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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebun binatang adalah salah satu sarana rekreasi bagi masyarakat umum yang 

menjadi tempat yang menyenangkan, nyaman sekaligus aman agar masyarakat dapat 

terus mengunjungi kebun binatang dengan penuh suka cita. Untuk itu, pihak 

pengelola kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta juga harus memperhatikan 

kondisi kebun binatang melalui pemeliharaan hewan dengan baik dan layak serta 

pemeliharaan sarana fisik yang nyaman dan menarik.  

Kandang yang ada di dalam kebun binatang pemeliharaannya sudah 

diperhatikan hingga pemeliharaan sarana dan prasarana fisik yang digarap lebih baik 

dari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sign system saat ini, dimana papan 

gerbang atau pintu masuk di buat lebih menarik, dan tulisan atau huruf yang jelas. 

Papan nama binatang bertujuan untuk memberikan informasi berupa nama dan daerah 

asal binatang yang ada, serta diletakkan di sekitar satwa tersebut berada. Pada 

umumnya hanya berupa tulisan putih dengan background hijau, namun ada beberapa 

papan nama yang tidak lengkap hanya berupa foto atau hanya berupa tulisan.  

Sign system yang lainnya yaitu papan edukasi, dimana papan ini hampir sama 

fungsinya dengan papan nama binatang. Hanya saja keterangan dan informasi yang 

diberikan lebih lengkap, seperti nama, habitat penyebarannya, serta keturunan. Di 

kebun binatang Gembira Loka informasi papan edukasi sudah lengkap. Berisikan 
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gambar, nama, habitat, serta keturunannya. Adanya papan edukasi ini bertujuan untuk 

pendidikan, dengan cara menginformasikan tentang suatu kehidupan binatang secara 

lengkap, guna menambah wawasan umum pengunjung. 

 Sign system papan larangan/peringatan dibuat untuk menyampaikan informasi 

berupa peringatan dan larangan yang harus ditaati oleh penunjung selama berada di 

kawasan kebun binatang Gembira Loka. Papan larangan atau peringatan berguna 

untuk menjaga keamanan dan keselarasan pengunjung selama berada di kawasan 

tersebut. Papan larangan dan peringatan yang ada diantaranya:  

a. Dilarang membawa hewan peliharaan. 

b. Dilarang mendekati kandang harimau ketika sedang diberi makan. 

c. Dilarang membuang sampah sembarangan. 

Sign system yang lain yaitu papan petunjuk arah. Menurut Harris (1992: 28) 

papan petunjuk arah ini bertujuan untuk menginformasikan arah dan tempat yang 

hendak dituju. Pada umumnya terdapat nama, gambar, petunjuk arah dan jarak. Sign 

system yang juga ada di Gembira Loka Yogyakarta yaitu papan tanda fasilitas umum. 

Papan tanda fasilitas umum merupakan tanda untuk menginformasikan fasilitas-

fasilitas umum yang disediakan oleh kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta, 

antara lain: toilet, telepon umum, mushola, tempat parkir bis dan mobil, loket dan 

restoran. 

Kebun binatang sudah menyediakan fasilitas untuk penelitian dan pendidikan, 

sehingga tujuan dari kebun binatang sebagai tempat konservasi alam tercapai. 

Kebutuhan berinteraksi antara manusia dan satwa tidak menyimpang dari konteks 
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konservasi, hal ini justru menambah daya tarik tersendiri, misalnya membangkitkan 

semangat untuk menjaga dan melindungi flora dan fauna, memperbaiki lingkungan 

alam, serta mengembangkan pengalaman belajar dan akhirnya menjadikan manusia 

sadar akan arti hadirnya di bumi ini (www.gembiralokazoo.com). 

Tema pengembangan Gembira Loka diarahkan menjadi sebuah konsep alam 

dengan tetap berusaha mempertahankan kondisi lingkungan alam sesuai fungsinya 

sebagai tempat konservasi alam. Adanya kebun binatang Gembira Loka di 

Yogyakarta ini diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif mendukung 

pengembangannya sehingga Gembira Loka ini benar-benar dapat sesuai dengan 

fungsi dan tujuannya sebagai tempat rekreasi, konservasi, penelitian dan edukasi. 

Menurut Tirtodiprojo (2008: 44), konsep Gembira Loka yang naturalistik, 

sebagai wadah kegiatan rekreasi alami yang fungsi dan tujuannya sebagai tempat 

rekreasi, konservasi, penelitian dan edukasi, perkembangan ilmu zoology dan botani 

di Indonesia dan kesadaran masyarakat dalam merawat, menjaga dan melindungi 

flora dan fauna sangatlah rendah serta arsitektur bangunan kebun binatang di 

Indonesia tidak secanggih di Negara maju, sehingga tidak ada bangunan Gembira 

Loka atau kebun  binatang yang menampilkan teknologi dalam pengaplikasiannya 

sebagai tempat tinggal satwa maupun bangunan pendukung. 

Perencanaan dan perancangan Gembira Loka ini didasari oleh beberapa hal 

menurut Tirtodiprojo (2008: 32) yaitu : 

a. Tuntutan masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan fasilitas rekreasi 

alam yang ada. 
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b. Kondisi pelayanan perlindungan dan pelestarian flora dan fauna yang ada 

saat ini yaitu Kebun Binatang di Jawa Tengah dan Yogyakarta belum 

dilakukan secara maksimal. 

c. Kebun Binatang hanya sebagai sarana pameran dan pertunjukan tentang 

hewan bukan perlindungan dan studi ilmiah tentang flora dan fauna. 

Perkembangan zaman yang semakin maju, semakin tinggi pula jumlah 

penduduk dan aktivitasnya. Dengan aktivitas penduduk yang tinggi diperlukan sistem 

informasi yang baik dan terpadu. Sistem informasi yang dimaksud salah satunya 

adalah sistem rambu (sign system) disebut juga tanda atau penunjuk arah. Karena 

sistem rambu banyak membantu masyarakat di dunia, dan bisa digunakan sebagai 

pengatur mobilitas yang semakin banyak. 

Mobilitas yang tinggi dan pekerja pada saat ini perlu adanya sebuah sistem 

informasi yang mampu menjawab kebutuhan para pengguna jasa. Menurut Tinarbuko 

(2008: 23) diperlukan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, seperti 

Pendidikan, Ekonomi, bahkan Pekerjaan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam 

membuat sistem informasi terutama menyangkut jasa layanan dengan jumlah 

pengguna yang banyak. 

Masalah seperti mengatur arus masuk dan keluar, pelayanan jasa, informasi 

bahkan sampai penunjuk arah menuju kamar kecil adalah bagian dari sebuah sistem 

informasi. Bisa dikatakan hampir di setiap tempat dengan mobilitas yang tinggi 

diperlukan sistem informasi yang tepat dan akurat. Gembira Loka sebagai salah satu 

tempat wisata kebun binatang di Yogyakarta yang memerlukan sistem informasi 
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untuk membantu aktifitas pengunjungnya di dalam Gembira Loka, sebagai contoh 

penunjuk arah untuk hewan-hewan yang ingin dilihat. 

Berdasarkan permasalahan dan keberadaan sign system di kebun binatang 

Gembira Loka Yogyakarta, menarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas 

penggunaan sign system di kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Kondisi kebun binatang dan pemeliharaan hewannya. 

b. Keberadaan hewannya belum terbagi-bagi sesuai jenis binatangnya dan 

tempat hidupnya. 

c. Efektivitas penggunaan sign system di  dalam kebun binatang. 

d. Kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang menarik pengunjung. 

e. Jarak antara kandang berjauhan sehingga membuat pengunjung lelah. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi 

pada efektivitas penggunaan sign system di kebun binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. 
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D.    Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimanakah efektivitas penggunaan sign system di kebun binatang Gembira 

Loka Yogyakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitan ini 

adalah: 

Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan sign system di kebun binatang 

Gembira Loka Yogyakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, 

maupun secara praktis di lapangan. Secara teoritis hasil penelitian ini untuk 

mengetahui kriteria sign system yang efektif bagi kebun binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan tentang  

efektivitas sign system kepada pengelola kebun binatang Gembira Loka di 

Yogyakarta.  

 

 

 


