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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Garut Selatan menyimpan keindahan yang belum banyak diketahui oleh banyak 

orang. Minimnya pembangunan infrastruktur dan kurangnya publikasi menjadi 

penghambat bagi wilayah Garut Selatan untuk bisa berkembang. 

 

Melalui hasil wawancara dan studi pustaka, didapati bahwa perancangan sebuah 

buku yang memuat keindahan wilayah Garut Selatan dapat menjadi jalan keluar 

untuk permasalahan yang ada. Perancangan buku ini juga akan membuat orang-orang 

jadi mengenal sisi lain dari wilayah Garut Selatan yang selama ini belum terjamah. 

 

Perancangan coffee table book tentang objek wisata di wilayah Garut Selatan dapat 

menjadi penunjang agar kawasan ini bisa lebih dikenal. Penggabungan antara foto 

dan informasi yang singkat membuat buku menarik dan ringan untuk dibaca. 

Meskipun terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan objek 

wisata di wilayah Garut Selatan, namun perancangan buku ini merupakan salah satu 

langkah yang patut untuk dilakukan. 
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5.2 Saran 

 

Perancangan buku tentang objek wisata di wilayah Garut Selatan dibuat sebagai 

syarat untuk kelulusan mata kuliah Tugas Akhir, namun lebih dari itu buku ini dibuat 

agar masyarakat dapat lebih mengenal wilayah Garut Selatan. Untuk menyelesaikan 

buku ini diperlukan usaha yang lebih dan dalam perancangannya sering dijumpai 

beberapa kendala dan tantangan sehingga pengerjaannya menjadi lebih lama dari 

yang sudah direncanakan, walaupun begitu jangka waktu yang diberikan terbilang 

singkat sehingga diperlukan manajemen waktu yang baik agar buku ini bisa selesai 

sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Memperpanjang jangka waktu bisa 

menjadi bahan pertimbangan agar karya yang dihasilkan bisa lebih matang, baik 

secara konsep maupun visual. 

 

Bagi yang ingin membahas topik serupa, sebaiknya melakukan survei terlebih 

dahulu, apakah destinasi wisata yang akan diteliti memungkinkan untuk dijangkau. 

Dengan melakukan survei,  kita bisa memperkirakan lamanya waktu pengerjaan. 

Untuk peralatan, kamera wajib dimiliki. Disarankan untuk menggunakan DSLR agar 

foto yang dihasilkan memiliki detail dan kualitas gambar yang bagus. Jika tidak 

memiliki DSLR, bisa menggunakan kamera-kamera lainnya yang memiliki kualitas 

serupa, seperti mirror less dan lain-lain. Untuk proses editing, cukup menggunakan 

software adobe illustrator, adobe photoshop, dan adobe lightroom. Hal-hal tersebut 

sangatlah esensial agar proses pembuatan karya bisa berjalan dengan lancar dan 

efektif. 


