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ABSTRAK 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah badan usaha yang dimiliki negara 

bersifat jasa untuk angkut barang maupun angkut penumpang. PT. KAI (Persero) 

memiliki banyak stasiun disetiap daerah. Di stasiun sangat memerlukan sebuah 

tanda atau signage agar para penumpang mengetahui letak maupun tempat yang 

ingin di tuju.  

Signage adalah tanda yang jenis tampilan grafisnya dirancang untuk 

menampilkan informasi kepada khalayak umum.  Tenant yang ada di Stasiun sangat 

membutuhkan sebuah signage agar para penumpang mengetahui merek dan barang 

yang akan dibeli. Namun, signage yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya tidak 

sama. Selain bentuknya beda juga bangunan tenant yang tidak sama maka 

diperlukan sebuah perubahan. 

PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya mengininkan agar semua 

signage tenat-tenant yang ada di Stsiun Gubeng Baru Surabaya dapat di sama 

ratakan semuanya. Dengan adanya perancangan ini, dapat diketahui bahwasanya 

signange tenant-tenant tertata rapi dan dapat penyeragaman bentuk desain yang 

sudah ditetapkan oleh pihak DAOP 8 Surabaya. 

 

 Kata kunci : Signage, Tenant, Design 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Signage atau tanda tidak asing bagi kita. Sering kali kita jumpai beberapa 

tanda-tanda seperti himbauan, larangan, maupun petunujk arah di banyak tempat 

entah itu di ruang publik, kantor, maupun ruang trnansportasi publik. Salah satu 

ruang transportasi publik adalah stasiun. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah 

badan usaha yang dimiliki negara bersifat jasa untuk angkut barang maupun angkut 

penumpang. PT. KAI (Persero) memiliki banyak stasiun disetiap daerah. Di Jawa 

seluruh kota memiliki setidaknya dua atau tiga stasiun kereta api utama.  

Di Surabaya terdapat 2 stasiun terbesar yang dilintasi jalur kereta api lintas 

utama yakni Stasiun Pasarturi dan Stasiun Gubeng. Stasiun Pasarturi kedatangan 

dan keberangkatan lewat jalur utara sedangkan Stasiun Gubeng kedatangan dan 

keberangkatannya melewati jalur selatan dan timur. Stasiun Gubeng kali pertama 

dibangun di sisi barat pada tahun 1897. Karena melonjaknya penumpang, pada 

pertengahan 1990 PT. KAI (Persero) membuat bangunan baru disisi timur stasiun 

gubeng dengan arsitektur yang lebih modern dan lebih luas. 

Stasiun Gubeng Baru adalah salah satu stasiun yang dibawah pengawasan 

Daerah Operasi 8 Surabaya. Bahwasanya apapun yang berada di Stasiun Gubeng 

Baru menjadi tanggung jawab dari Daerah Operasi 8 Surabaya. Salah satunya 

adalah persewaan tenant. Tenant di Stasiun Gubeng Baru Surabaya disewakan bagi 

mitra yang ingin menjual produk mereka. Tenat yang ada di Stasiun Gubeng Baru 

Surabaya antara lain Bank, Loko café, CFC, Alfa express,Indomaret Point, 

Pataya,Tong dji, Roti O’, dan lain-lain. 

 

Untuk mengetahui suatu tempat dibutuhkan sebuah tanda atau signage. 

Signage memiliki banyak arti yang berbeda-beda, tergantung pada ruang 

lingkupnya dan penggunaannya. Secara umum sign adalah tanda yang jenis 

tampilan grafisnya dirancang untuk menampilkan informasi kepada khalayak 

umum. Sedangkan menurut Oxford Advance Learner Dictionary of Current 

English, sign adalah sebuah arahan yang diberikan pada publik melalui kata-kata, 
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gambar, suara, dan lain-lain. Signage atau sign sering di aplikasikan melalui 

lempengan ataupun papan. Signange juga bisa digunakan untuk pemasaran dan 

promosi lainnya. 

Setiap tenant mempunyai signage untuk menandakan maupun mengenali 

produk tersebut. Signage yang dimiliki oleh tenant tersebut merupakan sebuah logo 

dari tenant tersebut. Signage yang dimiliki oleh tenant satu dan lainnya tidak sama 

dari ukurannya, bentuknya, dan tulisannya sehingga membuat tidak nyaman untuk 

dipandang. Untuk itu tenant yang ada di Stasiun Gubeng Baru membutuhkan 

tampilan yang baru untuk signage tersebut dan menyeragamkan bentuk yang sudah 

ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwasannya signage 

tenant-tenant yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya mempunyai ukuran, 

bentuknya, dan tulisannya berbeda-beda. Sehingga pihak dari unit bangunan 

Daerah Operasi 8 Surabaya menginginkan penyeragaman bentuk yang sudah 

ditetapkan 

. 

1.2  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana perancangan signage  tenant-tenat yang berada di Stasiun Gubeng Baru 

Surabaya ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar dalam penulisan laporan kerja praktek ini lebih jelas dan terarah, maka 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada desain signage pada 

tenant-tenant yang berada di Stasiun Gubeng Baru. 

1.4  Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyamaratakan desain signage box 

tenant-tenat yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya.  



3 
 

 
 

1.5 Manfaat 

Manfaat dalam perancangan konten Instagram Indihome Jatimblinusra adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

a) Membantu proses perancangan signage box tenant-tenant di Stasiun 

Gubeng Baru Surabaya 

b) Sebagai bahan alternatif perancangan desian signage box 

1.5.2   Manfaat Praktis 

a) Membantu PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Daerah 

Operasi 8 Surabaya 

b) Sebagai patokan untuk penyeragaman signage box tenant-tenant di 

Stasiun Gubeng Baru Surabaya 

c) Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tenant-tenat di 

Stasiun Gubeng baru Surabaya disewakan oleh Daerah Operasi 8 

Surabaya. 

1.6 Pelaksanaan 

a.  Detail Perusahaan   

Nama perusahaan     : PT. Kereta Api (Persero) Daerah  

Operasional 8 Surabaya 

Nama Penyelia    : Rafli Wijaya 

Jasa        : Badan Usaha Milik  Negara (BUMN) 

Alamat      : Jl. Gubeng Masjid Kec. Tambak sari Kel.  

Pacarkeling 

Telepon     : 081279879799 

Fax        : - 

E-mail        : 64480@kai.id 

b.  Periode  

Tanggal pelaksanaan  : 22 Juli 2019 – 22 Agustus 2019 
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Waktu       : 09.00 – 16.00 WIB 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya, maka 

penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan informasi umum tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari kerja praktik  

BAB II    GAMBARAN UMUM  

 Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya secara singkat meliputi profil, sejarah atau 

struktur organisasi, fungsi dan tugas, tujuan, visi dan misi dari PT.KERETA API 

INDONESIA (PERSERO) Daerah Operasional 8 Surabaya. 

BAB III    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang definisi-definisi maupun teori yang diharapkan 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan yang digunakan untuk mendukung 

pembuatan laporan kerja praktek dan segala keterkaitan. 

BAB IV    DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas karya yang dimana hasil selama perancangan pada 

masa kerja praktek di PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Daerah 

Operasional 8 Surabaya 

BAB V     PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan selama pembuatan desain signage box di 

Stasiun Gubeng Baru yang dilakukan selama kerja praktis 
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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 

Nama    : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)  

Daerah Operasi  : DAOP 8 Surabaya 

Provinsi    : Jawa Timur 

Kota     : Surabaya 

Kecamatan   : Tambaksari 

Kelurahan    : Pacar Keling 

Alamat    : Jalan Gubeng Masjid 

Telpon    : (031) 5036575 

Email    : sdm.daop8@kai.id  

Website   : https://kai.id 

 

2.2  Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia 

 Sejarah kereta api di Indonesia berawal ketika pencangkulan pertama jalur 

kereta api Semarang-Vorstenlanden di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral 

Hindia Belanda yaitu Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele pada tanggal 17 Juni 

1864. Pembangunan pertama jalur kereta api dilaksanakan oleh perusahaan swasta 

Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij yang 

menggunakan lebar rel 1435 mm. Berikut gambar 2.1 merupakan ringkasan 

sejarah dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

https://kai.id/
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Gambar 2.1 Ringkasan Sejarah PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

(Sumber: kai.id, 2019) 

 

 Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan 

yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Api Indonesia 

Commuter Jabodetabek (2008), PT Kereta Api Pariwisata (2009), PT Kereta Api 

Logistik (2009), PT Kereta Api Properti Manajemen (2009),  PT Pilar Sinergi 

BUMN Indonesia (2015). 

2.3  Visi dan Misi Perusahaan 

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) disingkat KAI atau PT KAI merupakan 

Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. 

Sebagai usaha untuk memberikan layanan meliputi angkutan penumpang dan 

barang. PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

2.3.1  Visi 

 Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 

pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. 
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2.3.2 Misi 

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya 

melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah 

yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar 

utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. 

 

2.4 Logo 

 

Gambar 2.2 Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

(Sumber: kai.id, 2019) 

 

2.4.1 Bentuk 

Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) dalam mencapai Visi dan Misinya. Anak Panah melambangkan 

nilai integritas, yang harus dimiliki insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam 

mewujudkan pelayanan prima. 

2.4.2 Warna 

Orange melambangkan proses pelayanan prima (Kepuasan Pelanggan) 

yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. Biru melambangkan 

semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke 

stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan 

dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat. 
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2.5 Budaya Perusahaan 

 

Gambar 2.3 Budaya Perusahaaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

(Sumber: kai.id, 2019) 

 

2.5.1   Integritas  

 Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai 

dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki 

pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika 

tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukanya. 

2.5.2    Profesional 

 Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero), memiliki kemampuan dan 

penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu 

menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, dan membagikan pengetahuan 

yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. 

2.5.3   Keselamatan 

 Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa 

kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses 

kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan 

dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. 

2.5.4    Inovasi 

 Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu 

menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang 

berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi. sehingga 

memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan 

2.5.5   Pelayanan Prima 

 Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan pelayanan 

terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau 
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melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: Ability 

(Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), Attention (Perhatian), 

Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab). 

2.6   DAOP 8 SURABAYA 

 

 

Gambar 2.4 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya 

(sumber : olahan peneliti, 2019) 

 

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki daerah operasi. Di Surabaya 

terdapat Daerah Operasi 8 Surabaya. Daerah Operasi 8 Surabaya berlokasi 

bersebelahan dengan bangunan Stasiun Gubeng Baru yang beralamatkan di Jalan 

Gubeng Masjid, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Maka 

dari itu pada saat kerja praktik perlu mengenal lingkungan perusahaan/instansi. 

Stasiun utama di Daop VIII adalah Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya Pasarturi, 

Surabaya Kota/Semut, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Malang, Wonokromo, 

dan Lamongan. Dipo Lokomotif terbesar, yakni Dipo Lokomotif Sidotopo (SDT), 

berada dalam kompleks Stasiun Sidotopo. 
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Gambar 2.5 Lokasi Daerah Operasi 8 Surabaya 

(Sumber: maps.google.com, 2019) 

 

2.6.1   Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

 Daerah Operasi 8 Surabaya merupakan satuan dari organisasi di 

lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dipimpin oleh seorang 

Executive Vice President yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Berikut gambar 2.6 merupakan 

struktur organisasi unit bangunan tempat kerja praktik berlangsung, dan gambar 

2.7 merupakan ruang kerja unit bangunan Daerah Operasi 8 Surabaya. 
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Gambar 2.6 Struktur Organisasi Unit Bangunan 

(sumber : olahan peneliti,2019) 

 

 

Gambar 2.7 Ruang Kerja Unit Bangunan Daerah Operasi 8 Surabaya 

(sumber : olahan peneliti,2019) 
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2.6.2    Peran Struktur Organisasi Pegawai Unit Bangunan Daop 8 Surabaya 

 Struktur organisasi untuk pegawai unit bangunan di Daerah Operasi 8 

Surabaya yakni: 

1. Dwi Utomo, menjabat sebagai Manager Bangunan bertugas untuk 

mempimpin dan memantau para pegawai yang ada di unit bangunan di 

Daerah Operasi 8 Surabaya. 

2. Rafli Wijaya, menjabat sebagai Assisten Manajer yang bertugas membantu 

manajer untuk memantau perawatan bangunan stasiun yang ada di kawasan 

Daerah Operasi 8 surabaya. 

3. Reta Sandra Devina, menjabat sebagai Assisten Manajer yang bertugas 

untuk memantau perawatan bangunan non-stasiun seperti jembatan, jalan 

rel yang ada di kawasan Daerah Operasi 8 Surabaya. 

4. Heri Wibowo, menjabat sebagai Assisten Manajer yang bertugas untuk 

memantau perawatan mekanikal dan elektrikal seperti air conditioner, 

sinyal yang ada dikawasan Daerah Operasi 8 Surabaya. 

5. Emi Purwanti, menjabat sebagai Staff administrasi yang bertugas sebagai 

merekap seluruh data-data pekerjaan perawatan bangunan stasiun yang ada 

di Daerah Operasional 8 Surabaya. 

6. Sulistyawati, menjabat sebagai Staff administrasi yang bertugas sebagai 

merekap data-data pekerjaan perawatan bangunan mekanikal dan elektrikal. 

7. Ahmad Subagja dan Juanda Bintoro S, menjabat sebagai Staff yang bertugas 

untuk membantu kinerja perawatan bangunan stasiun yang ada di Daerah 

Operasi 8 Surabaya. 

8. Aryawan Gatoet, menjabat sebagai Staff yang bertugas untuk membatu 

kinerja perawatan bangunan non-stasiun yang ada di Daerah Operasi 8 

Surabaya. 

9. Doni Arvianto, menjabat sebagai staff yang bertugas untuk membatu kinerja 

perawatan mekanikal dan elektrikal yang ada di Daerah Operasi 8 Surabaya.  
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2.7  Stasiun Gubeng Baru Surabaya 

 

 

Gambar 2.8 Stasiun Gubeng Baru Surabaya 

(sumber : olahan peneliti) 

 

Surabaya memiliki 2 stasiun besar yakni Stasiun Pasarturi dan Stasiun Gubeng. 

Stasiun Surabaya Gubeng atau bisa disebut SGU merupakan stasiun terbesar yang 

berada dalam pengawasan dan pengelolaan PT. KERETA API INDONESIA 

(Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya 

Stasiun ini merupakan stasiun yang keberangkatan dan kedatangan utama 

kereta api dari Kota Surabaya, khususnya yang melalui jalur selatan dan timur Pulau 

Jawa. Sedangkan untuk kereta api yang melalui jalur utara, seperti KA jurusan 

Jakarta via Semarang, sebagian besar keberangkatan dan kedatangannya dilayani di 

Stasiun Surabaya Pasarturi. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Signage 

Signage berasal dari kata sign yang berarti tanda. Signage secara umum 

merupakan tanda yang dapat mengkomunikasikan tentang pesan atau informasi 

yang berupa grafis. Signage memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari ruang 

lingkupnya dan penggunaannya. Menurut Oxford Advance Learner Dictionary of 

Current English, sign adalah sebuah arahan yang diberikan pada publik melalui 

kata-kata, gambar, suara, dan lain-lain. Signage atau sign sering di aplikasikan 

melalui lempengan ataupun papan. Signange juga bisa digunakan untuk pemasaran 

dan promosi lainnya. Menurut Chris Calori, Signage adalah sebuah tanda yang 

menampilkan tulisan dan grafis yang dapat membantu kita mendapatkan informasi. 

3.1.1 Tipe-Tipe Signage 

 Signange memiliki berbagai macam tipenya menurut situs sign.org signage 

dibagi menjadi 3 antara lain : 

1. BUILDING-MOUNTED SIGNS (Signage Bangunan) 

Signage ini dipasang pada eksterior bangunan yang berfungsi sebagai 

branding untuk komersial serta membantu pelanggan menemukan lokasi 

komersial tersebut. Namun, jumlah signage yang dipasang biasanya 

diletakkan di bagian luar bangunan itu muncul. Signage bangunan ini 

memiliki beberapa macam antara lain : 

1. Awnings sign yakni sign yang diletakkan di dinding eksterior bangunan 

biasanaya Sign ini berbentuk lingkaran. 

2. Canopi Sign yakni sign yang diletakkan di dinding eksterior bangunan 

yang berbentuk memanjang. 

3. Parapet sign yakni sign yang dipasang di dinding pembatas gedung 

yang merupakan dinding atau pagar yang membentang di tepi atap. 

4. Projecting sign yakni sign yang dipasang pada bangunan yang 

berbentuk memanjang tegak lurus. 

5. Roof sign yakni sign yang dipasang diatas/diatap gedung. 
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6. Sign Band yakni sign yang sering digunakan digedung-gedung yang 

memiliki banyak penyewa. Sign berada diatas pintu masuk dan 

mengakomodasi berbagai tanda untuk masing-masing penyewa. 

7. Wall or fascia sign yakni sign yang menempel pada dinding eksterior 

atau fasia bangunan. Fasia adalah ekstensi vertical yang dapat mencapai 

dinding atas atau atap, ekstensi horizontal melintasi lebar bangunan 

8. Window sign yakni sign yang diterapkan ke jendela. 

2. DIGITAL SIGNS (Signage Digital) 

Di era modern ini signage digital sudah tidak asing bagi kita. Signage ini 

pada dasarnya adalah layar besar yang bisa menampilkan pesan dan bisa 

menarik perhatian khalayak. Selain itu kegunaan signage digital lainnya 

seperti bisa menampilkan sebuah iklan, bisa menampilkan perubahan item 

menu restoran, dan bisa juga menampilkan sebuah video maupun 

menggabungkan gambar untuk satu gambar yang besaar. 

3. FREESTANDING SIGNS (Tanda freestanding) 

Tanda freestanding adalah tanda yang berdiri bebas atau tidak melekat pada 

suatu bangunan. Jenis tanda ini yang paling efektif untuk penggunaan 

khusus. Dapat ditentukan oleh lokasi bangunan. Tanda freestanding yang 

paling umum adalah tanda arah atau wayfinding, Electronic Message 

Centers (EMC), dan lainnya 

4. INTERIOR SIGNS (Tanda Interior) 

Signage interior sangat penting bisa membantu para konsumen untuk 

mengetahui lokasi tertentu seperti arah toilet,mushola dan lainnya. 
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3.1.2   Fungsi Signage 

Sign sangat penting bagi masyarakat sekitar. Menurut sign.com dan SEGD 

(US Society of environmental Graphic Designer) yaitu 

1. Sebagai alat untuk membantu masyarakat dengan cara mengarahkan, 

mengidentifikasi dan memberi informasi kepada masyarakat  

2. Sebagai alat promosi usahanya dan dapat menarik kostumer baru 

3. Melindungi kepentingan umum 

3.2 Desain Komunikasi Visual 

Dasar desain menurut Yongki Safanayong (2006 : 2) menyatakan bahwa dasar 

desain merupakan suatu desain memberi kepuasan atau mengisi kebutuhan, desain 

akan bermakna apabila mencangkup masalah-masalah yang lebih luas yang lebih 

mendasari dalam penyelesaian atau pemecahan perubahan. Desain dalam bidang 

studi mencangkup eksploitasi yang berdifat kreatifitas disilin untuk mempelajari 

pelajaran disiplin dalam evaluasi desain. Tujuan desain yakni mampu 

menyampaikan karya visual kepada masyarakat. Fungsi desain yaitu menjelaskan. 

Menerangkan, membujuk dan melindungi. Komunikasi adalah suatu proses 

pembicaraan antara kedua belah pihak yang tujuannya adalah menginformasikan, 

mengidentifikasi, promosi dan menciptakan kesadaran. Visual yaitu gambar atau 

tampilan yang mampu mengkomunikasikan arti warrna, bentuk, dan gerak. 

 Komunikasi visual juga mengandung teori presepsi didalamnya dimana kita 

membual karya visual tak hanya satu  pendapat saja bisa juga menggandung banyak 

presepsi. Ada banyak teori komunikasi dalam dunia desain yakni, presepsi, gestalt, 

semiotik dan banyak lagi. Makna adalah berupa pemikiran atau gagasan yang kita 

pahami yang mempengaruhi presepsi membangunkan rangasangan kepada 

seseorang. 

3.2.1 Prinsip Dasar Desain 

         Untuk memberikan suatu desain yang bermutu dibutuhkan sebuah 

pertimbangan dalam mengkoordinir sebuah elemen-elemen grafis dengan tepat 

dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebuah desain secara tepat. 
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Indikator sebuah desain yang menarik dibutuhkan tingkat keterbacaan yang bagus, 

dapat memvisualisaikan sesuatu untuk memudahkan khalayak untuk memahami 

dan membaca inti dari suatu desain tersebut. Prinsip desain menurut Landa, dkk 

yakni 

1. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan yakni sebuah kestabilan yang tercipta dari suatu tampilan 

pada visual dari titik pusat yang terbagi secara merata. Setiap elemen desain 

memiliki kekuatan dan berat secara visual. Tampilan berat pada elemen 

desain secara visual tergantung pada ukuran, bentuk, warna dan tekstur yang 

dimiliki oleh masing-masing elemen.  

2. Irama (Rhytm) 

Untuk membuat sebuah proses pengulangan berbagai macam elemen 

desain, maka akan tercipta sebuah pola dan irama. Irama juga dapat 

menciptakan suatu desain yang menarik dan dapat menyampaikan pesan 

melalui cara yang berbeda 

3. Tekanan (Emphasis) 

Untuk menciptakan sebuah tekanan, para desainer menampilkan sebuah 

desain yang disusun secara logis dan dapat mengontrol sebuah informasi 

dan pesan dapat tersampaikan kepada khalayak. Tekanan dapat dicapai 

dengan beberapa cara antara lain melalui tata letak, ukuran, kontras, arah 

maupun struktur diagram. 

4. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan dalam desain sangat dibutuhkan. Untuk memciptakan suatu 

kesatuan, maka elemen satu dan elemen lainnya harus dipadukan secara 

teratur. Untuk menyusun dan mengatur elemen-elemen desain dalam sebuah 

komposisi, maka diperlihatkan kesatuan diantara elemen-elemen tersebut 

secara visual. 
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3.2.2 Elemen-elemen desain 

1. Titik 

Titik adalah bagian terkecil di sebuah desain. Dari sebuaah titik, maka 

akan terbentuk elemen-elemen desain yang dapat membentuk sebuah 

desain secara utuh 

2. Gais 

Garis adalah bagian dasar dari elemen desain yang memiliki banyak 

fungsi. Garis dapat membentuk sebuah desain maupun objek dengan 

cara menyatukan serta membentuk tarikan dari titik satu ke titik lainnya 

secara bertahap. 

3. Bentuk 

Bentuk adalah bagian dari elemen yang terdiri dari garis dan bentuk 

yang menciptakan sebuah bentuk dua dimensi sehingga tampak datar 

atau rata. Sebuah bentuk dapat terbentuk dari titik-titik yang disatukan 

sehingga membentuk sebuah bidang. Sebuah bentuk dapat tercipta 

menjadi sebuah tata letak, pola dan berbagai macam komposisi elemen 

desain lainnya. 

3.3 Logo 

Secara umum, logo adalah sebuah identitas yang memberikan suatu 

karakteristik, ciri khas, dan tujuan dari sebuah perusahaan. Logo adalah elemen 

gambar atau simbol pada identitas visual. Menurut Design Dictionary dari Board of 

international Reesearch In Design (Rustan, 2017:13). Logo biasanya mengandung 

teks, gambar, atau kombinasi keduanya. Untuk memahami sebuah logo, terdapat 

beberapa istilah tentang logo yang saling berkait antara satu dan lainnya yakni. 

1. Entitas (Enity) yakni Objek sebenarnya yang dimaksudkan. Entitas dapat 

berubah, baik itu objek fisik maupun objek non-fisik, seperti, barang dan 

jasa, organisasi, manusia, tempat, konsep, pengalaman dan peristiwa. 
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2. Logotype yakni elemen tulisan yang menggunakan teknik lettering atau 

memakai huruf tertentu pada logo. Selain itu, dapat menambahkan elemen 

gambar. Fungsi logotype yakni 

a. Identitas. Untuk membedakan di identitas satu dengan lainnya. 

b. Tanda kepemilikan. Untukmembedakan milik sendiri dan milik orang 

lain. 

c. Tanda jamnian kualitas 

d. Mencegah pembajakan atau ditiru. 

3. Logo, berasal dari bahasa yunani “logos” yang berarti kata atau 

pikiran.istilahini muncul tahun 1937. Logo dapat menggunkan elemen-

elemen desain seperti teks,logogram,gambar dan lainnya. 

4. Logogram yakni sebuah simbol tulisan yang mewakili sebuah kata atau 

makna. Fungsi logogram sering juga disebut sebagai ideogram yakni simbol 

yang mewakili sebuah ide atau gagasan. 

5. Signature, berasal dari bahasa latin signare yang artinya tanda tangan. 

Secara umum signature berarti sebuah karakteristik, identitas, tanda, atau 

ciri khusus yang diterapkan pada sebuah objek. Logo yakni signature dari 

sebuah entitas. Signature bukan hanya visual saja tetapi signature juga dapat 

berupa audio, suara maupun music 

6. Mark, dalam desain grafis mark berarti tanda atau sebuah lambing atau sign. 

Sebagian orang menyebut elemen gambar pada logo sebagai mark. 

7. Wordmark, yakni sebuah logo yang terdiri dari tulisan, sama dengan makna 

sebuah logotype. Tetapi, sebagian orang menyebutkan bahwasannya hanya 

elemen tulisan saja yangdisebut wordmark (logo yang emiliki berbagai 

elemen lainnya). 

8. Brand, dari sudut pandang berbagai bidang sangat berbeda. maka dari itu 

makna brand sangatlah luas. 

3.4 Layout 

Layout bisa dijabarkan sebagai pengaturan tata letak pada desain untuk 

mengatur konsep atau pesan yang dibawanya. Pada proses membuat layout 

diperlukan beberapa kebiasaan umum dalam mendesain yaitu, konsep desain, 
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media dan spesifikasinya, thumnails dan dummy, desktop publishing, dan 

percetakan. Tipografi dalam layout yakni berperan sebagai penyampaian pesan 

pada sebuah layout. Kita harus menentukan jenis font yang tepat pada layout. 

Ditentukan elemen layout visual yaitu, memilih jenis huruf dan ukurannya, 

menentukan letter spacing, word speacing dan leading, dan lebar paragraph.  

 

3.4.1 Prinsip Layout 

   Didalam suatu layout hanya berisikan teks tanpa ada unsur visual didalamnya. 

Pada dasar prinsip layout dilogikakan sebagai suatu kunci utama dalam membuat 

layout yang baik. Menurut Rustan sebuah layout di bagi menjadi 4 yakni 

1. Seimbang (Balance) 

Keseimbangan dalam layout sangat membantu untuk menentukan sebuah 

ukuran dan peraturan setiap bagiannya, jika layout tidak seimbang pembaca 

merasa kesulitan. Ada dua jenis keseimbangan antara lain stabil, kuat 

(symmetric balance) dan variatif, bergerak (asymmetric balance) 

2. Irama (Rhytm) 

Irama adalah suatu bentuk yang dihasilkan dengan mengulang elemen 

secara bervariasi. Kata kuncinya adalah pengulangan secara konsisten dan 

bervariasi. Setiap varisasi yang mengalami pengulangan juga memiliki 

kesatuan utuh. 

3. Titik berat (Emphasis) 

Upaya menarik perhatian khalayak, setiap pesan pada layout harus memiliki 

daya tarik tinggi. Agar para khalayak tidak cepat berpaling. 

4.  Kesatuan (Unity) 

Seluruh elemen suatu layout harus saling melengkapi antarasatu dengan 

lainnya. Hal ini sangat membantu untuk menentukan banyaknya elemen 

yang akan digunakan atau bagaimana cara penggunaannya. 

Pada penerapan layout desainer juga harus membedakan media dan ukuran pada 

penerapan masing-masing membutuhkan penanganan yang berbeda. Sebuah layout 

harus ditata dan dipetakan secara baik agar mendapat perhatian yang cukup dari 

khalayak. 
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3.5 Tipografi 

Untuk membuat suatu signage dibutuhkan sebuah tulisan atau tipografi agar 

menarik perhatian dari konsumen atau khalayak umum. Menurut Danton 

Sihombing, tipografi adalah pengetahuan mengenai huruf dapat dipelajari dalam 

sebuah disiplin seni. Sedangkan menurut Rustan Surianto, Tipografi adalah cara 

penulisan atau penepatan jenis huruf pada suatu layout. Tipografi juga sangat 

berkaitan erat dengan  layout dimana unity sangat diutamakan pada tipografi. Huruf 

memiliki perpaduan nilai fungsional dan nilai estetika jika penggunaannya 

diperhatikan  seperti kaidah-kaidah estetikanya, kenyamanan keterbacaannya, serta 

interaksi huruf terhadap ruang dan elemen visual yang ada disekitarnya. Huruf 

memiliki klasifikasi berdasarkan latar belakang sejarah tipografi yakni Old Style 

(Garamond,1617), Transitional (Baskerville,1757), Modern (Bodoni, 1788), 

Egyptian/Slab Serif  (Century Expanded,1895), Contemporary/Sans Serif 

(Helvetica, 1957). Namun, Secara garis besarnya klasifikasi huruf ada 3 yaitu 

Blacklatter, Serif, dan Sans Serif. 

Blackletter atau Gothic adalah jenis typeface yang digunakan pada abad ke-12 

sampai dengan abad ke-15 oleh humanis Itali di Zaman Renaissance. Ciri dari huruf 

Gothic adalah dominasi garis-garis vertical yang sangat kuat serta penggunaan 

ornament-ornamen pada huruf inisial. Tulisan Gothic ini peranan nilai estetik lebih 

dominan daripada nilai fungsionalnya. 

 Serif yakni huruf yang memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal 

pada badan huruf yang memiliki garis yang menuntun mata pembaca melalui suatu 

garis melalui garis teks meskipun dalam komposisi teksnya panjang. Huruf ini 

cocok digunakan untuk hal-hal yang bersifat formal. 

Sans serif yakni bentuk huruf baru yang merupakan simbolisasi penolakan 

terhadap gaya-gaya huruf lama (Blackletter dan Serif) yang dianggap sebagai 

pilihan sempurna karena lebih mudah dibaca. Melihat dari segi nilai fungsional, 

huruf sans serif ini dianggap sebagai pilihan sempurna karena lebih mudah dibaca 
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Style pada tipografi ada beberapa miring, tegak didalam dunia style biasanya 

disebut Roman, Italic, dan Bold. Roman huruf tegak, Italic huruf miring, dan bold 

adalah huruf tebal (hal 60-61). Legibility berhubungan dengan kemudahan  dalam  

membaca. sedangkan readibility berhubungan tingkat keterbacaan pada suatu teks. 

Typographic colour adalah kesan warna pada jenis teks yakni desainer harus 

memposisikan warna yang seimbang kepekaan layout. Typeface pada 

keprbadiannya dibaratkan cocok tidaknya visual yang disampaikan. Pada budaya 

dalam desain huruf haruslah desainer menguasai konsep, memahami budaya 

pemahaman terhadap tipografi latin. 

3.6 Warna 

Warna adalah salah satu elemen visual yang kuat dalam mempengaruhi dan 

memprofokatif pemikiran manusia. Warna menurut Prawira adalah Warna 

termasuk salah satu unsur keindahan dalam seni dan desain selain unsur-unsur 

visual yang lain (Sulasmi Darma Prawira, 1989: 4). Warna merupakan proses yang 

penting dalam mendesain. Pemilihan warna ini tidak dapat dilakukan hanya 

menurut selera pribadi, tetapi harus berdasarkan kegunaan dari warna tersebut. 

Menurut Geothe, warna yang berdasarkan pada pigmen sebuah warna. Warna 

merupakan beberapa unsur seperti butiran halus warna yang banyak dibuat dalam 

proses suatu karya seni rupa.  

Warna memiliki ciri-ciri khusus. Warna-warna yang digolongkan menjadi dua 

golongan itu, berdasarkan pada simbolisnya yaitu warna panas dan warna dingin. 

Warna panas antara lain yakni merah,oranye,dan kuning. Warna-warna seperti 

merah,oranye, dan kuning dapat merangsang otak bahwasannya warna-warna 

tersebut dapat memberikan kesan emosi kejiwaan seperti semangat,api,darah,dan 

lain sebagainya. Sedangkan warna dingin antara lain biru, dan hijau. Warna biru 

maupun hijau dapat memberikan kesan alami,tenang, sejuk dan lain 

sebagainya.Ada beberapa istilah dalam teori warna Geothe yakni 

1. Warna Primer, merupakan sebuah warna pokok atau dasar yang tidak dapat 

diambil dari campuran warna lainnya. Warna ini seperti warna kuning, biru 

dan merah. 
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2. Warna Sekunder, merupakan warna-warna yang dicampur dari warna-

warna primer. Warna ini seperti warna ungu,oranye, dan hijau. 

3. Warna Tersier, merupakan warna yang hasil campuran dari warna sekunder 

dan primer. Warna ini seperti warna krem,cokelat, dan hijau muda. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Penentuan Konsep 

Untuk merancang laporan ini,penulis menemukan permasalahan yang berkaitan 

dengan perancangan signage tenant yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya. 

Penulis berusaha menganalisis permasalahan yang ada yakni  signage tenant yang 

ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya bentuk, ukurannya berbeda-beda sehingga 

signage tersebut harus mengikuti signage yang akan ditetapkan oleh Daerah 

Operasi 8 Surabaya. 

4.2 Perancangan Karya 

 

Gambar 4.1 Bagan Pengerjaan 

(sumber : olahan peneliti)  

Brief

Pengukuran 
tenant

pengukuran 
sigange

proses 
desain

Final desain

observasi wawancara
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a. Brief Client 

Untuk menentukan desain signage yang di inginkan maka dibutuhkan sebuah 

brief dari manajer unit bangunan yakni pak Dwi Utomo. Isi brief ini tentang 

bagaimana caranya agar desain signage yang bisa dipahami oleh masyarakat 

bahwasannya tenant-tenant yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya 

merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daeah Operasi 8 

Surabaya. 

b. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan di Stasiun Gubeng Baru Surabaya untuk 

melihat signage tenant yang ada disana. Tenant-tenant yang ada disana 

memiliki  tipe bangunan yang berbeda-beda dan juga signagenya berbentuk 

macam-macam ada yang besar dan kecil. 

4.3 Pengukuran Tenant 

Agar signage tenant seragam maka diperlukan mengukur tenant. Setiap tenant 

yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya berbeda-beda antara tenat satu dan 

tenant lainnya. Tenant di Stasiun Gubeng Baru Surabaya memiliki 3 tipe bangunan 

tenant yakni Tenant A, tenant B, dan tenant C. 

a. Tenant A 

Gambar 4.2 Tenant Indomaret 

(sumber : olahan peneliti,2019) 



26 
 

 
 

  

Tenant A yakni tenant yang memiliki ukuran panjangnya berbeda-

beda. Untuk ukuran tenant Indomaret sendiri panjang sekitar 5 meter persegi 

dan tingginya berkisar antara 3,3 meter persegi. Sedangkan untuk tenant 

yang lain seperti Bank BNI, ATM Galery, Alfaexpress, Thai Tea, dan 

Bateeq mengikuti ukuran tenant yang sudah disediakan. Tenant ini berada 

di deretan pintu masuk. 

b. Tenant B 

 

Gambar 4.3 Tenant Holland 

(sumber : olahan peneliti) 

 

Tenant B yakni tenant yang memiliki ukuran panjangnya sekitar 3,6 

meter persegi sedangkan tingginya berkisar antara 3,8 meter persegi. 

Usaha yang menyewa tenant ini antara lain Holland Bakery, Lapis 
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Kukus Surabaya, The Jawa Café, Tong Dji, dan Roti O’. Tenant ini 

berada di seberang tenant A.  

 

c. Tenat C 

 

Gambar 4.4 Tenant CFC 

(sumber : olahan peneliti) 

 

Tenant C yakni tenant ini berdiri sendiri di dekat print tiket dan 

ruang tunggu. Tenant ini berdiri sendiri. Di sekitar tenant ini diberi 

taman. Tenant ini berukuran panjang sekitar 9 meter persegi tinggi  

sekitar 5,5 meter persegi. 

Dari pengukuran tenant-tenant diatas bahwasannya tenant yang ada 

di Stasiun Gubeng Baru Surabaya memiliki ukuran tenant yang berbeda. 

Jika ukuran tenantnya berbeda maka ukuran signage yang digunakan 

juga berbeda. 
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4.4 Pengukuran Signage 

 

Untuk membuat signage maka dibutuhkan ukuran yang tepat. Setelah 

mengukur tenant-tenant yang ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya maka 

selanjutnya mengukur sebuah signage. Pengukuran signage diambil dari rata-

rata panjang tenant dan tinggi sebuah tenant. Tenant yang ada di Stasiun 

Gubeng Baru Surabaya rata-rata panjangnya sekitar 3,6 meter persegi 

sedangkan tingginya sekitar 3 meter persegi. Jadi, signage yang akan di gunakan  

 

Gambar 4.5 ukuran signage 

(sumber : olahan peneliti) 

 

Pada gambar 4.5 merupakan ukuran signage yang akan digunakan. Ukuran 

panjang signage sekitar 1,7 meter persegi dengan ketinggian 60 centimeter persegi 

dan memiliki ketebalan sekitar 15 centimeter. Untuk tempat logo diberi space  

sekitar 65 centimeter dan logo diletakkan ditengah dengan ukuran 40 centimeter. 
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4.5  Sketsa  

4.5.1 Sketsa Signage A 

 

Gambar 4.6 Sketsa Signage A 

(sumber : olahan peneliti,2019)  

 

Sketsa signage diatas memiliki ciri khas seperti logo kereta api. Di sketsa 

tersebut terdapat supergrafis dengan warna oranye dan biru yang menegaskan 

warna dari logo PT. Kereta Api Indonesia, logo tenat diletakkan di tengah kemudian 

pojok kiri atas ditambah dengan logo PT. Kereta Api Indonesia. Untuk ukuran 

signage ini memiliki panjang signage sekitar 1,7 meter persegi dengan ketinggian 

60 centimeter persegi dan memiliki ketebalan sekitar 15 centimeter. Untuk tempat 

logo diberi space  sekitar 65 centimeter dan logo diletakkan ditengah dengan ukuran 

40 centimeter 
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4.5.2  Sketsa Signage B 

  

 

Gambar 4.7 Sketsa Signage B 

(sumber : olahan peneliti,2019)  

 

Sketsa signage diatas memiliki supergrafis dengan warna oranye dan sedikit  

biru yang menegaskan warna dari logo PT. Kereta Api Indonesia, logo tenat 

diletakkan di tengah kemudian pojok kiri atas ditambah dengan logo PT. Kereta 

Api Indonesia. Untuk ukuran signage ini memiliki panjang signage sekitar 1,7 

meter persegi dengan ketinggian 60 centimeter persegi dan memiliki ketebalan 

sekitar 15 centimeter. Untuk tempat logo diberi space  sekitar 65 centimeter dan 

logo diletakkan ditengah dengan ukuran 40 centimeter 
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4.5.3 Sketsa Signage C 

  

 

Gambar 4.8 Sketsa Signage B 

(sumber : olahan peneliti,2019)  

 

Sketsa signage diatas memiliki supergrafis dengan warna oranye dan 

sedikit  biru yang menegaskan warna dari logo PT. Kereta Api Indonesia 

dan logo tenat diletakkan di tengah. Untuk ukuran signage ini memiliki 

panjang signage sekitar 1,7 meter persegi dengan ketinggian 60 centimeter 

persegi dan memiliki ketebalan sekitar 15 centimeter. Untuk tempat logo 

diberi space  sekitar 65 centimeter dan logo diletakkan ditengah dengan 

ukuran 40 centimeter 
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4.5.4 Sketsa Signage D 

  

 

Gambar 4.9 Sketsa Signage D 

(sumber : olahan peneliti,2019)  

 

Sketsa signage diatas memiliki supergrafis garis lurus dengan warna 

oranye dan biru yang menegaskan warna dari logo PT. Kereta Api Indonesia 

dan logo tenat diletakkan di tengah. Untuk ukuran signage ini memiliki 

panjang signage sekitar 1,7 meter persegi dengan ketinggian 60 centimeter 

persegi dan memiliki ketebalan sekitar 15 centimeter. Untuk tempat logo 

diberi space  sekitar 65 centimeter dan logo diletakkan ditengah dengan 

ukuran 40 centimeter 
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4.5.5 Sketsa Signage E 

  

 

Gambar 4.10 Sketsa Signage E 

(sumber : olahan peneliti,2019)  

 

Sketsa signage diatas memiliki supergrafis yang mengambil dari 

logo PT. Kereta Api Indonesia. dengan warna oranye dan sedikit  biru yang 

menegaskan warna dari logo PT. Kereta Api Indonesia dan logo tenat 

diletakkan di tengah. Untuk ukuran signage ini memiliki panjang signage 

sekitar 1,7 meter persegi dengan ketinggian 60 centimeter persegi dan 

memiliki ketebalan sekitar 15 centimeter. Untuk tempat logo diberi space  

sekitar 65 centimeter dan logo diletakkan ditengah dengan ukuran 40 

centimeter 
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4.6 Implementasi Karya 

4.6.1 Signage A 

Desain Signage A yang sudah di grafiskan. 

 

Gambar 4.11 desain signage A 

(sumber : olahan peneliti,2019) 

Dari gambar desain signage diatas bentuk dari signage tersebut 

berupa gambaran dari logo kereta api. Ditambahkan dengan logo PT. Kereta 

Api Indonesia dipojok kiri atas. Dan juga supergrafis yang memiliki warna 

logo kereta api. Warna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus 

dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders dan warna 

orange melambangkan melambangkan gerakan yang dinamis PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) dalam mencapai Visi dan Misinya 
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4.6.2 Signage B 

Desain Signage B yang sudah di grafiskan. 

 

Gambar 4.12 desain signage B 

(sumber : olahan peneliti,2019) 

Gambar desain signage B diatas bentuknya persegi panjang dengan 

sisi yang melengkung atau sikunya yang tumpul dan ditambahkan dengan 

logo PT. Kereta Api Indonesia dipojok kiri atas. memiliki supergrafis dari 

warna yang dari PT. Kereta Api Indonesia 

 

4.6.3 Signage C 

Desain Signage C yang sudah di grafiskan. 

 

Gambar 4.13 desain signage C 

(sumber : olahan peneliti,2019) 

Untuk membedakan signage B dan C adalah dari gambar desain 

signage diatas tidak ada logo PT. Kereta Api Indonesia berbentuk persegi 
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panjang tetapi sisi dari persegi panjang tersebut tidak melengkung dan 

memiliki supergrafis dari warna yang dari PT. Kereta Api Indonesia 

4.6.4 Signage D 

Desain Signage D yang sudah di grafiskan. 

 

Gambar 4.14 desain signage D 

(sumber : olahan peneliti,2019) 

Dari gambar desain signage diatas hanya memiliki 2 garis saja dari 

warna yang dari PT. Kereta Api Indonesia. Dan untuk bentuk signagenya 

berbentuk persegi panjang dan berbahan kaca atau tembus pandang. 

 

4.6.5 Signage E 

Desain Signage C yang sudah di grafiskan. 

  

Gambar 4.15 desain signage E 

(sumber : olahan peneliti,2019) 
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4.7 Final Desain 

Dari  5 desain signage ini maka dipilih salah satu yang sesuai dengan 

keinginan dari Pak Dwi selaku manager unit bangunan di Daerah Operasi 8 

Surabaya adalah sketsa signage b. 

 

Gambar 4.16 signage yang dipilih 

(sumber : olahan peneliti,2019) 

 

 

 

Gambar 4.17 signage yang dipilih 

(sumber : olahan peneliti,2019) 
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4.8 Penerapan Karya 

Setelah final desain selesai maka diterapkan pada tenant yang ada di 

Stasiun Gubeng Baru. 

a. Tenant A 

 

Gambar 4.18 Penerapan pada tenant A 

(sumber : olahan peneliti,2019) 
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b. Tenant B 

 

 

Gambar 4. 19 Penerapan pada tenant B 

(sumber : olahan peneliti,2019) 
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c. Tenant C 

 

Gambar 4. 20 Penerapan pada tenant C 

(sumber : olahan peneliti,2019) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Kereta Api Indonesia Persero Daerah 

Operasi 8 Surabaya, penulis dapat memahami untuk pembuatan signage tenant yang 

ada di Stasiun Gubeng Baru Surabaya. Dengan adanya tugas praktik ini penulis 

mengetahui bahwasannya signage tenant-tenant yang ada di Stasiun Gubeng Baru 

Surabaya memiliki ukuran yang berbeda-beda dan dengan adanya perubahan desain 

ini dapat menjadi patokan untuk ke depannya agar signage tenant-tenant menjadi 

lebih baik dan menjadi rapi. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 

Surabaya, 

penulis memberikan saran ; 

1. Perlu menambahkan pekerjaan untuk para desainer untuk membantu 

pekerjaan yang berurusan tentang desain agar menjadi mudah 

2. Menambahkan pekerjaan untuk orang yang sedang melakukan kerja praktik. 
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