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BAB II 

SISTEM INFORMASI KAWASAN WISATA THE GREAT ASIA AFRICA 

 
 

II.1 Profil Kawasan The Great Asia Africa 

 
Kawasan wisata The Great Asia Africa terletak di Jalan Raya Lembang No. 71, 

Gudangkahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391. Kontak 

0811-2166-000. Pembukaan resmi kawasan wisata ini tepat pada hari Minggu, 8 

Desember 2019. Pemilik kawasan wisata, Perry Tristianto menjelaskan mengenai 

alasan mengapa terwujudnya kawasan wisata The Great Asia Africa ialah melihat 

dari karakter wisata yang erat dengan masa keemasan kota Bandung sebagai tempat 

berlangsungnya konferensi Asia-Africa.  

 

Wisata The Great Asia Africa satu grup dengan kawasan wisata yang ada di kawasan 

Lembang lainnya, yaitu De Ranch yang diperuntukkan untuk pengunjung yang ingin 

merasakan pengalaman naik kuda, Bandung Floating Market yang diperuntukkan 

untuk pengunjung ingin berkuliner, dan Farm House Lembang yang diperuntukkan 

untuk pengunjung yang ingin melihat Rumah Gaya Eropa, Rumah Hobbit, Jembatan 

Cinta dan juga bermain dengan hewan ternak, selain satu grup dengan kawasan 

wisata tersebut The Great Asia Africa juga satu grup dengan tempat kuliner yang ada 

di Lembang, yaitu Rumah Sosis, Tahu Susu Lembang dan Mie Jawa Lembang.  

 

Kawasan wisata ini sifatnya buatan manusia yang merupakan suatu taman hiburan 

yang berlokasi di daratan tinggi yang mengusung konsep replika lingkungan serta 

warisan budaya di Afrika dan Asia, ada beberapa replika negara yang ada di kawasan 

wisata ini di antaranya, Indonesia, India, Jepang, Korea, Thailand, Timur Tengah dan 

Africa. Ornamen bangunan yang sesuai dengan negeri asalnya membuat pengunjung 

dapat merasakan pengalaman berjelajah pesona budaya lintas benua secara langsung 

tanpa harus pergi kedua benua tersebut. Selain dari itu, pengunjungpun bisa 

menikmati beraneka macam makanan serta membeli souvenir khas negara-negara di 

benua tersebut sebagai oleh-oleh. Website resmi The Great Asia Africa 

https://thegreatasiaafrica.id/, Instagram @ thegreatasiaafrica.id.  
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II.1.1 Fasilitas Kawasan The Great Asia Africa 

 
Kawasan wisata The Great Asia Africa mempunyai fasilitas sarana dan prasarana 

yang sudah lengkap diantaranya yaitu lahan parkir yang memadai, toilet, dan juga 

musala. Selain itu, kawasan wisata ini pun cukup ramah bagi penyandang disabilitas 

karena disediakannya berbagai sarana dan prasaran seperti lift, serta jalur yang 

dikhususkan bagi pengguna kursi roda. 

 

a. Tempat Parkir 

 

Lahan parkir di kawasan The Great Asia Africa yang sangat luas dapat menampung 

ratusan motor serta mobil. Parkir di kawasan The Great Asia Africa untuk motor 

harus membayar biaya Rp. 1.500,-/jam dan untuk mobil harus membayar Rp. 3.000,-

/jam. 

 

 

 

Gambar II.1 Tempat parkir luar Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020)  
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Gambar II.2 Tempat parkir dalam Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 

b. Musala 

 

Musala yang ada di kawasan The Great Asia Africa berada dekat dengan replika 

India. Musala yang ada di kawasan The Great Asia Africa sudah cukup memadai ada 

5 ruangan yang dapat digunakan. Kondisi musala yang tersedia cukup bersih serta di 

bagian luarnya terdapat tempat wudu yang cukup luas. 

 

 

Gambar II.3 Mushola Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 
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Gambar II.4 Bagian dalam mushola Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 
 

c. Toilet 

 

Fasilitas toilet yang ada di kawasan The Great Asia Africa sudah cukup memadai 

ada beberapa toilet yang disediakan, di antaranya di area parkir dan juga di area 

wisata kawasan The Great Asia Africa. Toilet yang ada di kawasan The Great Asia 

Africa juga membuat nyaman para pengunjung dengan dipisahnya toilet wanita dan 

pria. 

 

 

 

Gambar II.5 Toilet Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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d. Lift 

 

Terdapat fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas maupun bagi para lansia yaitu 

berupa lift sehingga kelompok tersebut tidak akan kesulitan dalam menikmati 

seluruh area di kawasan wisata ini. Sedangkan bagi pengunjung regular yang ingin 

menggunakan fasilitas ini dapat dikenakan biaya khusus untuk dapat menaikinya. 

 

 

 

Gambar II.6 Lift Kawasan The Great Asia Africa  

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

e. Jalur Kursi Roda 

 

Jalur ini merupakan jalur yang dilewati oleh semua pengunjung kawasan The 

Great Asia Africa. Namun jalur ini dibuat untuk memudahkan pengguna kursi 

roda untuk bisa menikmati suasana yang ada serta agar merasa nyaman saat 

berada di kawasan The Great Asia Africa. 
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Gambar II.7 Jalur kursi roda Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

f. Tempat Penukaran Voucher 

 

 Tempat penukaran voucher ini merupakan tempat dimana pengunjung The Great 

Asia Africa dapat menukarkan voucher yang ada pada tiket dengan segelas 

minuman segar aneka rasa. Pengunjung dapat memilih varian rasa minuman yang 

tersedia di area tersebut. 

 

 
 

Gambar II.8 Tempat penukaran voucher Kawasan The Great Asia 

Africa Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 
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II.1.2 Sign System Fasilitas Kawasan The Great Asia Africa 

 

 

a. Sign system Tempat Parkir 

 

 

Sign system ini berada sebelum memasuki area tempat parkir dalam Kawasan The 

Great Asia Africa. Sign system ini digabung dengan sign system yang menuju ke 

musala dan toilet yang berada di area tempat parkir serta ada sign system yang 

menjelaskan ketentuan ijin pemotretan di Kawasan The Great Asia Africa. 

 

 

 
 

Gambar II.9 Sign system area tempat parkir Kawasan The Great Asia 

Africa Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 

b. Sign system Musala 

 

Sign system  ini digunakan untuk membedakan mana musala laki-laki dan mana 

musala perempuan. Namun penggunaan kata “akhwat” dan “ikhwan” sering kali 

membinggungan beberapa pengunjung yang datang. Dikhawatirkan orang yang tidak 

mengerti arti kata “akhwat” dan “ikhwan” mengira bahwa tempat tersebut bukan 

merupakan tempat ibadah orang Islam. 
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Gambar II.10 Sign system pembeda mushola laki-laki dan perempuan  

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

c. Sign system Toilet 

 

Sign system ini berada dekat dengan replika India berdekatan dengan sign system 

musala, namun letak toilet ini berada di lantai dasar tepatnya di bawah musala. 

Sign system ini diletakkan lebih tinggi dari sign system yang lainnya agar para 

pengunjung dari kejauhan dapat melihat dan menemukan lokasi toilet tersebut. 

 

 
 

Gambar II.11 Sign system toilet Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 
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d. Sign system Lift 

 

Sign system ini berada di kawasan yang paling depan, dimana para pengunjung yang 

baru saja datang sudah pasti akan langsung melihat. Sign system lift diletakkan 

sebelum memasuki area wisata agar penyandang disabilitas maupun lansia dapat 

langsung menggunakan lift tersebut untuk menikmati Kawasan The Great Asia 

Africa. 

 

 

Gambar II.12 Sign system lift Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 

 
 

Gambar II.13 Peraturan lift Kawasan The Great Asia 

Africa Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 
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e. Sign system Penukaran Voucher 

 

Sign system ini terletak di sebelah pintu masuk menuju tempat penukaran voucher. 

Voucher tersebut dapat ditukarkan dengan segelas minuman segar. Sign system ini 

diletakkan berdekatan agar tidak membuat pengunjung bingung saat mencarinya, 

karena kebanyakan pengunjung yang menukarkan voucher merupakan pengunjung 

yang telah lelah mengelilingi kawasan The Great Asia Africa. 

 

 

 

Gambar II.14 Sign system penukaran voucher Kawasan The Great Asia 

Africa Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

II.1.3 Replika Negara di Kawasan The Great Asia Africa 

 

Kawasan wisata ini merupakan salah satu tempat wisata yang dijadikan sebagai 

tempat destinasi saat akhir pekan. The Great Asia Africa merupakan kawasan wisata 

buatan yang mengusung konsep replika lingkungan serta warisan budaya di Afrika 

dan Asia. Di kawasan The Great Asia Africa ada beberapa replika negara yang dapat 

dikunjungi, diantaranya Indonesia, India, Jepang, Korea, Thailand, Timur Tengah 

dan yang terakhir adalah Afrika. 
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a. Replika Indonesia 

 

Replika negara Indonesia yang ada di kawasan The Great Asia menyajikan salah 

satu rumah adat dari Indonesia yang berasal dari Jambi yaitu rumah panggung 

yang dikenal dengan Rumah Kajang Leko. Rumah ini terbuat dari kayu. 

Pengunjung yang datang ke kawasan ini diperbolehkan untuk naik ke rumah 

panggung dan juga diperbolehkan untuk mengambil foto. Namun saat menaiki 

rumah panggung tersebut pengunjung diwajibkan untuk pelepas alas kaki, agar 

kondisinya tetap bersih dan terjaga. Kebutuhan sign system yang harus ditambah 

di kawasan ini yaitu peringatan untuk melepas alas kaki dikhawatirkan ada 

pengunjung yang tidak melepas alas kaki karena alasan tidak tahu. 

 

 

 

Gambar II.15 Replika Indonesia di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021)
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a. Replika India 

Replika negara India yang berada di kawasan The Great Asia Africa menyajikan suasana 

Jaipur “India Pink City” karena Jaipur sangat terkenal dengan julukan “Pink City” dan 

juga merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar dari negara bagian Rajasthan di India. 

Pengunjung yang datang ke kawasan India ini akan melihat bangunan yang dihiasi oleh 

ornamen khas India yang berwarna pink, pengunjung diperbolehkan untuk mengambil foto. 

Tidak ada larangan pada kawasan ini yang terpenting pengunjung menjaga kebersihan. 

 

 

 

Gambar II.16 Replika India di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

b. Replika Jepang 

 

Replika negara Jepang yang berada di kawasan The Great Asia Africa menyajikan replika 

jembatan merah khas Jepang. Pengunjung juga dapat melihat bunga khas yaitu Sakura dan 

juga ada beberapa bangunan khas dari negara Sakura tersebut. Pengunjung diperbolehkan 

untuk mengambil foto disetiap sudut kawasan. Tidak ada larangan yang terpenting 

pengunjung dapat menjaga kebersihan. Kebutuhan sign  system yang harus ditambah yaitu 

pada bunga Sakura, pengunjung dilarang untuk memetik bunga Sakura tersebut dan juga 

pada replika jembatan merah khas Jepang ini pengunjung dilarang untuk bersandar padang 

tiang-tiang karena dapat menghalangi pengunjung lain yang ingin berfoto. 
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Gambar II.17 Replika Jepang di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

c. Replika Korea 

 

Replika negara Korea yang ada di kawasan The Great Asia Africa menyajikan 

beberapa bangunan yang menjadi ciri khas negara tersebut dan juga diperlihatkan 

bagaimana isi ruangan dari bangunan tersebut. Pengunjung yang datang 

diperbolehkan berfoto di dalam ruangan tersbut dan juga disediakan baju khas 

Korea bisa untuk dipakai saat berfoto. Saat memasuki ruangan pengunjung 

diwajibkan untuk melepas alas kaki. Kebutuhan sign system pada kawasan ini yaitu 

pengunjung diwajibkan untuk melepas alas kaki saat ingin memasuki ruang khas 

Korea. 
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Gambar II.18 Replika Korea di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

d. Replika Thailand 

Replika negara Thailand yang ada di kawasan The Great Asia Africa hanya 

menyajikan tembok bangunan khas Thailand yang terdapat ornamen - ornamen 

berwarna emas namun tidak ada tempat yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. 

Pengunjung diperbolehkan untuk mengambil foto. Tidak ada larangan di kawasan ini 

yang terpenting pengunjung dapat menjaga kebersihan. Kebutuhan sign system yang 

harus ada di kawasan ini adalah pengunjung tidak boleh bersandar pada tembok yang 

terdapat ornamen ditakutkan dapat merusak ornament tersebut dan juga menghalangi 

pengunjung yang ingin berfoto di area tersebut. 
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Gambar II.19 Replika Thailand di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021 

 

e. Replika Timur Tengah 

 

Replika negara Timur Tengah ini menyajikan bangunan khas dari Timur Tengah 

yaitu kubah mas dan juga tembok bertulisan kaligrafi huruf arab. Dan juga terdapat 

taman yang sangat luas dan juga indah. Pengunjung diperbolehkan berfoto di 

kawasan ini. Namun pengunjung tidak diperbolehkan untuk menginjak bunga yang 

ada di kawasan tersebut. Kebutuhan sign system yang harus ditambah pada kawasan 

ini yaitu pengunjung dilarang untuk memetik dan menginjak bunga dan rumput yang 

ada pada kawasan ini. 

 

Gambar II.20 Replika Timur Tengah di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 
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f.   Replika Afrika 

Replika Negara Africa yang ada di kawasan The Great Asia ini menyajikan rumah 

adat dari Africa, dan juga ornamen - ornamen khas negaranya. Pengunjung 

diperbolehkan  masuk ke dalam replika rumah adat tersebut, tidak ada larangan 

pada kawasan ini yang terpenting pengunjung dapat menjaga kebersihan.  

 

 

 

Gambar II.21 Replika Afrika di Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 
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II.1.3 Sign System Replika Negara Kawasan Wisata The Great Asia Africa 

 

Sign system merupakan tanda yang digunakan sebagai pembeda antara kawasan satu 

dengan kawasan yang lain. Penempatan sign system berbeda – beda, ada yang 

diletakkan dekat dengan kawasan tersebut ada juga yang diletakkan jauh dengan 

kawasan tersebut. Beriku sign system yang ada di kawasan wisata The Great Asia 

Africa. 

 

a. Sign System Replika Negara Indonesia 

 

Sign system replika negara Indonesia terletak sangat jauh dengan lokasi kawasan replika 

Indonesia, membuat pengunjung merasa kebingungan saat mencari lokasi tersebut. 

Penempatan sign system replika Indonesia ini digabung dengan sign system yang 

menuju ke arah replika negara India, replika negara Jepang dan juga yang akan menuju 

ke replika negara Timur Tengah.  

 

 

Gambar II.22 Sign system Indonesia Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 

b. Sign System Replika Negara India 

 

Sign system replika negara India terletak dekat dengan lokasi kawasan replika India, 

tidak akan membuat pengunjung kebingungan karena letaknya yang bersebrangan. 

Penempatan sign system replika negara India ini digabung dengan sign system yang 

menuju ke arah replika negara Indonesia, replika negara Jepang dan juga yang akan 

menuju ke replika negara Timur Tengah.  
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Gambar II.23 Sign system India Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 

c. Sign System Replika Negara Jepang 

 

Sign system replika negara Jepang terletak di persimpangan jalan dekat dengan lokasi 

kawasan replika Jepang, membuat pengunjung dengan mudah menemukan lokasi 

tersebut. Sign system replika negara Jepang berada setelah replika negara India, 

pengunjung yang telah mengunjungi replika negara India akan dengan mudah untuk 

mengunjung kawasan selanjutnya yaitu kawasan replika Jepang.  

 

 

Gambar II.24 Sign system Jepang Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 
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d. Sign System Replika Negara Korea 

 

Sign system replika negara Korea terletak di depan pintu masuk menuju ke kawasan 

tersebut, karena replika negara Korea merupakan kawasan pertama yang akan 

dikunjungi oleh semua pengunjung yang akan masuk ke kawasan wisata lainnya. Sign 

system replika negara Korea berbeda dengan sign system lainnya karena di sign system 

Korea ini terdapat bahasa yang berasal dari negara kawasan tersebut. 

 

 

Gambar II.25 Sign system Korea Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

e. Sign System Replika Negara Thailand 

Sign system replika negara Thailand terletak dekat dengan lokasi kawasan replika 

Thailand, tidak akan membuat pengunjung kebingungan karena letaknya yang 

berdekatan. Penempatan sign system replika Thailand digabung dengan sign system 

replika negara Korea dan juga sign system lift.  
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Gambar II.26 Sign system Thailand Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 

f. Sign System Replika Negara Timur Tengah 

 

Sign system replika negara Timur Tengah terletak jauh dengan lokasi kawasan replika 

Timur Tengah, membuat pengunjung merasa kebingungan saat menemukan lokasi 

tersebut. Penempatan sign system replika Timur Tengah digabung dengan sign system 

replika negara Afrika.  

 

 

Gambar II.27 Sign system Timur Tengah Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 
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g. Sign System Replika Negara Afrika 

 

Sign system replika negara Afrika terletak jauh dengan lokasi kawasan replika Afrika, 

membuat pengunjung merasa kebingungan saat menemukan lokasi tersebut. 

Penempatan sign system replika Afrika digabung dengan sign system replika negara 

Timur Tengah.  

 

Gambar II.28 Sign system Afrika Kawasan The Great Asia Africa Sumber 

: Dokumentasi Pribadi (2020) 
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II.1.5  Harga Tiket Masuk Kawasan The Great Asia Africa 

 

Harga tiket masuk ke kawasan wisata The Great Asia Africa Lembang sebesar Rp. 

50.000,- /orang. Harga tiket sudah termasuk voucher minuman yang dapat ditukar 

sebanyak 1 kali. Harga tiket berlaku untuk hari biasa serta hari libur. 

 

 

Gambar II.29 Tiket masuk Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

II.1.6 Jam Operasional Kawasan The Great Asia Africa 

 

Kawasan wisata The Great Asia Africa buka setiap hari termasuk libur nasional. Buka 

dari pagi hari hingga malam hari. 

 

Tabel II.1 Jadwal Operasional Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Pengelola Objek Wisata The Great Asia Africa (2021) 

 

Jadwal Operasional 

Senin hingga Jumat Pukul 09.00 – 18.00 

Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Pukul 09.00 – 19.00 
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II.1.7  Denah Menuju Kawasan Wisata The Great Asia Africa 

 

Denah menuju kawasan Wisata The Great Asia Africa ini mempunyai tujuan untuk 

memudahkan para pengunjung kawasan wisata The Great Asia Africa untuk 

menemukan lokasi kawasan wisata The Great Asia Africa. Kebanyakan pengunjung 

kawasan wisata The Great Asia Africa berasal dari luar kota, namun banyak juga yang 

berasal dalam kota tetapi tidak tahu lokasi kawasan wisata The Great Asia Africa maka 

dari itu dibuatkannya denah menuju lokasi kawasan. 

 

 

 
Gambar II.30 Denah Menuju Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : http://www.wisataoke.com/2019/11/harga-tiket-

masuk-great-asia-afrika-lembang-bandung.html 

(Diakses pada : 19 Juli 2021) 
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II.2 Analisis 

 
Teknik analisis yang digunakan kuesioner dan observasi selanjutnya dilakukan teknik 

analisis untuk menganalisis temuan yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari 

kuesioner memberikan perancang gambaran penuh terkait tindakan responden 

pengunjung terkait sign system yang berada di kawasan wisata The Great Asia Africa. 

 

 
II.2.1 Hasil Kuesioner Pengunjung The Great Asia Africa 

 
Kuesioner merupakan cara menggabungkan infromasi/data dengan cara memberikan 

pertanyaan yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi/data dari narasumber. 

Kuesioner dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pendapat para 

pengunjung kawasan wisata The Great Asia Africa mengenai sign system yang 

terletak di kawasan wisata tersebut. Kuesioner dilakukan kepada pengujung yang ada 

di kawasan wisata The Great Asia Africa dan juga kepada pengunjung yang sudah 

pernah berkunjung, kuesioner dibagikan melalui instagram pada tanggal 29 Desember 

2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Berdasarkan survei yang dilakukan terdapat 53 

responden dari segi umur, pengunjung TGAA berusia 20 tahun dengan jumlah 13 

(24.5%), berusia 21-25 tahun dengan jumlah 37 (69.8%), berusia 26-30 tahun dengan 

jumlah 1 (1.9%), dan berusia 31-40 tahun dengan jumlah 2 (3.8%).  

 

Tabel II.2 Segi Umur Pengunjung The Great Asia Africa dari Hasil Kuesioner 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

Umur Responden 

20 tahun 13 (24.5%) 

21-25 tahun 37 (69.8%) 

26-30 tahun 1 (1.9%) 

31-40 tahun 2 (3.8%) 
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Dari pekerjaan, pengunjung TGAA didominasi oleh pelajar/mahasiswa dengan 

jumlah 32 (60.4%), karyawan dengan jumlah 15 (28.3%), wirausaha dengan jumlah 5 

(9.4%), dan ibu rumah tangga 1 (1.9%). Berdasarkan hasil kuesioner dapat 

disimpulkan bahwa pengunjung kawasan The Great Asia Afrika didominasi oleh 

pelajar/mahasiswa. 

 

Tabel II.3 Pekerjaan Pengunjung The Great Asia Africa dari Hasil Kuesioner 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

Pekerjaan Responden 

Pelajar/Mahasiswa 32 (60.4%) 

Karyawan 15  (28.3%) 

Wirausaha 5 (9.4%) 

Ibu rumah tangga 1 (1.9%) 

 

Dari segi pendapatan pengunjung TGAA per bulan yaitu, <Rp. 2.000.000 dengan 

jumlah 25 (47.2%), Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 dengan jumlah 22 (41.5%), 

sisanya >Rp.5.000.000 sebanyak 6 (11.3%). Berdasarkan hasil kuesioner dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan pengunjung kawasan The Great Asia Afrika 

didominasi oleh pengunjung dengan pendapatan <Rp. 2.000.000. 

 

Tabel II.4 Pendapatan Pengunjung The Great Asia Africa dari Hasil Kuesioner 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

Pendapatan Responden 

<Rp. 2.000.000 25 (47.2%) 

Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 22 (41.5%), 

>Rp.5.000.000 6 (11.3%). 

 

Dari segi domisili, pengunjung TGAA didominasi oleh orang Bandung dengan 

jumlah 47 (88.7%), sisanya luar Bandung sebanyak 6 (11.3%). Berdasarkan hasil 

kuesioner dapat disimpulkan bahwa pengunjung kawasan The Great Asia Afrika 

didominasi oleh orang Bandung. 
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Tabel II.5 Domisili Pengunjung The Great Asia Africa dari Hasil Kuesioner 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

Domisili Responden 

Bandung 47 (88.7%) 

Luar Bandung 6 (11.3%) 

 

 

 
 

Gambar II.31 Hasil Kuesioner Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

 
Survey terhadap 53 pengunjung The Great Asia Africa menunjukkan bahwa 

mayoritas responden (37) menyatakan bahwa penempatan petunjuk arah yang berada 

di kawasan The Great Asia Africa belum cukup strategis . Sedangkan responden 

lainnya (16) menyatakan bahwa penempatan petunjuk arah yang berada di kawasan 

The Great Asia Africa sudah cukup strategis. 
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Gambar II.32 Hasil Kuesioner Kawasan The Great Asia Africa  

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 
 
 

Survey terhadap 53 pengunjung The Great Asia Africa menunjukkan bahwa 

mayoritas responden (39) menyatakan bahwa tampilan visual dari petunjuk arah yang 

berada di kawasan The Great Asia Africa tidak menarik/eye-catching. Sedangkan 

responden lainnya (15) menyatakan bahwa tampilan visual dari petunjuk arah yang 

berada di kawasan The Great Asia Africa menarik/eye-catching. 

 

 
 

Gambar II.33 Hasil Kuesioner Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 
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Berdasarkan survey, aspek yang perlu ditingkatkan terkait dengan petunjuk arah 

dikawasan The Great Asia Africa yaitu: 

 
Tabel II.6 Hasil Kuesioner Kawasan The Great Asia Africa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 
 
 

Jumlah/kuantitas dari sign system 2 (3.8%) responden, 

Letak/posisi dari sign system 18 (34%) responden, 

Tampilan visual 28 (52.8%) responden, 

Konten informasi 5 (9.4%) responden. 

 

II.3 Resume 

 
Berdasarkan pengumpulan data yang sudah didapatkan ada beberapa poin penting 

yang dapat di jelaskan di Kawasan The Great Asia Africa. 

 Kawasan The Great Asia Africa merupakan kawasan yang bersifat buatan 

manusia. 

 Fasilitas yang ada cukup memadai. 

 Penempatan petunjuk arah yang digabung. 

 Visual petunjuk arah yang ada tidak sesuai dengan tema tempat. 

 

II.4 Solusi Perancangan 

 
Berdasarkan hasil pengumpulan data dari hasil observasi serta hasil kuesioner 

permasalahan yang telah di dapat yaitu mengenai penempatan petunjuk arah yang 

digabung dapat membingungan pengunjung yang datang serta visual petunjuk arah 

yang ada tidak sesuai dengan tema tempat yang diusung oleh Kawasan Wisata The 

Great Asia Africa. Oleh sebab itu perlu dibuatnya media informasi berupa sign system 

agar pengunjung di Kawasan The Great Asia Africa mendapatkan fasilitas yang 

optimal saat mengunjungi kawasan wisata. 
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