BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Selama mengerjakan perancangan Sign system dan Wayfinding
pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ini, penulis menemui banyak hal
kompleksitas permasalahan utama yang sangat rumit. Banyak hal yang
masih harus disusun secara bertahap dan intens guna membenahi proses
perancangan dengan tepat dan membutuhkan riset yang mendalam dan
waktu yang lama untuk benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang
ada pada Sign system di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ini.
Pada perancangan Sign system dan Wayfinding pada RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta, penulis ingin menawarkan salah satu contoh
alternatif konsep perancangan yang mungkin belum sampai bisa
menyelesaikan semua masalah yang ada, berupa visualisasi perancangan
ulang master plan, sign system. Diharapkan dapat meningkatkan
kemudahan pasien dan pengunjung rumah sakit dalam menemukan lokasi
atau tempat, gedung, ruangan tertentu secara cepat tanpa harus
membuang waktu mencari dan menanyakan lokasi atau tempat yang
dituju, pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ini.
Harapan dan tujuan penulis dalam perancangan ini, juga bisa
menjadi referensi untuk mahasiswa dalam memperluas kajian atas sistem
informasi dan fasilitas publik melalui media Sign System dan Wayfinding.

B. SARAN
Dalam perancangan ini, dibutuhkan durasi waktu penelitian yang
dalam dan intens sangat diperlukan untuk pengambilan sample. Selain
itu, dalam sebuah perancangan sign system, sebaiknya tidak hanya
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ditentukan oleh penulis sebagai seorang desainer grafis, namun juga
dibutuhkan saran dan pengetahuan dari pakar lainnya, yang nantinya
membentuk sebuah kerja tim untuk seperti hal nya sebuah project.
Penulis pun menyadari bahwa banyak batasan dan kekurangan,
pada analisis, pengambilan sample dalam bentuk wawancara maupun
kuisioner dan bentuk lainnya, terhadap berbagai responden (target
audience) menjadi faktor utama penentuan visual dari perancangan sign
system ini.
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