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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Sign system adalah salah satu elemen arsitektural yang memegang peran penting 

pada sebuah bangunan mal. Perencanaan sign system yang baik dan terpadu dapat 

memperkuat konsep mal dalam menciptakan image/citra mal yang bersangkutan. 

Keberadaaanya sendiri mempunyai berbagai fungsi. Salah satunya yang paling 

penting adalah sebagai petunjuk arah. Untuk itu sign system diperlukan untuk 

meyakinkan pengunjung agar dapat sampai ke tujuan. Sign system juga berfungsi 

sebagai unsur dekoratif, terlihat pada desain yang seringkali dibuat menarik melalui 

permainan bentuk dan warna sehingga cantik secara visual. Kedua fungsi ini berlaku 

untuk eksterior dan interior bangunan mal. Perencanaan sign system yang baik harus 

informatif dan fugsional, mampu menyampaikan pesan dengan jelas kepada 

pengunjung mal dalam bentuk yang sederhana tanpa menghilangkan perencanaan 

desain yang menarik. Sehingga di manapun keberadaan bangunan itu, dibutuhkan 

sebuah sign system yang baik dan terkonsep. 

 

5.2 Saran 

5.2.1    Saran untuk diri sendiri : 

• Agar menjadi lebih baik dalam bekerja, berpikir dan berproses. 

• Berani mengambil keputusan sendiri dalam menentukan solusi yang tepat 

dari suatu masalah dengan dilandasi alasan yang kuat. 

• Berpikir lebih dewasa, jauh kedepan dalam memikirkan solusi dari setiap 

masalah. 

 

5.2.2 Saran untuk pihak Pacific Mall : 

• Agar menjadi mal yang lebih baik dan dikenal masyarakat luas. 

• Lebih banyak mengadakan acara-acara yang dapat menarik pengunjung mal  

khususnya dari luar kota. 
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5.2.3 Saran untuk pihak FSRD Maranatha : 

• Kepada dosen pembimbing dan dosen penguji agar dapat memberikan ilmu, 

saran, dan kritik yang dapat membangun, sehingga para mahasiswa dapat 

lulus dengan baik dan siap menghadapi dunia kerja. 

• Untuk dosen mata kuliah agar dapat mengajar semaksimal mungkin sesuai 

dengan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya dan mengikutiperkembangan 

jaman sehinggapara mahasiswa dapat ikut berkembang dengan semaksimal 

mungkin. 

5.2.4 Saran untuk penelitian yang akan datang : 

• Agar kualitas penelitian baik dari segi studi kasus dan desain dapat lebi baik 

lagi. 

• Agar aturan mengenai pengantar karya tugas akhir lebih diperjelas dengan 

satu sistem yang tetap namun tidak terlalu formal sehingga mahasiswa desain 

komunikasi visual dapat membuat pengantar karya yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




