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BAB V 

PENUTUP 

 

5. .1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan permasalahan yang ada serta perancangan 

karya, maka akan dikemukakan hal-hal yang ditentukan dalam pembuatan karya. 

Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan branding wisata alam 

Pondok Halimun di Kabupaten Sukabumi. 

Ciri khas sebuah tempat wisata yang menjadi keunikan dan beda dari tempat wisata 

yang lainnya bukanlah satu-satunya hal yang akan mempengaruhi sebuah brand. 

Braning yang tepat sasaran yang sesuai dengan media pendukung dapat membuat 

sebuah brand lebih dikenal dan dapat diingat masyarakat luas khususnya di kalangan 

usia muda daerah Jakarta. 

Wisata alam Pondok Halimun merupakan wisata alam yang memiliki keunikan dan 

memiliki potensi sehingga perlu dikenal oleh masyarakat selain Sukabumi. Sehingga 

diharapkan dengan adanya branding wisata alam Pondok Halimun dapat membuat 

masyarakat luar Sukabumi khususnya Jakarta lebih mengenal dan berminat untuk 

wisata ke Pondok Halimun. 

Dalam pelaksanaannya pembuatan branding wisata alam Pondok Halimun ini 

menggunakan unsur alam, petualangan, maskulin, dan minimalis. Sehingga lebih 

tepat sasaran untuk kalangan usia muda. 
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5. .2 Saran 

Sehubung dengan kesimpulan yang telah diungkapkan oleh penulis maka saran yang 

dibuat oleh penuis adalah. 

A. Saran Penulis untuk Perancangan Tugas Akhir  

Saran penulis untuk perancangan tugas akhir ini adalah akan lebih baik lagi jika 

waktu untuk pembuatan tugas akhir lebih diperpanjang agar dapat lebih maksimal, 

selin itu juga semoga perancangan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan membantu 

menginspirasi bagi masyarakat yang terjun pada ruang lingkup yang sama. 

B. Saran Penguji Untuk Perancangan Tugas Akhir 

Beberapa masukan yang diberikan oleh penguji saat sidang yaitu untuk tidak 

menggunakan teori yang tidak terpakai dalam bab 2 penulisan, dan untuk merubah 

warna foto yang dibuat hitam putih untuk dirubah menjadi foto berwarna agar lebih 

sesuai untuk kalangan menengah ke bawah dan memperbaiki jumlah bintang yang 

kurang. Akan tetapi segala bentuk perbaikan telah penulis lakukan. 

 


