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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dan fakta yang sudah didapat, Kota Tasikmalaya ini memiliki 

kekurangan dalam mempromosikan sebuah lokasi wisata yang memiliki potensi yang 

sangat besar. Dari kurangnya pemeliharaan dari pemerintahan itu sendiri maka wisata 

Tasikmalaya tidak bisa berkembang dengan pesat. 

Salah satu penangulangan dari kurangnya promosi ini dengan membuat sesuatu yang baru 

pada Tasikmalaya. Dengan memunculkan keunikan yang ada di Tasikmalaya bisa 

mengundang para wisatawan nasional bahkan sampai mancanegara. Dengan memiliki 

kerjasama antara travel dan pariwisata sendiri bisa membuat Tasikmalaya maju dalam 

segala hal. 

Solusi dari DKV yaitu promosi Tasikmalaya yang dilaksanakan pada musim menuju 

liburan panjang atau liburan sekolah. Dari sinilah pariwisata Tasikmalaya bisa 

memajukkan kotanya sebagai Wisata Utama bukan sebagai tempat transit yang hanya 

dilalui untuk pergi ke tempat tujuan wisatawan masing-masing. 

 

Kesimpulan Penulis 

Dengan adanya saran dan masukan dari para penguji pada sidang Tugas Akhir, penulis 

menyadari bahwa karya penulis masih jauh dari kata sempurna. Penulis harus lebih 

berusaha keras lagi untuk dapat membuat suatu karya dan konsep menjadi satu kesatuan 

yang baik. Dalam pengerjaan hal-hal detai ini juga penulis harus lebih mengembangkan 

teknik visual yang baik agak karya yang dihasilkan bisa menjadi maksimal untuk di 

publikasikan kepada masyarakat banyak. 
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5.2 Saran Umum 

Memelihara keindahan alam yang dimiliki Indonesia itu penting untuk kepentingan 

bangsa di tahun yang akan datang. Dari sini pemerintahan dan masyarakat bisa ikut 

membantu dalam melestarikan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya akan budayanya.  

 

Kita sebagai penerus bangsa harus bisa menaikkan pariwisata di Indonesia dengan baik 

karena itulah salah satu harta yang paling berharga bagi bangsa ini. Mulai dari sekarang 

kita harus lebih cepat menyadari akan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Jika 

pariwisata berkembang pasti banyak segala hal yang akan menjadi baik dan berguna bagi. 

 

Saran Khusus 

Saran untuk Universitas Kristen Maranatha  khususnya pada Fakultas Seni Rupa dan 

Desain adalah agar para pembimbing tugas akhir bisa terus memajukan motivasi para 

mahasiswa/i untuk dapat terus berusaha dan memaksimalkan karya tanpa merasa tertekan 

karena waktu yang kurang atau dengan visual yang belum bisa maksimal. 

 

Saran untuk peserta calon tugas akhir yang akan datang adalah harus bisa menguasai 

topik yang akan diambil, jangan sampai terpaku dengan fakta yang ada tetapi harus bisa 

menyukai materi yang dipilih agar bisa segera menentuka visual yang diinginkan, dan 

bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya jangan samapai terbuang percumah. 


