungi wisata ini sebagai tujuan pariwisata 

di Kabupaten Sidoarjo. 

b. Sumber referensi Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung 

promosi wisata bahari pertama di Kabupaten Sidoarjo dalam bidang 

environmental graphic design dan diterapkan pada lokasi-lokasi wisata di 

Kabupaten Sidoarjo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Winda Tri Astami Mukadar yang 

berjudul “Redesain Environmental Graphic Dari Taman Bungkul Surabaya 

Dengan Teknik Vektor Sebagai Upaya Optimalisasi Media Informasi” 

menjelaskan bagaimana redesain environmental graphic design Taman Bungkul 

Surabaya Dengan Teknik Vektor ditujukan sebagai upaya upaya optimalisasi 

media informasi di Taman Bungkul Surabaya akan pertamanan. Konsep desain 

yang digunakan adalah “Histtorical/Bersejarah” yang bertujuan untuk 

memperbaharui sign system yang ada di Taman Bungkul merupakan taman yang 

sangat bersejarah dan patut dirawat dengan desain yang baru guna 

menhgoptimalakan media informasi. 

Perbedaan pada perancangan Winda Tri Astami Mukadar adalah 

meredesain sign system yang ada di Taman Bungkul sebagai uapaya optimalisasi 

media informasi, sedangkan penelitian tugas akhir yang penulis akan kerjakan 

nantinya adalah mendesain environmental graphic design untuk Wisata Bahari 

Tlocor, serta penulis nantinya bertujuan untuk turut serta dalam memajukan dan 

memperkenalkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo. 

2.2 Environmental Graphic Design 

Dikutip dari Majalah Concept Volume 04 Edisi 23 tahun 2008 menurut 

Okky Ardya W, Environment Graphic Design atau istilahnya Grafis Lingkungan 

adalah segala bentuk grafik yang ada di lingkungan, termasuk di dalamnya berupa 
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tanda-tanda penunjuk arah, papan pengumuman, ornament grafis pada sebuah 

bangunan, pelat nama di gedung-gedung, juga segala bentuk tulisan pada objek 

dua maupun tiga dimensi. 

Ruang lingkup EGD mencakup signage, wayfinding system, exhibition 

design, information design, pictogram juga placemaking. Jadi project EGD bisa 

melibatkan arsitek, interior design, landscape maupun industrial design.Terdapat 

empat kategori pendukung bagi sebuah rancangan EGD, yaitu Wayfinding dan 

Signage, Information Design, Architectural Spaces, dan Retail Design. 

1. Wayfinding dan Signage 

Wayfinding adalah aktivitas menggunakan informasi-informasi sensorik 

darilingkungan untuk merencanakan, memroses, dan mengeksekusi suatu 

perjalanan ketempat asing (Pradipta dan Sriwarno, 2014: 1). 

Sedangkan Signage menurut Kusrianto (2010: 23) adalah sejenis visual grafis 

dalam ukuran besar yang dibuat untuk menyampaikan informasi pada 

kalangan audience tertentu. Signage sebelumnya dikenal dalam bentuk tanda 

(sign) atau dalam bentuk aksara, seperti petunjuk arah tempat, nama suatu 

tempat dan sebagainya. 

2. Information Design 

Information Design adalah bidang dan pendekatan untuk merancang 

denganjelas, agar komunikasi dapat dimengerti dengan memperhatikan 

struktur, konteks, dan penyajian data dan informasi. Sebagai dasar, prinsip-

prinsipnya berhubungan dengan semua produk komunikasi dan bidang, 

terlepas dari media (cetak, siaran, digital, online, dll). Information Design 
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adalah pada intinya, berkaitan dengan kejelasan (bukan kesederhanaan) dan 

pemahaman (Shedroff, 1999: 267-292). 

3. Architectural Spaces 

Ruang dalam arsitektur terdiri atas ruang terbangun dan ruang terbuka 

(builtand open space), dapat didefinisikan sebagai perwujudan dari ruang 

eksistensialmanusia (Schulz, 1971: 12). 

4. Retail Design 

Retail Design adalah disiplin kreatif dan komersial yang menggabungkan 

beberapa bidang keahlian yang berbeda bersama-sama dalam desain dan 

pembangunan retail space (Cooper dan Schindler, 2016: 68). 

Desain grafis yang dibuat di media dua dimensi jika diaplikasikan ke tiga 

dimensi akan sangat berbeda. Strategi dan kondisi yang harus diperhatikan : 

1. Unsur kedalaman  

EGD didesain untuk ditampilkan secara fisik di sebuah bangunan, tempat 

atau ruang publik. Mempunyai ketebalan dan kedalaman yang bisa dilihat 

dari berbagai sisi. Tidak seperti media dua dimensi yang cukup dicetak 

diatas kertas. 

2. Skala atau Ukuran 

Ukuran berpengaruh terhadap unsur kejelasan dan visibility sebuah objek 

terutama untuk penempatan di outdoor. Sign untuk indoor biasanya 

mempunyai ukuran lebih kecil. Ukuran idealnya tidak merusak keindahan 

sebuah bangunan atau mengganggu kenyamanan mata. 
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3. Konteks 

Penempatan sign atau produk dari EGD harus disesuaikan dengan 

kebutuhan, faktor ergonomic, kenyamanan dan kesesuaiannya dengan 

lingkungan sekitar seperti landscape background, arah datangnya cahaya 

matahari, jenis material yang digunakan, arsitektur bangunan, dan faktor 

demografi. 

4. Complexity 

Project, proses, dan elemen-elemen dari EGD punya tingkat kesulitan 

yang cukup tinggi. Selain melibatkan kolaborasi antara desainer dan 

arsitek, dasar-dasar pengetahuan tentang material atau bahan sangat 

diperlukan. 

5. Tipografi 

Penggunaan jenis huruf untuk teks signage sangat dibatasi.Pemilihan gaya 

huruf untuk bangunan atau gedung di kota tentu akan berbeda untuk di 

museum atau tempat-tempat bersejarah. Cara penulisan huruf juga harus 

mudah dibaca dalam jarak tertentu. 

6. Tingkat Ketahanan 

Sebagai unsur penunjang bagi sebuah tempat atau bangunan. Sign system 

harus mampu bertahan dalam jangka waktu cukup lama dan tahan di 

segala kondisi cuaca. Kelembaban, hujan dan cahaya matahari adalah 

faktor-faktor yang harus diperhitungkan. 

7. Warna 
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Penggunaan kombinasi warna yang kontras untuk teks dan background 

bias membantu kejelasan signage dan visibility tulisan atau gambar. 

Penggunaan warna sebagai elemen visual sign juga berfungsi untuk 

memberikan penekanan atau identitas tempat yang bersangkutan. Warna 

sebaiknya digunakan secara berulang untuk mempermudah identifikasi 

sign atau kesamaan identitas tempat tersebut. 

2.2.1 Fungsi Environmental Graphic Design 

Tujuan dari Environmental Graphic Design adalah untuk mengantarkan 

masyarakat untuk menemukan jalan mereka sendiri tanpa harus bertanya arah 

tujuan ke orang lain, dan yang lebih penting adalah untuk mencegah seseorang 

dari hilang atau tersesat. (Niron, 2009: 4) 

2.2.2 Tanda 

Charles Sander Pierce (1839-1914), pencetus pragmatisme yang berasal 

dari Amerika Serikat, membedakan tanda-tanda ke dalam tiga kategori yaitu: 

1. Ikon 

Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat 

puladikatakan, tanda yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang 

dimaksudkan. 

2. Simbol 

Simbol adalah hubungan tanda dan acuannya ditentukan suatu peraturan 

yangberlaku umum berdasarkan konvensi, peraturan atau perjanjian yang 

disepakati bersama yang bersifat universal. Sedangkan ikon tidak 
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memerlukan konvensi. Contohnya simbol lingkaran dengan garis merah 

menyilang ditengahnya merupakan simbol larangan. 

3. Indeks 

Indeks adalah hubungan tanda dan acuannya berdasar kedekatan 

eksistensial. Misalnya gambar asap menunjukkan ada sesuatu yang 

terbakar. 

2.2.3 Wayfinding 

Istilah “wayfinding'' pertama kali digunakan oleh seorang arsitek bernama 

Kevin Lynch di tahun 1960 ketika ia menyebut peta, nomor jalan, tanda petunjuk 

arah dan elemen lain sebagai alat atau cara dalam menemukan jalan (Krafft, 

2001). Kata wayfinding sendiri tidak dapat ditemukan dalam kamus standard 

bahasa Inggris. Namun karena penggunaannya banyak muncul dalam literatur 

psikologi lingkungan, geografi dan bahkan psikologi eksperimen, maka masuk 

akal bila kata tersebut ditambahkan ke dalam daftar kosa kata penting dalam 

bidang-bidang tersebut. 

Menurut Golledge (1999: 6), wayfinding adalah proses menentukan dan 

mengikuti sebuah jalan atau rute antara titik awal dan tujuan. Wayfinding 

merupakan aktivitas yang terarah, memiliki tujuan, dan dilatari oleh motivasi dan 

bisa dilihat sebagai bukti dari tindakan sensorimotor dalam lingkungan. 

Allen (1999) membagi wayfinding dalam wayfinding task (tugas 

menemukan jalan) dan wayfinding means (cara menemukan jalan). Tugas 

wayfinding dikategorikan dalam tiga tipe berdasarkan tujuannya yaitu commute, 

explore, quest. 
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1. Commute 

Tugas ini melibatkan perjalanan antara dua tempat yang diketahui oleh pejalan 

dengan melewati rute yang familiar atau dikenal. Kriteria utama pada tipe ini 

adalah efisiensi waktu. Ketidakpastian pada commute biasanya rendah karena 

rute yang dilewati adalah rute yang secara rutin dilewati sehingga usaha yang 

dilakukan untuk menemukan jalan kebanyakan sudah mencapai tahap 

otomatis. 

2. Explore 

Explore melibatkan perjalanan di dalam lingkungan tidak dikenal dengan 

tujuan mempelajari mengenai lingkungan sekitar tersebut. Biasanya berawal 

dan berakhir di tempat yang sudah diketahui, tetapi tujuannya adalah untuk 

menemukan tempat dan rute baru yang kemudian dihubungkan satu sama lain 

dan dengan tempat yang sudah diketahui. Kriteria utama pada tugas ini adalah 

jumlah dan nilai tempat baru yang ditambahkan dalam pengetahuan mengenai 

lingkungan ketika pejalan tetap berorientasi pada tempat yang sudah 

diketahuinya. 

3. Quest 

Tugas wayfinding ini melibatkan perjalanan dari tempat yang diketahui 

menuju tempat yang diketahui ada tapi belum pernah dikunjungi sebelumnya. 

Satu-satunya cara untuk mengetahui tempat tersebut adalah dengan menggunakan 

suatu cara baik itu peta ataupun deskripsi verbal. Ketidakpastian dalam tipe quest 

terlihat dari kepercayaan diri individu yang bervariasi sepanjang waktu ketika 

mengorientasikan posisinya saat itu dengan lokasi tujuan. Kriteria 
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keberhasilanseseorang dalam tugas quest adalah ketika ia mencapai lokasi 

yang dituju dengan mempertimbangkan waktu dan jarak. 

2.2.4 Signage 

Signage adalah suatu bentuk komunikasi yang diperlukan dalam cara 

modern ini sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif, sehingga 

membantu mengatur kelancaran kehidupan masyarakat. Menurut Tinarbuko 

bagian esensial dari environment graphic design salah satunya adalah signage. 

Dimana signage merupakan rangkaian representasi visual dan simbolik grafik, 

dengan bertujuan sebagai media interaksi antara manusia dengan ruang publik. 

(MS. Andrijanto, 2018, hlm. 225) 

Contoh nyata yang menggambarkan pentingnya keberadaan suatu tanda 

adalah rambu-rambu lalu lintas. Keberadaan tanda-tanda tersebut tidak hanya di 

jalan saja. Sarana publik dan bangunan penting seperti rumah sakit, tempat wisata, 

gedung perkantoran dan kampung adat juga membutuhkan adanya tanda. 

Kebutuhan akan suatu signage/sistem informasi berupa tanda petunjuk arah yang 

baik semakin berkembang, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan 

informasi petunjuk arah. Informasi yang disampaikan dalam signage sendiri 

bersifat deskriptif karena memang ditujukan untuk membedakan orang dan tempat 

secara khusus dan jelas. Jadi dengan adanya media informasi orang yang 

berkunjung dapat memiliki suatu citra tersendiri. Gambaran yang ada dibenak kita 

tentang suatu hal merupakan suatu citra atau image. Dimana citra merupakan 

akumulasi dari pengetahuan, pengalaman dan keterpaparan (exposure) terhadap 

obyek yang berupa orang, benda, peristiwa ataupun tempat. Tempat- tempat yang 
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kurang dikenal karena tempat kecil, daya tarik yang terbatas, atau tidak diiklannya 

maka terjadinya citra yang lemah. (Yananda dan Salamah, 2014, hlm. 40). 

Menurut Lynch citra kota baik secara fisik maupun mental, seperti 

disebutkan di atas, citra tentang sebuah kota bersumber dari pengetahuan, 

pengalaman, dan keterpaparan (exposure) terhadap kota tersebut, baik yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung yaitu kesan yang 

muncul saat kita berkunjung dan bersentuhan dengan aspek fisik sebuah kota. 

Sedangkan pengalaman tidak langsung didapatkan melalui informasi yang 

bersumber dari berbagai media. (Yananda dan Salamah, 2014, hlm. 44). Untuk 

menjadi efektif, penandaan semestinya menjadi suatu sistem dari elemen-elemen 

yang saling berhubungan, dan dirancang pada saat yang bersamaan, sehingga 

menjadi satu kesatuan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka sign system mampu 

mengkomunikasikan informasi penting yang terkandung di dalamnya. 

Menurut Calori Chris (2015, hlm. 7) The fact is, however, that many 

people are better at understanding information given to them verbally and so 

would rather ask someone how to go from point A to point B than to follow the 

signs or read a map. Signage and other visual wayfinding cues can, however, help 

even these people navigate their environment when there’s no one around to ask. 

Dengan terjemahannya: menyatakan bahwa faktanya adalah banyak orang yang 

memahami informasi yang diberikan kepada mereka secara lisan sehingga mereka 

akan bertanya kepada seseorang bagaimana untuk pergi dari titik A menuju titik B 

daripada mengikuti tanda-tanda atau membaca peta. Maka dari itu, signage dan 
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visual dari wayfinding membantu orang-orang untuk menavigasi mereka ketika 

tidak ada orang disekitar mereka untuk ditanya. 

Dalam menciptakan suatu signage, diperhatikan pula hal-hal yang perlu 

dihindari seperti penggunaan tanda-tanda yang terlalu banyak sehingga 

menghasilkan kebingungan bagi penggunanya. Adapula peletakan lokasi serta 

tingkat keterbacaan yang kurang baik menyebabkan signage tidak dapat berfungsi 

dengan baik. Penggunaan warna dan tekstur material yang digunakan juga 

mempengaruhi mudah-sulitnya ketersampaian informasi. Ukuran huruf dan 

pencahayaan juga akan berpengaruh, tergantung dari seberapa jauh jarak pandang 

yang dibutuhkan, juga jenis huruf apa yang digunakan. 

2.3 Pariwisata 

2.3.1 Pengertian Pariwisata 

Wisatawan (tourist) adalah orang yang melakukan perjalanan kurang lebih 

dari 24 jam untuk menikmati perjalanan dan mencari kesenangan serta tidak 

sedang bekerja atau bekerja di daerah tujuan. “tourist-overnight visitor , visitor 

staying at least one night in a collective or private accommodation in the place 

visited (WTO, 1999:5)’ wisatawan juga memiliki ciri mencari kesenangan dan 

melakukan kunjungan. Prinsip wisatawan melakukan perjalana ialan untuk 

mendapatkan kesenangan dengan berbagai motif perjalanan tidak untuk menacri 

nafkah. Wisatawan juga tidak terlalu memikirkan jarak ataupun biaya yang akan 

dikeluarkan karena tujuannya dalah mencari kesenangan. (I gusti bagus arjana 

2017:12-13). Irawan (Irawan, 2010:11) juga menjabarkan kata-kata yang 

berhubungan dengan kepariwisataan sebagai berikut: 
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a. Wisata : Perjalanan, dalam bahasa Inggris disebut dengan “Travel”. 

b. Pariwisata : Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dalam 

bahasa Inggris disebut dengan “Tour”. 

c. Wisatawan : Orang yang melakukan perjalanan, dalam bahasa Inggris disebut 

dengan “Travelers”. 

d. Kepariwisatan : Hal–hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam 

bahasa Inggris disebut dengan “Tourisme” 

2.3.2 Jenis Pariwisata 

Dirjen pariwisata (1980) dan Arjana (1998) merangkum dari berbagai 

refrensi, jenis pariwisata dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sesuai sifat dan 

dimensi pariwisata sebagaiberikut: (I gusti bagus arjana 2017:96-98) 

1. Jenis pariwisata menurut letak 

a. Pariwisata local (local tourism) perjalanan wisata dengan jarak yang 

dekat seperti piknik ke luar kota atau tempat wisata yang bisa 

ditempuh beberapa jam dengan kendaraan. 

b. Pariwisata nasional (national tourism/domestic tourism) adalah 

perjalanan wisata yang dilakukandidalam suatu negara. 

c. Pariwisata mancanegara (world tourism/foreign tourism) merupakan 

wisatawan yang datang dari luar negeri (inbound tourism) dan 

wisatawan yang berwisata ke luar negeri (outgoing tourism) 

2. Jenis pariwisata menurut dampak pada devisa 

a. Pariwisata aktif (in tourism) wisatawan yang datang ke suatu negara, 

jenis ini dikembangkan untuk meningkatkan devisa. 
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b. Pariwisata pasir (outgoing tourism) warga negara sendiri sebagai 

wisatawan melakukan perjalanan ke luar negeri. 

3. Jenis pariwisata menurut waktu kunjungan 

a. Pariwisata musiman (seasional tourism) yang dilakukan pada musim-

musim atau waktu tertentu yang biasanya rutin setiap tahun, seperti 

wisata musim dingin bersalju, wisata musim panas untuk berjemur di 

bawah sinar matahari. 

b. Pariwisata nasional (occasional tourism) sesorang yang melakukan 

perjalanan wisata karena adanya penyelenggaraan suatu kegiatan 

(event) tertentu atau peristiwa/kejadian (occasion) tertentu. 

4. Jenis pariwiwsata menurut tujuan 

a. Periwisata bisnis (business tourism) perjalanan yang memiliki tujuan 

menyelesaikan bisnis seperti meeting, pameran atau expodan lain lain. 

b. Pariwisata liburan (vacancy tourism) perjalanan yang bertujuan untuk 

liburan. 

c. Pariwisata pendidikan (education tourism) perjalanan yang bertujuan 

untuk menambah ilmu dan pengalaman seperti study tour atau widya 

wisata. 

d. Pariwisata spiritual (pilgrim tourism) perjalanan yang bertujuan untuk 

keagamaan ke tempat tempat suci yang dianut agama tertentu. 

5. Jenis pariwisata menurut jumlah wisatwan 

a. Pariwisata individual (individual tourism) wisatwan yang biasanya 

melakukan perjalanan menggunakan tas ransel (backpacker) karena 
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mereka merasa menggunakan koper itu tidak fleksibel seperti tas 

ransel. 

b. Pariwisata berombongan (group tourism) kegiatan wisata yang 

dilakukan oleh segerombolan pelajar, karyawan melalui biro 

perjalanan atau agen perjalanan. 

 

1. Jenis pariwisata menurut biaya 

a. Pariwisata mewah (deluxe taourism) alat transportasi berupa pesawat 

atau kapal pesiar, biaya akomodasi yang tinggi pada hotel berbintang 

lima ke atas. 

b. Pariwisata berharga sedang (middle class tourism) dan 

c. Pariwiwsata berharga murah (social tourism) jenis ini memilih 

alternatif transportasi dan akomodasi lebih murah atau serba murah 

tetapi tetap aman dan sehat dan tempat tujuan wisata tercapai 

6. Jenis pariwisata menurut obyek wisata 

a. Pariwisata budaya (cultural tourism) merupakan pariwisata yang 

menyajikan atraksi-atraksi budaya unik dan menarik yang telah 

menjadi ikon daerah tersebut. 

b. Pariwisata kesehatan (reccuprational tourism) merupakan pariwisata 

yang bertujuan untuk memanjakan diri di bidang kesehatan seperti 

mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang, mandi air panas di 

beberapa tempat di Indonesia. 
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c. Pariwisata perdagangan (commercial tourism) pariwisata ini 

berkembang dengan terbukanya perdagangan bebas (free trade area) 

dilihat dari makin banyaknya event menyangkut promosi dan 

pertemuan-pertemuan kegiatan perdagangan yang dapat menimbulkan 

kegiatan pariwisata 

d. Pariwisata olah raga (sport tourism) jenis pariwiwsta ini mampu 

menarik pengunjung acara olahraga tertentu olympiade, pesta olahraga 

regional, SEA Games, Asian Games, kejuaraan dunia sepak bola 

tertentu yang paling akbar, di samping itu ada kejuaraan tinju 

prefesional, kejuaraan tenis, bulu tangkis dan lain lain. 

e. Pariwisata politik (political tourism) seperti parade tanggal 1 Mei di 

Beijing memperingati hari buruh dan parade tanggal 1 oktober di Rusia 

memperingati revolusi bolsjevic 

f. Pariwisata spiritual/keagamaan (pilgrim tourism) pariwisata ini 

berkaitan dengan perjalanan yang bertujuan melakukan peribadatan 

atau pemujaan kepada Tuhan sebagai acara keagamaan. 

g. Pariwisata alam (natural tourism) adalah obyek wisata yang 

menonjolkan atraksi asli dari alam atau lingkungan pulau, pegunungan, 

laut, panyai, kekayaan fauna dan kekayaan flora.  

h. Pariwisata Syariah, pariwiwsata ini berpotensi untuk dikembangkan, 

karena produk serta sarana pendukungnya seperti hotel dan restoran, 

tidak bertentangan dengan nilai syariah. 
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i. Wisata laut/pantai yang dapat dikembangkan karena semua jenis 

aktivitas yang dikembangkan berbasisi pada keindahan dan 

keunggulan yang ada pada media pasir, pantai dan laut yang lengkap 

dengan segala peralatan yang dibutuhkan. 

j. Wisata ruang angkasa di masa depan yang dimana bias mengunjungi 

ruang angkasa. 

2.4 Prinsip Desain 

Menghasilkan desain berkualitas memerlukan pertimbangan cerdas dalam 

mengorganisasikan elemen-elemen grafis sesuai dengan prinsip-prinsip desain 

dengan tepat dan memperhatikan keterbatasan bahan. Sehingga kreativitas dengan 

diperlukan untuk menghasilkan desain yang kreatif. 

Menurut Sanyoto (2009: 157-264) ada beberapa prinsip-prinsip dasar seni 

dan desain yang perlu dipahami serta dianggap cukup efektif untuk digunakan 

sebagai panduan kerja maupun sebagai konsep desain. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah keseimbangan keselarasan, kesatuan, keseimbangan, proporsi, 

kesederhanaan (simplicity), kejelasan (clarity). 

1. Keselarasan  

Irama berasal dari kata wirama (Jawa), wirahma (Sunda), rhutmos (Yunani), 

semula berarti gerak berukuran, ukuran perbandingan, berkerabat dengan kata 

rhein yang artinya mengalir. Jadi irama dalam hal ini dapat diartikan sebagai 

gerak yang berukuran (teratur) dan mengalir. 

2. Kesatuan 
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Kesatuan (unity) merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa. Karya seni atau 

desain harus tampak menyatu menjadi satu keutuhan. Seluruh bagian-bagian 

atau dari semua unsur atau elemen yang disusun harus saling mendukung, 

tidak ada bagian-bagian yang mengganggu, terasa keluar dari susunan atau 

dapat dipisahkan. 

3. Keseimbangan 

Keseimbangan atau balans dari kata balance (Inggris) merupakan salah satu 

prinsip dasar seni rupa. Karya seni/desain harus memiliki keseimbangan, 

agarenak dilihat, tenang, tidak berat sebelah, tidak menggelisahkan, tindak 

nggelimpang (jomplang). 

4. Proporsi 

Proporsi berasal dari kata Inggris proportion yang artinya perbandingan, 

proposional artinya setimbang, sebanding. Dengan demikian, proporsi 

dapat diartikan perbandingan atau kesebandingan yakni dalam satu objek 

antara bagian satu dengan bagian lainnya sebanding. 

5. Kesederhanaan 

Kesederhanaan (simplicity), barangkali menjadi tuntutan pada semua seni 

maupun desain. Defenisi sederhana adalah tidak lebih dan tidak kurang, 

jika ditambah terasa menjadi ruwet dan jika dikurangi terasa ada yang 

hilang. 

6. Kejelasan 

Kejelasan (clarity) artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak 

memiliki dua atau banyak arti. Untuk desain komunikasi visual, misalnya, 
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suatu desain harus dapat dibaca dengan jelas, harus dapat dimengerti 

maksud dari isi desain. 

2.5 Tipografi  

Tipografi berasal dari bahasa Yunani, typos dan graphe yang secara 

harfiah adalah “bentuk tulisan”, dan alam kata kerja disebut “pembentukan” atau 

“kreasi” huruf adalah sebagian dari ilmu yang berurusan dengan “penataan huruf 

cetak”. Dalam buku berjudul The Cambrige Encyclopedia Language: Secon 

Edition karya David Crystal (1987), menjelaskan bahwa typografi merupakan 

“kajian tentang fitur-fitur grafis dari lembar halaman” (Anggraini, 2014:50) 

Munculnya ratusan bahkan ribuan bentuk font di komputer dengan 

berbagai bentuk yang digunakan menjadi sulit untuk diidentifikasikan. Namun 

secara garis besar pengelompokkan huruf dapat diurakan sebagai berikut (Rustan, 

2011:1-10) : 

a. Serif huruf jenis ini memiliki ciri khas karena memiliki kait pada setiap 

ujungnya. Bentuknya cukup menarik sehingga sampai saat ini masing 

sering digunakan sebagai teks karena mudah terbaca (readibility) yang 

cukup tinggi meski diukir di atas batu. 

b. Dinamakan San Serif karena huruf ini tidak memiliki serif atau kait atau 

kaki pada ujungnya. Salah satu ciri huruf ini adalah memiliki bagian tubuh 

yang sama tebalnya. Meskipun demikian, huruf san serif juga masih 

banyak digunakan untuk teks seperti pada buku ataupun majalah karena 

meimiliki kesan sederhana, simpel dan dinamis.  
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Jenis huruf Script ini menyerupai tulisan tangan (hand-writing) yang 

dikerjakan dengan pena, pensil yang tajam, kuas dan kebanyakan cenderung 

miring ke kanan. Jenis huruf ini cukup jarang digunakan untuk teks panjang 

dikarenakan akan sulit terbaca dan tidak nyaman untuk dibaca dan akan terasa 

melelahkan. 

2.6 Warna 

Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili kejiwaan dalam 

berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuh 

kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya rasa haru, sedih, 

gembira, mood atau semangat dll. Menurut Molly E. Holzchiang seorang pakar 

tentang warna, dalam tulisannya “Creating Color Scheme”. Secara visual, warna 

memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi citra orang yang melihatnya dan 

masing-masing warna mampu memberikan respon secara psikologis. 

2.6.1 Warna Additif 

Menurut jurnal “Dasar-Dasar Tata Rupa & Desain” oleh Drs. Sadjiman 

Ebdi Sanyoto, warna additif berasal dari emisi cahaya dan disebut spectrum. Red, 

green dan blue jika dicampurrkan maka akan menghasilkan warna putih atau 

warna spectrum. Warna primer additif adalah merah, hijau dan biru. Campuran 

warna cahaya merah dan hijau menghasilkan nuansa warna kuning atau orange. 

Campuran hijau biru menhasilkan nuansa cyan. Sedangkan campuran merah dan 

biru menghasilkan nuansa ungu dan magenta. Campuran dengan poporsi 

seimbang dari warna additive primer mneghasilkan nuansa warna kelabu; jika 

ketiga warna ini disaturasikan penuh, maka hasilnya adalah warna putih. Ruang 
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warna/model warna yang dihasilkan disebut dengan RGB (red, green, blue). RGB 

didapatkan dari mengurainya cahaya.  

2.6.2 Warna Subtraktif 

Media yang menggunakan pantulan cahaya untuk mengahasilkan warna 

memakai metode campuran warna subtraktif. Campuran kuning dan warna cyan 

menghasilkan nuansa warana merah, sedangkan campuran magenta dengan cyan 

menghasilkan nuansa biru. 

Dalam teori “Dasar-Dasar Tata Rupa & Desain” oleh Drs. Sadjiman Ebdi 

Sanyoto, campuran tiga warna pigmen ini dalam ukuran yang seimbang akan 

menghasilkan nuansa warna kelabu, dan akan menjadi hitam jika ketiganya 

disaturasikan secara penuh, tetapi dalam praktek hasilnya cenderung menjadi 

warna kotor kecoklatan. Oleh karena itu, seringkali dipakai warna keempat, yaitu 

hitam sebagai tambahan dari cyan, magenta dan kuning. Ruang warna yang 

dihasilkan tersebut disebut dengan CMYK (cyan, magenta, yellow, black). Hitam 

disebut dengan “K” (key) dari istilah “key plate” dalam percetakan (plat cetak 

menciptakan detail artistic pada gambar, biasanya menggunakan tinta hitam). 

2.7 Layout 

Layout adalah penyususnan dari elemen-elemen desain yang berhubungan 

ke dalam sebuah bisang sehingga membentu susunan artistik. Hal ini bisa juga 

disebut manajemen bentu dan bidang (Amborse, 2005). Secara umum layout 

merupakan tata letak ruang atau bidang. Layout dapat ditemu pada majalah, 

website, iklan televisi, bahkan susunan furnitur di salah satu ruangan di kehidupan 

sehari-hari. Beberapa elemen-elemen penting dalam layout seperti elemen teks, 
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elemen visual, dan elemen-elemen lainnya. Tujuan utama layout adalah 

menampilkan elemen gambar dan teks arah menjadi komunikatif dan dapat 

memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. 

Untuk membuat layout hal yang diperhatikan adalah konten. Dengan 

mengetahui konten akan mudah membuat kerangka kasar. Hal selanjutnya adalah 

komposisi penerapan elemen-elemen tersebut apakah sesuai dengan prinsip-

prinsip layout. Berikut prinsip-prinsip layout tersebut. (Anggraini, 2014:75-77) : 

a. Sequence, yakni urutan perhatian dalam layout atau aliran pandangan mata 

ketika melihat layout. Layout yang baik dapat mengarahkan ke dalam 

informasi penting yang disajikan. 

b. Emphasis, yaitu menekankan di bagian-bagian tertentu pada layout. 

Penekanan ini berfungsi agar pembaca dapat lebih terarah atau fokus pada 

bagian yang penting. 

c. Balance (keseimbangan), prinsip keseimbangan di bagi menjadi dua jenis, 

keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Pada keseimbangan 

simetris, sisi berlawanan harus sama persis agar tercipta sebuah 

keseimbangan. Sementara itu pada keseimbangan asimetris obyek-obyek yang 

berlawanan tidak sama atau seimbang. Keuntungan dari keseimbangan 

asimetris dapat memberikan kesan yang tidak kaku atau santai (casual). 

d. Unity, yaitu menciptakan kesatuan pada desain keselurukan. Seluruh elemen 

yang digunakan harus saling berkaitan dan disusun secara tepat. 
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2.8 Wisata Bahari Tlocor 

Wisata Bahari Tlocor adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa 

Tlocor, Kecematan Jabon, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. 

Wisata Tlocor dan Pulau Sarinah di Sidoarjo adalah tempat wisata yang ramai 

dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Dari Dermaga Tlocor, 

wisatawan bisa menikmati suasana sungai yang sisi kanan dan kirinya dipenuhi 

pohon bakau dan sejenis api-api. Ombak yang tak seberapa besar membuat perahu 

cukup tenang. Jika sedang surut, perjalanan speedboat untuk sampai ke Pulau 

Lusi memakan waktu 15 menit. Namun, jika pasang membutuhkan waktu  lama. 

Wisata Tlocor dan Pulau Lusi di Sidoarjo memiliki fasilitas yang tersedia 

di Pelabuhan Tlocor di antaranya sebagai berikut : 

– Area Parkir kendaraan 

– Tempat Kuliner ikan khas Tlocor 

– Tempat pemancingan 

– Mushola 

– Kamar mandi / MCK 

– Penyewaan Perahu 

– Pulau Lusi 

2.9 Pengertian Segmentation, Targeting, dan Positioning (STP) 

2.9.1 Segmentation 

Segmentation atau segmentasi merupakan upaya untuk membagi calon 

konsumen dalam kelompok-kelompok tertentu (Harjanto, 2009: 262). Upaya 
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inidilakukan untuk memudahkan usaha penjualan seseorang karena 

segmentasinya yang dipertajam. 

Menurut Assauri (2012), segmentasi terbagi menjadi empat variabel utama 

bagi konsumen. Variabel segmentasi yang umum digunakan adalah variabel 

geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. 

1. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan 

lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan 

secara berbeda. Dalam segmentasi geografi, pasar dibagi menjadi unit 

geografis, seperti: negara, provinsi, kota atau lingkungan. Segmentasi pasar ini 

dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi bagian pasar menurut 

skala wilayah atau letak geografis yang dapat dibedakan berdasarkan wilayah, 

iklim, dan kota atau desa. 

a. Wilayah. 

Dapat diperoleh segmen pasar yang berupa pasar lokal, pasar regional, 

pasar nasional, dan pasar luar negeri atau ekspor. Masing-masing pasar 

berdasarkan wilayah ini berbeda-beda potensi dan cara menanganinya. 

b. Iklim 

Dengan dasar ini, diperoleh segmen pasar yang berupa pasar daerah 

pegunungan dan dataran tinggi serta pasar daerah pantai dan dataran 

rendah. Masing-masing pasar berdasarkan iklim ini berbeda kebutuhan, 

keinginan, dan preferensinya. 

c. Kota atau desa 
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Dapat diperoleh segmen pasar yang berupa pasar daerah perkotaan dan 

pasar daerah desa atau pertanian. Masing-masing segmen pasarini berbeda 

potensi serta motif, perilaku, dan kebiasaan pembeliannya sehingga 

membutuhkan cara penanganan pemasaran berbeda. 

2. Segmentasi Demografis 

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok 

berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus 

kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, 

generasi kewarganegaraan, dan kelas sosial. Variabel-variabel demografis 

adalah dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok 

pelanggan. 

3. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi psikografis, segmen pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan 

konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel-variabel pola 

atau gaya hidup (life style) dan kepribadian (personality). Sebagai contoh, 

segmen pasar masyarakat yang bergaya hidup konsumtif dan mewah berbeda 

dengan segmen pasar masyarakat yang bergaya hidup produktif dan hemat 

yang mementingkan kualitas dengan harga yang relatif murah. 

4. Segmentasi Perilaku 

Dalam segmentai perilaku pasar diklasifikasi dalam kelompok-kelompok yang 

dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon terhadap 

suatu produk. 
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2.9.2 Targeting 

Targeting mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu menyeleksi pasar 

sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu (selecting) dan menjangkau 

pasar sasaran tersebut (reaching) untuk mengkomunikasikan nilai (Kasali, 

2001: 371). 

Targeting pada dasarnya adalah menentukan segmentasi pasar yang 

manayang akan menjadi tujuan pemasaran yang potensial (Kotler & Keller, 2006: 

245). Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi perusahaan dalam mengevaluasi 

dan menentukan segmen yang akan ditarget. 

a. Memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan 

cukup menguntungkan bagi perusahaan. 

b. Strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif 

perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara 

untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk 

mendominasi segmen pasar yang dipilih. 

c. Segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi 

persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

daya tarik target segmen. 

2.9.3 Positioning 

Menurut Kotler (1997: 262), positioning adalah tindakan dalam 

merancang permintaan perusahaan sehingga memenuhi nilai yang berbeda dan 

ditempatkan dalam pikiran target. 
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Maknanya, mencari ‘posisi’ di dalam pasar, langkah ini dilakukan 

setelah menentukan strategi segmentasi yang dipakai. Dengan kata lain 

positioning adalahsuatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk 

mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai dimana konsumen didalam 

suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu 

segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu 

perusahaan, dibandingkan dengan pesaingnya 

Sedangkan menurut Kasali (1998: 49) Positioning adalah suatu strategi 

untuk memasuki jendela otak konsumen. Positioning tidak dianggap penting 

selama barang-barang yang tersedia dalam suatu masyarakat tidak begitu 

banyak serta persaingan belum menjadi sesuatu yang penting dan positioning 

akan menjadi penting bilamana persaingan sudah sangat sengit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Perancangan environmental graphic design wisata bahari tlocor sebagai 

upaya pengenalan pariwisata kabupaten sidoarjo ini menggunakan metode 

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian. 

Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dilakukan dengan 

langkah-langkah yaitu merumuskan masalah sebagai fokus dari penelitian, 

mengumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan 

menyusun rekomendasi untuk perancangan ini. Menurut Moleong (2007:4) data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari manusia dan perilaku yang diamati 

adalah hasil dari metode pendekatan kualitatif. Serta yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami 

perilaku, motivasi, tindakan, cara holistic atau utuh, dan berbentuk kata-kata 

deskriptif bahsa pada suatu konteks alamiah.  

3.2 Unit Analisis 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang digunakan 

oleh peneliti untuk meneliti permaslahan yang diangkat. Lokasi yang dipilih untuk 

melakukan penelitian di Kampung Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan 

Jabon, Kabupaten Sidoarjo. 
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3.2.2 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian perancangan perancangan environmental graphic design 

Wisata Bahari Tlocor sebagai upaya pendukung program pariwisata Kabupaten 

Sidoarjo ini, yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian adalah POKDARWIS 

Tlocor, Dinas Pariwisata Sidoarjo serta wisatawan yang datang di Wisata Bahari 

Tlocor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan dilokasi dan hasil 

wawancara terhadap wisatawan akan dijaikan sebagai sumber informasi mengenai 

hubungan dengan objek wisata. 

3.2.3 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Wisata Bahari 

Tlocor. Segala informasi mengenai Wisata Bahari Tlocor akan digali 

menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam 

kegiatan penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

akan berhadapan langsung dengan fenomena di lapangan. Menurut Prof. Dr. 

Sudarwan Danim, 2002 sebagai peneliti kualitatif bahwa hubungan kerja lapangan 

selalu dilakukan pada setiap teknik pengumpulan data, baik ketika menggunakan 

teknik observasi partipatif, wawancara, dokumentasi video, ataupun fotografi. 

Di dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif, data dapat 

dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu : 
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3.3.1 Observasi 

Obsevasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamat secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan (Riduwan, 2004: 104). Dalam hal ini observasi dilakukan dengan 

cara mengamati secara langsung. 

Dalam perancangan ini peneliti melakukan obsrevasi langsung dengan 

mendatangi tempat Wisata Bahari Tlocor untuk mengamati pentujuk yang ada di 

Wisata Bahari Tlocor serta respon serta perilaku pengunjung terhadap petunjuk 

yang ada. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara menurut Yunus, 2011:258 merupakan sebuah percakapan 

antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada 

pihak-pihak atau sekelompok orang yang terkait. Oleh karena itu, wawancara 

diawali permohonan izin, pembuatan kesepakatan mengenai kontrak waktu dan 

tempat.  

Dalam perancangan ini peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi 

kepala Dinas Pariwisata yang mengetahui segala informasi yang terkait 

pengelolaan dan pengembangan wisata ini, selain dinas pariwisata peneliti juga 

melakukan wawancara kepada POKDARWIS Tlocor untuk mengetahui data 

pengunjung dan bagaimana proses promosi wisata selama ini. Serta pengunjung 

yang sedang berkunjung sebagai responden untuk media informasi berupa EGD 

tersebut. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam tentang 
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perancangan environmental graphic design di Wisata Bahari Tlocor, sampai 

tanggapan pengunjung terhadap perancangan dan fungsi EGD tersebut. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

bukti-bukti yang berkaitan dengan Wisata Bahari Tlocor. Hal ini diperlukan untuk 

memperdalam penelitian. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa 

foto-foto lokasi, serta data-data tertulis yang dimiliki pokdarwis yang berkaitan 

dengan perancangan peneliti. Dokumen fakta dan data yang disimpan dalam 

berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. 

3.3.4 Studi Pustaka 

Metode ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku, 

literatur, catatan dan laporan yang bertujuan untuk memperkuat materi 

pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan teori tertentu yang 

berhubungan dengan penulisan dan menunjang validitas data yang diperoleh. Pada 

metode ini, menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan 

Perancangan environmental graphic design Wisata Bahari Tlocor, seperti 

penelitian terdahulu, buku jurnal dan artikel yang diperoleh dari perpustakaan dan 

website. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Ismawati, 2009:19). 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu 

pada konsep Milles & Huberman (1992:20) yaitu interactive model yang 

mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

3.4.1 Reduksi Data 

Setelah data diperoleh, dilakukan reduksi data. Fungsi dari reduksi data ini 

adalah untuk memilih data yang relevan, memfokuskan data yang mengarah 

kepada pemecahan masalahn dan mengkelompokkan data nyang benar-benar 

dibutuhkan untuk prsoses perencangan. Hasil dari reduksi data ini berupa data 

yang lebih relevan dan permasalahn dan memudahkan untuk menarik kesimpulan. 

Sehingga peneliti mereduksi data yang dianggap penting dan difokuskan pada hal-

hal yang berakitan potensi Wisata Bahari Tlocor untuk menunjang penelitian, lalu 

membuang data-data yang tidak diperlukan. 

3.4.2 Penyajian Data 

Data yang sudah melalui proses reduksi data kemudian akan disajikan 

dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan dalam 

penyajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi yang telah diperoleh 

sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Penyajian ndata juga akan 

memudahkan penguasaan informasi dari hasil penelitian, serta menghindari 

adanya pemikiran informasi keputusan secara subjektif. Penyajian data yang 

dilakukan peneliti dengan menyajikan dalam bentuk skema dari pengumpulan 

data sampai pada proses akhir. 
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3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung. Seperti halnya proses reduksi data, setelah memperoleh data yang 

cukup memadi maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sementara, dan setelah 

data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Dengan mempelajari 

dan memahami kembali data-data hasil penelitian, serta meminta pertimbangan 

dari berbagai pihak terkait mengenai data-data yang diperoleh di lapangan, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk digunakan dalam perancangan 

environmental graphic design Wisata Bahari Tlocor sebagai upaya pendukung 

program pariwisata Kabupaten Sidoarjo 

3.5 Metode Perancangan 

Metode perancangan digunakan sebagai pedoman langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini. Metode perancangan pada penelitian yang 

berjudul Perancangan Environmental Graphic Design Wisata Bahari Tlocor 

Sebagai Upaya Pengenalan Pariwisata Kabupaten Sidoarjoini disusun dalam 

bentuk bagan kegiatan sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1 Alur Perancangan 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Dari hasil observasi oleh peneliti Wisata Bahari Tlocor pengunjung wisata 

ini memiliki rentang usia antara 18-50 tahun yang berwisata secara rombongan 

dengan keluarga atau rekan. Terdapat beberapa wisata yang ditawarkan seperti 

wisata air mengelilingi Pulau Lusi atau menuju muara, pemancingan di tambak, 

wisata belanja oleh-oleh khas WBT, kuliner ikan khas WBT serta atraksi festival 

larungan setiap tahun yang dilakukan sebelum memasuki bulan puasa juga 

menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Selain itu juga akan menemukan 

rumah makan khas pesisir dan tambak-tambak untuk pemancing. Serta terdapat 

speedboat yang disewakan untuk para pengunjung yang hendak menuju ke Pulau 

Lusi atau sekedar berkeliling menuju muara. Atraksi lain yang bisa ditemui di 

sekitar wisata adalah festival larungan, rawat bumi dan lelang bendeng. Di sisi 

kanan dan kiri WBT dipenuhi pohon bakau. Ombak yang tak seberapa besar 

membuat speedboat cukup tenang dan hawa sejuk karena banyaknya pohon yang 

tumbuh di sekitar area wisata serta dekatnya area wisata dengan laut utara. 

Pemandangan sangatlah indah jika pagi dan sore hari, ketika matahari mulai terbit 

dan tenggelam. Wisatawan hanya perlu mengeluarkan biaya masuk wisata 

Rp.3000,- dan jika ingin merasakan atraksi air speedboat sebesar Rp.15.000,-

/kepala & Rp.150.000,- dengan speedboat pribadi. 
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Wisata ini berada di ujung Sungai Brantas Porong. Perjalanan dimulai dari 

pusat Kota Sidoarjo menuju Kecamatan Porong. Dari Jembatan Sungai Brantas 

terdapat papan petunjuk berwarna hijau yang langsung menunjukan wisata belok 

ke kiri menuju ke wisata dengan mengendarai mobil atau motor. Perjalanan terasa 

sangat menyenangkan karena bagusnya akses dan aspal juga sedang dalam 

kondisi baik. Sepanjang perjalanan akan disuguhkan hamparan luas tambak-

tambak milik warga, pemandangan rumah-rumah pedesaan dan keramahan warga 

setempat sekaligus terdapat tempat kuliner yang menjual ikan bakar. Perjalanan 

memakan waktu kurang lebih 15 menit, sejauh 20 km signage yang tersedia pada 

Wisata bahari Tlocor yaitu sign berwarna hijau yang dibuat oleh Dinas Pariwisata 

Sidoarjo yang hanya ditemukan 4 signage. Serta hanya terdapat 2 signage dari 

potensi Wisata Bahari Tlocor yaitu Pulau Lusi. Setiba di dermaga Tlocor, 

langsung disambut dengan monumen tugu Tlocor berbentuk biji mangrove yang 

di tengahnya terdapat rimbunnya akar bakau dan di atasnya terdapat daun bakau. 

Menurut cerita, tugu tersebut melambangkan daerah Tlocor. Di mana kekayaan di 

daerah Tlocor adalah tumbuhan bakau. 

Kekurangan dari WBT adalah teriknya matahari ketika mengarungi air 

menuju pulau atau muara, jauh dari jalan kota besar, jauh dari bandara, sulitnya 

akses kendaraan umum menuju tempat wisata, belum tersedianya fasilitas untuk 

penyandang disabilitas, hanya terdapat 4 kursi berteduh yang ada di dekat 

dermaga yang sangat ramai jika akhir pekan, serta sedikitnya petunjuk arah 

menuju kawasan wisata. Sedangkan kelebihannya adalah tempat yang bersih, 

parkir kendaraan yang kurang rapih meskipun telah dijaga oleh petugas khusus 
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parkir dari pokdarwis atau petugas keamanan desa, parkir kendaraan yang luas, 

akses jalan mulus, pemandangan hijau di sekitar area wisata serta wisata bahari 

pertama yang terdapat di Sidoarjo. Kesan para wisatawan terhadap WBT sangat 

kagum karena terdapat pulau yang terbuat dari endapan bencana lumpur dan 

wisata air pertama di Sidoarjo, harga yang murah, ramahnya masyarakat serta 

akses jalan yang nyaman. 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Berdasarakan hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap beberapa 

nara sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Nara sumber dalam 

penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten 

Sidoarjo ibu Wahyu Utami selaku kepala seksi pengembangan produk dan 

pemasaran pariwisata, Ibu Alvina sebagai humas pokdarwis Wisata Bahari 

Tlocor, warga sekitar yang sehari hari melakukan aktivitas jual beli di sekitar 

wisata, selain jual beli profesi masyarakat sekitar yaitu nelayan, petani bandeng, 

udang windu, patin dan banyak lagi. 

Menurut ibu Wahyu Utami Dinas sebagai kepala di sektor Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sidoarjo yang bertugas memasarkan dan mengembangkan pariwisata 

di Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa WBT adalah ekowisata bahari pertama 

dan satu-satunya di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan dan dipromosikan 

secara besar besaran oleh pemerintah Sidoarjo dalam sektor pariwisata sebagai 

harapan Kabupaten Sidoarjo akan menjadi kota wisata seperti yang sedang & 

telah mengalami pengembangan potensi wisata seperti telah dibangunnya 
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dermaga Tlocor serta menjadi ekowisata pertama dan satu satunya di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Wisata Bahari Tlocor dibangun pertama kali pada tahun 2014 dengan nama 

Dermaga Tlocor, namun disahkan dan berubah nama sejak 2017. Pembangunan 

Wisata Bahari Tlocor dibantu oleh pemerintah dan dikelola sepenuhnya oleh 

pokdaarwis Tlocor pada akhir tahun 2018. Dermaga tlocor dibangun karena 

munculnya pulau baru di muara sungai dari hasil sedimentasi lumpur lapindo 

yang dibuang di Sungai Brantas. Awal pembangunan dermaga hanya 

menggunakan kayu dan bambu untuk pemberhentian perahu. Alat atraksi air di 

Wisata Bahari Tlocor pertama kali adalah perahu kayu dengan mesin sederhana, 

namun dengan berkembangnya dan kesadaran pemerintah Sidoarjo dermaga 

Tlocor dibangun dengan bagus, menarik dan aman untuk pengunjung, selain itu 

armada atraksi air juga digantikan dengan 4 speedboat berkapasitas 15 

penumpang dengan mesin lebih bertenaga sebagai alat transportasi untuk 

berwisata air di kawasan pariwisata. Selain speedboat berkapasitas besar juga 

terdapat speedboat pribadi yang bisa disewa hanya dengan 4 orang. Masyarakat 

sekitar bermata pencaharian sebagai nelayan, pengelola tambak, peternak 

bandeng, pedagang kuliner atau suvenir. Wisata ini memiliki acara rutin festival 

larungan, lelang bandeng, penghijauan dan rawat bumi bersama Pemuda Peduli 

Lingkungan Sidoarjo serta pokdarwis. 

Di balik indahnya WBT ternyata dulu di sekitar area wisata tersebut adalah 

tempat prostitusi yang cukup besar, terutama di area Tangkis dan Tlocor. Pihak 

berwajib, khususnya Pemkab Sidoarjo, telah mengetahui kompleks prostitusi liar 
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di Tlocor, sekitar 400 meter dari dermaga baru sekarang. Telah beberapa kali 

petugas Satpol PP dikerahkan untuk menertibkan warung-warung yang juga 

menyediakan minuman keras. Tapi, setelah tak tersentuh petugas berwajib, 

gubuk-gubuk mesum itu pun eksis kembali. Pola kucing-kucingan dengan aparat 

keamanan terus berlangsung selama bertahun-tahun. Namun kini, wajah Tlocor 

dan sekitarnya semakin berubah. Jalan raya kian mulus, ada dermaga baru, objek 

wisata Pulau Lusi dan Pulau Dem, hingga kolam-kolam pemancingan dan depot 

ikan segar. Namun sangat disayangkan petunjuk arah menuju dan di sekitar arah 

wisata tidaklah cukup sebagai media informasi, tidak banyak petunjuk arah 

menuju wisata. 

4.1.3 Hasil Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan agar supaya memperkuat data dan dapat 

dipertanggung jawabkan terhadap hasil penelitian observasi dan wawancara 

berupa foto yang berhubungan dengan Wisata Bahari Tlocor. Dengan kegiatan ini 

diharapkan bisa menjadi data pendukung bukti nyata tentang apa saja yang 

dilakukan oleh peneliti selama pengamatan dilakukan. 

 

         Gambar 4.1 Tampak depan Wisata Bahari Tlocor 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Dalam gambar 4.1 merupakan tugu atau ikon Tlocor yaitu berbentuk biji 

mangrove. 

 

Gambar 4.2 tempat ibadah dan toilet 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.2 adalah mushollah serta toilet yang ada di WBT serta 

signage sederhana. 

 

Gambar 4.3 Speedboat 20 penumpang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.3 adalah fasilitas speedboat yang ditawarkan untuk 

atraksi air di kawasan WBT. 
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Gambar 4.4 Speedboat pribadi 5 penumpang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.4 salah satu fasilitas speedboat yang ditawarkan untuk 

atraksi air di kawasan WBT yang hanya bisa dinikmati oleh 5 penumpang. 

 

Gambar 4.5 Suasana dermaga Wisata Bahari Tlocor 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.5 suasana Dermaga Tlocor yang menjadi pusat mobilisasi 

dari Dermaga Tlocor menuju Pulau Lusi atau muara laut. 
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Gambar 4.6 Warung di sekitar Wisata Bahari Tlocor 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Gambar 4.6 adalah salah satu warung pedagang di area dermaga yang 

menjual aneka kuliner dan cemilan untuk dinikmati saat atraksi air atau 

bersantai setelah mengelilingi area wisata. 

 

Gambar 4.7 Sign Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.7 merupakan sygn system untuk menuju Pulau Lusi yang 

ada di dekat dermaga. 
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Gambar 4.8 Sign tempat sampah  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.8 adalah signage tempat sampah yang ada di dekat 

dermaga. 

 

Gambar 4.9 Signage Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.9 adalah signage yang ada di pinggir jalan raya yang 

akan menuju arah tempat wisata. 
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Gambar 4.10 Dermaga Pulau Lusi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.10 adalah dermaga dari Pulau Lusi, salah satu hiburan 

yang ditawarkan di Wisata Bahari Tlocor. 

 

Gambar 4.11 Jembatan yang ada di Pulau Lusi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.11 adalah jembatan menuju hutan mangrove di Pulau 

Lusi. 
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Gambar 4.12 Ikon Pulau Lusi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.12 adalah ikon selamat datang di Pulau Lusi. 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Peneliti mendapati bahwasannya memerlukan suatu studi yang 

mempelajari bagaimana cara untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap 

media informasi dari Wisata Bahari Tlocor, Dalam hal ini peneliti menggunakan 

salah satu teori tentang bagaimana cara membangun kesadran dalam segala 

bentuk grafik yang ada di lingkungan termasuk tanda-tanda penunjuk arah, papan 

pengumuman, ornament grafis pada sebuah bangunan juga segala bentuk tulisan 

pada objek dua maupun tiga dimensi. 

Environmental Graphic Design adalah komunikasi atau makna yang 

disetujui dan menjadi bahasa untuk dipahami bersama, dan juga yang disebut 

komunikasi grafis informasi buatan yang tertua di dunia. EGD sangat penting 

untuk memahami aturan yang ada di Wisata Bahari Tlocor. Dengan demikian, 

EGD memberikan petunjuk yang tepat dan terarah menuju di lingkungan atau 
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tempat di dalamnya. EGD dibagi menjadi tiga bagian yaitu: signage, wayfinding, 

dan placemaking. 

Solusi dalam menyediakan informasi tepat kepada pengunjung yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk media EGD adalah komunikasi atau makna yang 

disetujui dan menjadi bahasa untuk dipahami bersama, dan juga yang disebut 

komunikasi grafis informasi buatan yang tertua di dunia. EGD sangat penting 

untuk memahami aturan yang ada di suatu tempat, contoh di bandara besar atau 

stasiun. Dengan demikian, EGD dan wayfinding memberikan petunjuk yang tepat 

dan terarah menuju lingkungan atau tempat di dalamnya. EGD dibagi menjadi tiga 

bagian yauitu: signage, wayfinding, dan placemaking. (Calori, Chris 2007:2-4) 

4.2 Analisa Data 

Pada tahap ini hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

4.2.1 Reduksi Data 

Di dalam tahap reduksi data segala informasi yang diperoleh melalui 

obervasi, wawancara dan dokumentasi akan dikhususkan berdasarkan masing-

masing teknik pengumpulan data. 

1. Observasi 

Berdasarkan hasil observasi langsung, mendapatkan di Wisata Bahari Tlocor 

terdapat banyak hiburan serta fasilitas yang ditawarkan mulai dari araksi air 

hingga wisata kuliner. Dengan semua hiburan yang ditawarkan pengunjung 

WBT memerlukan media informasi yang dapat menunjang kebutuhan 
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pengunjung. Media informasi yang tersedia pada Wisata bahari Tlocor yaitu 

sign berwarna hijau yang dilihat dari desain yang berbentuk kotak berwarna 

hijau dengan jenis huruf yang tidak terbaca dengan jelas serta kecilnya ukuran 

huruf dan juga sejauh 20 km hanya ditemukan 4 signage, dilihat dari jaraknya 

yang cukup jauh penempatan 4 signage dirasa kurang efektif karena dapat 

menimbulkan rasa takut salah jalan atau kesasar. Serta hanya terdapat 2 

signage dari potensi Wisata Bahari Tlocor yaitu Pulau Lusi. Apabila dilihat 

dari segi visual sudah benar menunjukan symbol arah wisata. Namun, tidak 

terbaca dengan jelas jika di lihat dari jauh dan mengingat letaknya yang 

berada di pinggir jalan raya besar. Serta dari segi desain yang kurang menarik 

perhatian para calon wisatawan. Mengingat terdapat banyak area wisata dan 

fasilitas di Wisata Bahari Tlocor, tetapi kurang didukung oleh media infromasi 

yang dapat memudahkan dan membantu dalam melakukan aktivitas di area 

Wisata Bahari Tlocor. Oleh karena itu sangat dibutuhkan media informasi 

yang tepat dan mampu memberikan penjelasan mengenai fasilitas yang 

ditawarkan. 

2. Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat permasalahan yang ada, maka di 

kawasan Wisata Bahari Tlocor diperlukan adanya sebuah media informasi 

yang akurat dengan melakukan proses desain pada environmental graphic 

berupa signage yang ada di dalam area Wisata Bahari Tlocor serta merancang 

wifinding agar dapat membantu wisatawan dalam melakukan aktivitas di area 

dermaga dan sekitarnya serta memaksimalkan informasi yang diberikan. 
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Mengingat luasnya area wisata yang akan sulit menemukan tempat yang 

dimaksud jika tidak adanya media infromasi yang akurat. 

3. Dokumentasi 

Berdasarkan hasil dokumentasi pada pembahsan sebelumnya, memiliki 

kesimpulan bahwa Wisata Bahari Tlocor merupakan wisata bahari yang 

bersih, rapih, memiliki pembuangan sampah yang memadai, area parkir yang 

luas, memiliki transportasi untuk wisata air yang memadai, ditumbuhi banyak 

pohon mangrove serta memiliki cukup luas wilayah untuk wisata memancing 

sehingga warga sekitar tidak sedikit yang menjual kuliner ikan khas tambak 

yaitu ikan patin putih. Di WBT terdapat speedboat, wisata kuliner serta 

hiburan musik pada festival tertentu. Masyarakat sekitar juga turut andil dalam 

pelestarian alam dan area wisata. Kegiatan di WBT adalah berfoto, 

mengarungi sungai hingga muara, menaiki atraksi air speedboat serta 

memnacing. Namun di setiap fasilitas yang disuguhkan belumlah memiliki 

media informasi yang akurat untuk memudahkan dan membantu dalam 

melakukan aktivitas di area WBT 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan hasil redukri data yang diperoleh dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi dapat disimpulkan data sebagai berikut: 

1. Wisata Bahari pertama di Kabupaten Sidoarjo yang unik karena terbetuk dari 

bencana lumpur. 

2. Wisata Bahari Tlocor adalah ekowisata pertama dan satu satunya di 

Kabupaten Sidoarjo. 
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3. Wisata Bahari Tlocor memiliki alam yang menyajikan keindahan dan 

kesejukan karena dikelilingi rindangnya pohon hijau di sekitarnya. 

4. Wisata Bahari Tlocor memiliki cukup luas area tambak untuk pemancingan 

yang murah dan mudah diakses. 

5. Di Wisata Bahari Tlocor terdapat festival larungan, rawat bum dan lelang 

bandeng. 

6. Masyarakat sekitar berprofesi sebagai nelayan dan petani bandeng, udang 

windu, patin dan banyak lagi.  

7. Kegiatan wisatawan di Wisata Bahari Tlocor adalah berfoto, mengarungi 

pulau Lusi atau muara, piknik, memancing serta bersantai sambil menikmati 

pemandangan alam. 

8. Wisatawan yang datang ke WBT didominasi oleh wisatawan lokal yang 

datang bersama keluarga atau rekan berusia 18-50 tahun atau yang tergabung 

dalam satu komunitas yang mengadakan wisata bersama. 

9. Kekurangan dari WBT adalah cuaca terik matahari, kurangnya wahana 

bermain, belum adanya signage yang menunjukkan informasi untuk 

pengunjung, jauh dari bandara, kesenian yang minim, tempat berteduh hanya 

beberapa belum cukup untuk menampung sebagian para wisatawan. 

10. Melalui Environmental Graphic Design dapat memberikan petunjuk yang 

tepat dan terarah menuju di lingkungan atau tempat di dalamnya. 

11. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses Environmental 

Graphic adalah unsur kedalaman, skala atau ukuran, konteks, complexity, 

typografi, tingkat ketahanan, warna, multidisiplin dan masa produksi. 



53 

 

 
 

12. Wisata Bahari Tlocor diklasifikasikan sebagai pariwisata nasional, pariwisata 

liburan, pariwisata rombongan dan pariwisata alam. 

4.2.3 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penyajian data, dapat disimpulkan bahwa Wisata Bahari 

Tlocor adalah wisata bahari pertama di Kabupaten Sidoarjo yang unik karena 

dibangun karena bencana. Keindahan dan kesejukan alam yang disajikan serta 

dikelilingi rindangnya pohon hijau di sekitarnya, memiliki hutan mangrove serta 

memiliki cukup luas area tambak untuk pemancingan yang murah dan mudah 

diakses. Kegiatan atraksi air bisa dinikmati seperti menaiki speedboat, selain itu 

juga terdapat festival larungan, lelang bandeng, rawat bumi serta nyadran. 

Aktivitas yang bisa dilakukan di Wisata Bahari Tlocor adalah berfoto, atraksi air, 

memancing, menjelajah hutan mangrove, wisata kuliner ikan khas tambak sambil 

menikmati alam. Kekurangan wisata ini yang jauh dari bandara, tidak adanya 

akses transportasi umum yang langsung menuju lokasi, terik matahari, belum 

adanya signage yang menunjukkan informasi untuk pengunjung, kesenian yang 

minim, tempat berteduh di area dermaga hanya beberapa belum cukup untuk 

menampung sebagian para wisatawan. Wisatawan yang datang ke wisata 

mayoritas adalah wisatawan domestik remaja hingga dewasa yang telah 

berkeluarga berusia 18-50 tahun atau yang tergabung dalam satu komunitas yang 

mengadakan wisata bersama. 

Environmental Graphic dapat membangun komunikasi atau makna yang 

disetujui dan menjadi bahasa untuk dipahami bersama, dan juga yang disebut 

komunikasi grafis informasi buatan yang tertua di dunia. Langkah-langkah yan 
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perlu diperhatikan dalam proses Environmental Graphic adalah unsur kedalaman, 

skala atau ukuran, konteks, complexity, typografi, tingkat ketahanan, warna, 

multidisiplin dan masa produksi. Wisata Bahari Tlocor diklasifikasikan sebagai 

pariwisata nasional, pariwisata liburan, pariwisata rombongan dan pariwisata 

alam. Untuk menunjang Environmental Graphic Wisata Bahari Tlocor diperlukan 

berupa signage dan wayfinding yang sesuai dengan topic penelitian. Serta 

memaksimalkan desain visual agar dapat terbaca dengan jelas oleh audien. 

4.3 Konsep dan Keywoard 

Bersasarkan olah analisa data yang diperoleh, data tersebut diolah 

menggunakan analisa SWOT, STP dan USP untuk memperoleh pesan komunikasi 

dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

4.3.1 Analisa Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 

Menurut Rangkuti (2016: 19) analisa SWOT merupakan rumusan strategi 

perusahaan melalui identifikasi dari berbagai faktor yang tersusun secara 

sistematis. Dalam analisa ini akan memaksimalkan nilai-nilai kekuatan (strengths) 

dan peluang (opportunities), namun juga meminimalisasi kelemahan (weaknesses) 

dan ancaman (threats) dari objek yang akan diidentifikasi. Berikut adalah tabel 

SWOT perancangan Environmental Graphic Wisata Bahari Tlocor. 
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Tabel 4.1 Analisa Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 
 

 

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strengths Weaknesses 

1. Wisata bahari pertama di 

Kabupaten Sidoarjo. 

2. keindahan dan kesejukan 

karena banyak rindangnya 

pohon serta memancing dan 

wisata kuliner. 

3. Terdapat festival larungan, 

rawatbumi, atraksi air serta 

nyadran. 

4. Warung kuliner harga 

terjangkau, menyewakan 

speedboat dan menjual ikan 

segar. 

5. Masyarakat sekitar 

melestarikan budaya Nyadran 

dan Lelanag Bandeng. 

6. Telah memiliki identitas 

visual. 

1. Terik matahari dan kurangnya 

tempat berteduh. 

2. Jauh dari bandara dan 

Surabaya. 

3. Tidak adanya transportasi 

langsung menuju lokasi 

wisata. 
4. Kurangnya media informasi 

di area wisata. 

Opportunities (S-O) (W-O) 

1. Disebut sebagai wisata terunik 

karena terbentuk dari bencana 

lumpur lapindo. 

2. Sering dijadikan tempat 

penghijauan dan tanam pohon. 

3. Tambak penghasil bandeng 

terbesar di Kabupaten Sidoarjo. 

4. Ekowisata pertama dan satu 

satunya di Kabupaten Sidoarjo. 

5. Memiliki atraksi air 

menggunakan speedboat umum 

dan pribadi. 

6. Memiliki tambak atau tempat 

pemancingan yang luas. 

1. Mengembangkan ekowisata 

di kawasan Wisata Bahari 

Tlocor. 

2. Melakukan pemberdayaan 

masyarakat melalui 

komunitas yang memberikan 

pelatihan usaha kecil yang 

mandiri. 

3. Mengadakan festival seni dan 

budaya tahunan yang memuat 

hiburan musik dan tarian 

tradisional. 

1. Melakukan renovasi sarana-

prasarana. 

2. Melakukan promosi kegiatan 

tentang penghijauan. 

3. Melakukan penambangan 

tempat duduk dan berteduh 

atau beberapa pohon di area 

dermaga. 

4. Merancang media informasi 

untuk menunjang segala 

fasilitas yang ada di tempat 

wisata. 

Threats (S-T) (W-T) 

1. Parkiran kendaraan belum 

tertata rapih. 

2. Kebudayaan yang minim. 

3. Memiliki citra negatif di 

masa lalu. 

4. Semakin banyak komparator 

yang memperbaiki sarana 

media informasi. 

5. Jalan menuju wisata sangat 

sepi minim pencahayaan jika 

malam hari. 

1. Membentuk sanggar budaya 

untuk mengembangkan 

kebudayaan lokal. 

2. Mengembalikan citra positif 

Wisata Bahari Tlocor sebagai 

wisata bahari yang aman 

untuk dikunjungi wisatawan. 

3.  Membangun diferensiasi 

media informasi terhadap 

komparator yang ada. 

1. Membuat Environmental 

Graphic Design. 

2. Melakukan promosi melalui 

media informasi. 

Strategi Utama: Merancang environmental graphic Wisata Bahari Tlocor sebagai objek wisata 

bahari petualangan alam dalam bentuk pembuatan signage dan wayfinding 

design serta information design berupa guide map. 
 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, strategi utama dalam 

perancangan ini adalah merancang Environmental Graphic Wisata Bahari Tlocor 

sebagai objek wisata bahari alam dalam bentuk signage dan wayfinding design 

serta information design berupa guide map. 

4.3.2 Analisa Segmenting, Targeting, Positioning (STP) 

Harjanto 2009;262 mengatakan bahwa segmentasi merupakan upaya untuk 

membagi calon konsumen dalam kelompok-kelompok tertentu. Upaya 

inidilakukan untuk memudahkan usaha penjualan seseorang karena mempertajam 

segmentasinya. Dalam penelitian ini STP digunakan untuk menentukan konsumen 

dan memposisikan Wisata Bahari Tlocor terhadap konsumen maupun audiensnya. 

1. Segmenting  

Segmentasi pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi 

bagian pasar menurut skala wilayah atau letak geografis yang dapat dibedakan 

berdasarkan wilayah, iklim, dan kota atau desa. Pada perancangan 

Environmental Graphic Wisata Bahari Tlocor sebagai upaya pengenalan 

pariwisata Kabupaten Sidoarjo ini, konsumen yang akan difokuskan sebagai 

berikut: 

a. Geografi 

Kawasan  : Urban dan Sub Urban 

Wilayah  : Kota-Kota di Indonesia 

b. Demografi 

Jenis kelamin  : Laki-Laki dan Perempuan 

Usia   : 18-50 tahun (Remaja dan Dewasa) 
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Profesi  : Mahasiswa, wisrausaha dan karyawan 

Kelas Sosial  : Menengah, menengah atas 

Jenis Pengunjung : Rombongan 

c. Psikografi 

Aktivitas  : Bekerja keras setiap hari, tergabung dalam suatu 

    komunitas, menuntut ilmu setiap hari. 

Ketertarikan  : Liburan, wisata air, memancing, berkumpul 

    dengan keluarga atau komunitas, sosial media. 

Opini  : Menyegarkan pikiran itu perlu, liburan bersama 

    keluarga atau komunitas mempererat hubungan. 

2. Targeting 

Targeting mempunyai dua fungsi sekaligus untuk menyeleksi pasar agar 

sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu (selecting) dan dapat 

menjangkau pasar sasaran tersebut (reaching) untuk mengkomunikasikan nilai 

(Kasali, 2001: 371). Dalam penelitian ini target market yang dipilih adalah 

laki-laki dan perempuan remaja maupun dewasa berusia 18-50 tahun yang 

tinggal di kota metropolitan di Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa, 

karyawan, rumah tangga maupun wirausahawan dan termasuk golongan kelas 

sosial menengah hingga menengah atas yang berkunjung bersama keluarga, 

teman komunitas, maupun rombongan kantor. Target tersebut melakukan 

kesibukan dengan menuntut ilmu maupun bekerja keras dan tergabung dalam 

komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap liburan alam, memancing 

yang dilakukan dengan rekan maupun keluarga, serta mempunyai social media 
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dengan beropini bahwa menyegarkan pikiran itu perlu, liburan bersama 

keluarga atau komunitas mempererat hubungan. 

3. Positioning 

Menurut Kotler (1997: 262), positioning adalah tindakan dalam merancang 

permintaan objek sehingga memenuhi nilai yang berbeda dan ditempatkan 

dalam pikiran target. Mencari ‘posisi’ di dalam pasar, langkah ini dilakukan 

setelah menentukan strategi segmentasi. Positioning dari perancangan 

Environmental Graphic Wisata Bahari Tlocor sebagai upaya pengenalan 

pariwisata Kabupaten Sidoarjo ini adalah wisata bahari sebagai tempat 

libuaran bersama untuk refreshing melepas penat serta dapat mempererat 

hubungan. 

4.3.3 Analisa Unique Selling Preposition (USP) 

Wisata Bahari Tlocor memiliki banyak tambak, hutan mangrove dan 

atraksi air sampai muara laut yang pertama dan satu satunya di Kabupaten 

Sidoarjo. Wisata ini dipenuhi dengan beraneka jenis tanaman mangrove yang 

tumbuh di tanah hasil sedimentasi lumpur lapindo. Selain koleksi tanaman, di 

tempat ini juga terdapat ikan khas tambak Tlocor yaitu Ikan Patin Putih dan 

Bandeng. Beberapa hal tersebut membuat Wisata Bahari Tlocor seperti ekowisata 

edukasi alam dengan petualangan atraksi air yang ada di Kabupaten Sidoarjo.  
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4.3.4 Key Communication Message (KCM) 

 
Bagan 4.1 Key Communication Message 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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4.3.5 Deskripsi Konsep 

Konsep yang dipilih dalam perancangan ini adalah “Preserve” yang 

memiliki arti melindungi. Menurut KBBI, melindungi adalah menjaga; merawat; 

memelihara untuk menjaga sesuatu untuk tetap terawat. Konsep “Preserve” 

bertujuan untuk menunjukan bahwa hasil desain environmental graphic Wisata 

Bahari Tlocor dapat memudahkan pengunjung untuk memahami informasi yang 

disajikan. Artinya, konsep “Preserve” mambantu pengunjung yang merasa 

kesulitan dalam melakukan kegiatan di dalam area wisata agar bisa mengerti sign, 

wayfinding, serta media-media pendukung yang disediakan, dan wisatawan bisa 

dapat merasakan ikut juga menjaga fasilitas media informasi yang disajikan. 

4.4 Perancangan Kreatif 

4.4.1 Tujuan Kreatif 

Perancangan environmental graphic design merupakan sesuatu yang 

sangat penting untuk membantu wisatawan pada sebuah tempat yang sudah 

pernah ataupun baru dikunjunginya. Proses desain serta perancangan 

environmental graphic di Wisata Bahari Tlocor meliputi signage, wayfinding dan 

information design berupa guide map, serta perancangan media pendukung 

diantaranya, guide map, mug, gantungan kunci dan stiker yang bertujuan agar 

mampu memberikan segala informasi fasilitas Wisata Bahari Tlocor dan 

diharapkan dapat menarik perhatian, dipahami, serta selanjutnya berdampak 

positif terhadap pengunjung. Keyword atau konsep yang digunakan adalah 

“Preserve” yang merupakan hasil dari penggambungan antara data wawancara, 



61 

 

 
 

observasi, STP dan USP sehingga menghasilkan sebuah konsep yaitu “Preserve” 

sebagai dasar acuan dalam penelitian ini. 

4.4.2 Strategi Kreatif 

Strategi adalah bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan, oleh karena itu 

pada penelitian dengan judul “Perancangan Environmental Graphic Design 

Wisata Bahari Tlocor Sebagai Upaya Pengenalan Pariwisata Kabupaten 

Sidoarjo”, peneliti menggunakan strategi Unique Selling Proposition (USP), 

karena strategi ini menggunakan perbedaan karakteristik fisik yang lebih unik. 

Dalam hal ini, untuk mengangkat sisi keunikan yang dimiliki oleh Wisata 

Bahari Tlocor bukan hanya menggunakan unsur-unsur visualnya saja, tetapi 

apabila dilihat dari target yang dituju yaitu masyarakat yang berusia 18-50 tahun, 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang ringan, mudah, dan 

dipahami serta diterapkan sehari-hari. Tujuannya adalah agar wisatawan dapat 

dengan mudah memahami informasi yang disampaikan dan juga membuat 

pengunjung nyaman dalam berwisata dan melakukan aktifitas di area wisata. 

4.4.3 Tipografi 

Jenis huruf yang cocok dengan konsep “Preserve” adalah yang berjenis 

Sans Serif menggunakan font Gill Sans MT. Menurut Ambrose (2005:54), karena 

memiliki bagian tubuh yang sama tebal. Sans serif dengan ujung bulat, 

mengandung kesan santai, nyaman, dan menarik pada visual. 
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Gambar 4.13 Tipografi “Gill Sans MT” 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

4.4.4 Warna 

Warna yang diaplikasikan pada media environmental graphic design 

adalah warna sesuai konsep “Preserve”. Psikologi warna yang dimunculkan dan 

menyesuaikan kan dengan konsep peneltian ini dikutip dari buku Color Harmony 

buku Martha Gill. 

Wisata Bahari Tlocor yang merupakan wisata bahari aktif dengan berbagai 

fasilitas di dalamnya termasuk menyediakan wisata atraksi air dan ekowisata. 

Karena itu dipilihlah warna Hijau, menurut Gill (2000:22) warna hijau dapat 

diartikan alam yang hijau, tumbuhan, sesuatu hidup serta berkembang. Selain itu 

warna hujau jika disamakan dengan warna lainnya lebih netral, jadi cocok untuk 

beristirahat. Sehingga berfungsi yang tepat untuk beristirahat, serta berwisata dan 

melakukan aktifitas yang dianggap santai untuk wisatawan Wisata Bahari Tlocor. 

Pemilihan warna primer yaitu warna biru sebagai warna yang mewakili konsep 

“Preserve”. Menurut Gill (2000:22) yang menjelaskan bahwa warna biru 

melambangkan kehandalan, dapat dipercaya dalam penyampaian sebuah 

komunikasi. Kata dapat dipercaya diambil dari makna konsep “Preserve” yang 
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dijelaskan sebelumnya yaitu memiliki arti melindungi adalah menjaga; merawat; 

memelihara untuk menjaga sesuatu untuk tetap terawat (KBBI, 2016). 

Wisata Bahari Tlocor yang merupakan wisata bahari aktif dengan berbagai 

fasilitas di dalamnya termasuk menyediakan wisata atraksi air dan ekowisata. 

Oleh karena itu diambillah warna Hijau, menurut Gill (2000:22) warna hijau dapat 

diartikan pada hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang hidup dan 

berkembang. Selain itu warna hujau bila dibandingkan dengan warna lainnya 

relatif lebih netral, sehingga cocok untuk istirahat. Yang merupakan salah satu 

fungsi dari Wisata Bahari Tlocor yang diminati oleh wisatawan pada akhir pekan, 

waktu yang tepat untuk beristirahat, serta berwisata dan melakukan aktifitas yang 

dianggap santai. 

 

Gambar 4.14 Warna Yang Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

4.4.5 Identifikasi Bentuk 

Sebelum membuat implementasi dari desain environmental graphic 

Wisata Bahari Tlocor ini, diperlukan adanya proses identifikasi bentuk dari ciri 

khas Wisata Bahari Tlocor. Hal ini dilakukan supaya hasil visual dari proses 
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perancangan desain ini tidak meninggalkan identitas asli dari Wisata Bahari 

Tlocor itu sendiri. 

Berbagai bentuk yang yang dapat diidentifikasi dari Wisata Bahari Tlocor 

yaitu bentuk dari sebagian besar area terdiri dari tumbuh dan bunga mangrove 

yang terdapat di dalam area tempat wisata. 

a. Bentuk half love. Simplyfikasi dari dari logo yang menyerupai gambar 

hati/love. Maksud dari logo tersebut merupakan biji dari mangrove dan 

hanya diambil dari setengah bentuk logo. 

 

        Gambar 4.15 Identifikasi Bentuk Half Love 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

b. Bentuk segitiga. Bentuk segitiga diambil dari simplyfikasi dari daun 

mangrove yang berbentuk seperti segitiga, maka diambilah simplyfikasi 

untuk desain brosur. 
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Gambar 4.16 Identifikasi Bentuk Segitiga 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

4.5 Perencanaan Media 

4.5.1 Tujuan Media 

Menggambarkan apa yang dibutuhkan kebutuhan yang mencapai tujuan 

suatu perusahaan yang langsung menyampaikan pesan atau merek produk adalah 

tujuan dari media menurut Morissan (2010:189). Maka membutuhkan media yang 

benar dalam menyampaian pesan dan informasi tentang fasilitas yang ada di 

Wisata Bahari Tlocor. 

4.5.2 Strategi Media 

Perancangan environmental graphic design ini menggunakan 2 (dua) 

media, yaitu media utama dan media pendukung. Media utama yang digunakan 

adalah signage, wayfinding dan information design berupa guide map, serta media 

pendukung yaitu berupa guide map untuk membantu media utama yang sudah 

dirancang. Berikut media-media yang digunakan: 

a. Media Utama. Media utama yang digunakan pada Wisata Bahari Tlocor yaitu 

environmental graphic design berupa desain dari media signage, wayfinding 
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dan information design berupa guide map. Alasan media tersebut dipilih 

karena tujuan utama dari perancangan penelitian ini, selain itu media-media 

tersebut merupakan sebuah media informasi yang tepat dalam menyampaikan 

informasi yang optimal mengenai fasilitas terhadap pengunjung. 

Environmental ini dirancang dengan konsep dan dengan keyword yang sudah 

diperoleh yaitu “Preserve”. 

b. Media Pendukung 

1. Media pendukung adalah guide map yang difungsikan sebagai acuan, 

dimana dapat menunjukkan letak atau posisi dari fasilitas-fasilitas umum 

beserta signage dari Wisata Bahari Tlocor. 

2. Brosur. Media ini masih menjadi alat promosi serta media informasi 

offline paling efektif karena dapat mencerminkan wajah dari parusahaan. 

Selain itu brosur juga media marketing yang tidak begitu mahal. 

Pengunjung juga bisa membawa pulang sebagai buah tangan dari tempat 

wisata. 

4.6 Perencanaan Karya 

4.6.1 Perancangan Media Utama 

Media utama yang terdiri atas signage, wayfinding dan information design 

berupa guide map diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya. 

1. Road Sign 

Road Sign berguna agar memudahkan pengunjung dalam menemukan 

lokasi Wisata Bahari Tlocor karena letaknya yang berada persis di bagian 
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depan serta dekat dengan jalan utama. Selain itu pada road sign juga 

terdapat informasi singkat mengenai fasilitas yang tersedia dan fasilitas 

yang kadang sering dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

Gambar 4.17 Alternatif Road Sign 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Alternatif ini menggunakan bentuk dasar yang telah dipilih sebelumnya 

dengan menggabungkan bentuk half love yang dibagi dua dengan 

tambahan bentuk persegi, kemudian ditambahkan penyangga pada bagian 

bawah. 

 

        Gambar 4.18 Alternatif Road Sign 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Sama seperti alternatif road sign yang pertama, alternatif kedua juga 

menggunakan bentuk dasar yang telah dipilih sebelumnya, perbedaannya 

terletak pada posisi half love lebih ditonjolkan. 

 

Gambar 4.19 Alternatif Road Sign 3 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Alternatif road sign ketiga hampir sama dengan alternatif kedua. 

Perbedaannya terletak pada posisi dari potongan bentuk half love yang 

menghadap kiri. 

2. Wayfinding 

 

Gambar 4.20 Wayfinding 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Wayfinding  disini  berfungsi menunjukan  arah  untuk fasilitas umum 

yang terdapat di dalam area wisata. Desain dibuat sesimple mungkin 

dengan  menggunakan  bentuk  persegi  panjang.  Bentuk  dari  wayfinding 

berbeda dengan bentuk sign lainnya yang dominan menggunakan bentuk 

half love. 

3. Information Design 

 

Gambar 4.21 Alternatif Information Design 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Alternatif pertama berbentuk tipis dan terbagi dua, yaitu tambahan arahan 

tempat dibagian bawahnya sedangkan bagian atasnya digunakan untuk 

meletakkan peta. 

 

Gambar 4.22 Alternatif Information Design 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Alternatif Orientation Sign yang kedua hampir mirip dengan yang pertama 

dengan bagian penyangga lebih besar. 

4.6.2 Perencanaan Media Pendukung 

Dalam penelitian mengenai environmental graphic design, dibutuhkan tiga 

jenis media pendukung yang dirasa paling efektif dalam memudahkan pengunjung 

dalam beraktifitas di area Wisata Bahari Tlocor, yaitu: 

1. Mini guide map 

 

Gambar 4.23 Mini guide map 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
 

Mini guide map merupakan wayfinding map dalam versi kecil yang 

berfungsi sebagai panduan, dimana mini-guide map ini menjelaskan 

tentang posisi atau lokasi dari fasilitas-fasilitas umum serta signage dari 

Wisata Bahari Tlocor. 

2. Sketsa Brosur 

 

Gambar 4.24 Sketsa Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Brosur merupakan alat promosi serta media informasi offline paling 

efektif karena dapat mencerminkan wajah dari parusahaan. Selain itu 

brosur juga media marketing yang tidak begitu mahal. Pengunjung juga 

bisa membawa pulang sebagai buah tangan dari tempat wisata. Di dalam 

brosur terdapat logo wisata, foto dan kantong untuk wadah stiker. 

4.7 Implementasi Desain 

Hasil final desain dari sketsa yang telah dibuat sebelumnya yaitu berupa 

gambar sketsa, outline hingga colouring dengan teknik digital. 

4.7.1 Implementasi Desain Media Utama 

1. Road Sign 

 

         Gambar 4.25 Road Sign 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain ini digunakan karena tepat sehingga jika diaplikasikan, diletakkan 

dekat dengan jalan raya, berukuran tinggi 250 cm dan lebar 100 cm 

sehingga memudahkan wisatawan dalam menemukan informasi tentang 

fasilitas yang disediakan. Serta meletakkan logo Wisata Bahari Tlocor dan 

Pulau Lusi sehingga pengunjung dapat memahami dengan jelas hanya 

dengan melihat identitas visual berupa logo. 

2. Wayfinding 

 

Gambar 4.26 Wayfinding 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Penggunaan teknik flat design digunkan untuk wayfinding karena 

simpelnya gambar namun masih komunikatif, diharapkan desain ini dapat 

dioptimalkan oleh para pengunjung Wisata Bahari Tlocor. Desain ini 

diletakkan pada dekat tugu WBT dan di antara sebrang parkir mobil dan 

tambak tambak karena akan mempermudah pengunjung dalam mencari 
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fasilitas yang di sediakan oleh pengelola wisata. Selain itu desain ini 

memiliki ukuran 180 cm dengan lebar 100 cm agar mudah terbaca. 

3. Information Design berupa guide map 

 

Gambar 4.27 Information Design berupa guide map 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
 

Lebarnya ukuran information design berupa guide map yang berukuran 

lebih lebar dan diletakkan pada dekat tugu Wisata Bahari Tlocor dan di 

antara dermaga Tlocor dan parkir mobil agar dapat mudah ditemukan oleh 

pengunjung sebagai media informasi yang dapat dioptimalkan dengan baik 

oleh wisatawan. Konten yang ada adalah peta area Wisata Bahari Tlocor 

serta keterangan fasilitas yang tersedia dan di bagian bawah terdapat 

directional sign yang bisa membantu wisatawan untuk menentukan posisi 

dari beberapa fasilitas umum yang tersedia. Dengan tinggi 180 cm dan 



74 

 

 
 

lebar 100 cm diharapkan dapat memudahkan keterbacaan peta oleh 

masyarakat yang mengunjungi wisata ini. 

4. Ikon pada information design 

 

Gambar 4.28 Ikon pada information design 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Ikon yang dibuat dari peneliti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di 

tempat wisata yaitu terdapat 12 ikon yang digunakan. Desain ikon dibuat senada 

menyesuaikan karakter dari tempat wisata dan keywoard yang di dapat. 
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a. Pulau Lusi 

 

Gambar 4.29 Implementasi information design Pulau Lusi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi information design untuk Pulau Lusi 

dengan gambar mangrove sebagai ikon. Information design 

dirancang dengan letak berdiri yang diletakkan di dekat dermaga 

untuk mengetahui di mana arah Pulau Lusi. Yang berukuran tinggi 

160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel pada papan berwarna biru 

dengan warna ikon dan tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 

b. Tempat Parkir 

 

Gambar 4.30 Implementasi information design tempat parkir 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Merupakan implementasi information design untuk tempat parkir 

dengan gambar motor & mobil yang berarti tempat parkir untuk 

kendaraan. Information design dirancang dengan letak berdiri yang 

diletakkan di dekat area parkir motor dan mobil guna mengetahui 

di mana tempat parkir agar mempermudah penataan dan kerapihan 

motor dan mobil. Yang berukuran tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. 

Ditempel pada papan berwarna biru dengan warna ikon dan tulisan 

berwarna putih agar mudah terbaca. 

c. Tempat Makan atau warung 

 

Gambar 4.31 Implementasi information design Tempat makan 

atau warung 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi information design untuk tempat makan 

atau warung dengan gambar mangkuk lengkap dengan sendok 

sebagai penanda. Information design dirancang dengan letak 

berdiri yang diletakkan di dekat area makan atau warung kuliner 

untuk memudahkan masyarakat untuk menemukan tempat untuk 

beristirahat sambil mengisi perut setelah mengarungi segara dan 
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berwisata. Yang berukuran tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. 

Ditempel pada papan berwarna biru dengan warna ikon dan tulisan 

berwarna putih agar mudah terbaca. 

d. Dilarang Berenang 

 

Gambar 4.32 Implementasi information design dilarang berenang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain regulatory sign untuk dilarang 

berenang di sekitar dermaga dengan gambar orang berenang tetapi 

dengan garis silang yang berarti dilarang berenang. Information 

design dirancang dengan letak berdiri yang diletakkan di dekat area 

air dekat dermaga untuk memperingatkan masyarakat untuk tidak 

berenang dan berhati hati di dekat area air atau dermaga karena 

mengingat dalamnya sungai di Dermaga Tlocor. Yang berukuran 

tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel pada papan berwarna biru 

dengan warna ikon dan tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 
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e. Musholla 

 

Gambar 4.33 Implementasi information design musholla 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk tempat 

ibadah atau musholla dengan ikon kubah lengkap dengan bangunan 

masjid sebagai penanda. Information design dirancang dengan 

letak berdiri yang diletakkan di dekat tempat ibadah atau musholla 

yang ada di Wisata Bahari Tlocor untuk memudahkan pengunjung 

muslim yang ingin menjalankan ibadah. Yang berukuran tinggi 

160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel pada papan berwarna biru 

dengan warna ikon dan tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 
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f. Tambak 

 

Gambar 4.34 Implementasi information design tambak 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk tambak 

memancing udang windu dengan gambar udang sebagai ikon. 

Information design dirancang dengan letak berdiri yang diletakkan 

di dekat area tambak ikan bandeng untuk hiburan memancing para 

wisatawan yang ingin merasakan sensasi memancing ikan 

bandeng. Yang berukuran tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel 

pada papan berwarna biru dengan warna ikon dan tulisan berwarna 

putih agar mudah terbaca. 
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g. Pusat Informasi dan Tiket 

 

Gambar 4.35 Implementasi information design tiket 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk tempat 

pusat informasi dan pembelian tiket masuk dan tiket atraksi air 

menuju muara atau Pulau Lusi dengan gambar potongan tiket 

dengan tulisan “tiket” sebagai ikon. Information design dirancang 

dengan letak berdiri yang diletakkan di dekat area pusat informasi 

untuk pembelian tiket dan area masuk wisata untuk memudahkan 

wisatawan membayar fasilitas yang disuguhkan. Yang berukuran 

tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel pada papan berwarna biru 

dengan warna ikon dan tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 
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h. Dermaga Tlocor 

 

Gambar 4.36 Implementasi information design Dermaga Tlocor 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk area 

Dermaga Tlocor dengan gambar jalan seperti menuju dermaga 

yang berarti salah satu fasilitas atraksi air yang ditawarkan oleh 

Wisata Bahari Tlocor. Information design dirancang dengan letak 

berdiri yang diletakkan di dekat area dekat dermaga yang 

bersebelahan dengan parkir speedboat untuk memperingatkan 

masyarakat untuk berhati hati di dekat area dermaga dan berhati 

hati saat hendak menaiki speedboat untuk mengarungi muara atau 

menuju Pulau Lusi. Yang berukuran tinggi 160 cm dan lebar 50 

cm. Ditempel pada papan berwarna biru dengan warna ikon dan 

tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 
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i. Petunjuk pembuangan sampah 

 

Gambar 4.37 Implementasi information design pembuangan 

sampah 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk 

penunjuk membuang sampah pada tempatnya dengan gambar tong 

sampah dengan sampah yang dibuang pas di atas tempat sampah 

sebagai ikon. Information design dirancang dengan letak berdiri 

yang diletakkan di sebelah tong sampah yang tersebar banyak di 

area wisata agar tidak sampah yang dibuang sembarangan dan 

dengan harapan para wisatawan tidak sulit menemukan tempat 

sampah. Yang berukuran tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel 

pada papan berwarna biru dengan warna ikon dan tulisan berwarna 

putih agar mudah terbaca. 
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j. Dilarang membawa senjata tajam 

 

Gambar 4.38 Implementasi information design dilarang membawa 

senjata tajam 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk dilarang 

membawa senjata tanjam dengan gambar pistol yang diberi garis 

miring sebagai ikon, menandakan bahwa tidak diperbolehkan 

membawa tajam seperti pistol dan lainnya. Information design 

dirancang dengan letak berdiri yang diletakkan di dekat depan 

pembelian tiket dan di dekat pusat informasi. Yang berukuran 

tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel pada papan berwarna biru 

dengan warna ikon dan tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 
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k. Toilet 

 

Gambar 4.39 Implementasi information design penunjuk toilet 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Merupakan implementasi desain information design untuk 

penunjuk toilet di mana berada dengan gambar dua jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan yang menandakan toilet umum sebagai 

ikon. Information design dirancang dengan letak berdiri yang 

diletakkan di depan toilet untuk memudahkan pengunjung 

menemukan toilet jika membutuhkan kamar kecil. Yang berukuran 

tinggi 160 cm dan lebar 50 cm. Ditempel pada papan berwarna biru 

dengan warna ikon dan tulisan berwarna putih agar mudah terbaca. 
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3.7.1 Implementasi Desain Media Pendukung 

1. Guide map 

 

      Gambar 4.40 Guide map 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Guide map adalah wayfinding map yang memiliki fungsi sebagai arahan, 

dimana guide map menjelaskan tentang letak atau lokasi dari fasilitas 

umum yang ada serta sign system dari Wisata Bahari Tlocor. Guide map 

ini akan diaplikasikan pada information design. Terdapat 12 ikon yang 

mewakili fasilitas yang ada di area wisata. 
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2. Brosur 

  

Gambar 4.41 Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Media pendukung brosur dibuat berbentuk segi tiga karena simplifikasi 

dari daun mangrove dan diaplikasikan pada bentuk brosur. Brosur 

berwarna hijau dan biru tosca mengikuti warna keywoard dengan memuat 

isi konten yang memberikan informasi deskripsi singkat wisata, foto dan 

mini guide map yang mampu digunakan oleh wisatawan dalam penentuan 

di mana lokasi fasilitas umum yang ada dan juga akan ditempel stiker di 

tengah sebagai bonus di dalam brosur. Brosur ini akan diberikan kepada 

setiap keluarga yang membeli tiket masuk wisata juga sebagai souvenir 

atau buah tangan. 
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3. X-banner 

 

Gambar 4.42 X-banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Ilustrasi desain road sign dipilih untuk desain x-banner. Berukuran tinggai 

160 cm dan lebar 60 cm dengan warna sesuai keyworad yang berisi 

penjelasan wisata ada di antara foto yaitu di tengah supaya mudah terbaca 

target audiens atau target market. 

4. Mug 

 

Gambar 4.43 Mug 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Souvenir mug digunakan dengan gelas putih dan dihiasi logo Wisata 

Bahari Tlocor. Mug ini akan dijual dan di letakkan di warung atau pusat 

informasi agar terlihat oleh pengunjung agar menggugah untuk 

membelinya sebagai souvenir atau buah tangan dan serta akan digunakan 

untuk sajian minum di warung warung sekitar Wisata Bahari Tlocor. 

5. Gantungan Kunci 

 

Gambar 4.44 Gantungan Kunci 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 

Souvenir gantungan kunci digunakan dengan logo terbuat akrilik bening 

agar terlihat menarik. Gantungan kunci ini akan dijual dan di letakkan di 

warung atau pusat informasi agar terlihat oleh pengunjung agar 

menggugah untuk membelinya sebagai souvenir atau buah tangan dan 

serta akan digunakan untuk sajian minum di warung warung sekitar 

Wisata Bahari Tlocor. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan desain environmental graphic 

sebagai upaya pengenalan pariwisata. Berdasarkan rumusan masalah yang 

diajukan, serta pengumpulan dan analisa data yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, tujuan utama dalam penelitian ini adalah merancang environmental 

graphic Wisata Bahari Tlocor sebagai upaya pengenalan pariwisata Kabupaten 

Sidoarjo melalui signage, wayfinding design dan information design berupa guide 

map. Kata kunci yang diperoleh dari hasil analisis data SWOT, STP, dan USP 

adalah “Preserve” yang memiliki arti melindungi yang bertujuan untuk 

menunjukan bahwa hasil desain environmental graphic Wisata Bahari Tlocor 

dapat memudahkan pengunjung untuk memahami informasi yang disajikan. 

Konsep “Preserve” diterapkan dalam environmental graphic Wisata Bahari 

Tlocor yang meliputi media utama signage, wayfinding design dan information 

design berupa guide map. Selain itu juga diaplikasikan juga pada media 

pendukung yaitu guide map, brosur, stiker, mug, gantungan kunci dan x-banner. 

5.2   Saran 

  Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, beberapa saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti mengharapkan Wisata Bahari Tlocor dapat dikembangkan oleh pihak 

lain berupa perancangan media promosi seperti video, katalog promosi, dan 
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website guna meningkatkan kebutuhan target pasar yang dimiliki Wisata 

Bahari Tlocor. 

2. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sidoarjo diharapkan dapat 

memaksimalkan pengelolaan pariwisata yang berada dalam naungan 

terkhususnya Wisata Bahari Tlocor agar masyarakat tertarik untuk 

berkunjung. 
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