BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan data yang diperolah dan hasil karya yang telah dikerjakan oleh penulis,
dapat disimpulkan bahwa ketersediaan informasi untuk wisatawan masih kurang. Hal
tersebut nampak pada media promosi yang sudah ada, seperti website, pamflet dan
billboard dengan informasi yang kurang memadai serta kurang ditinjau dan
diperhatikan oleh pengelola, sehingga memberi pengaruh pada jumlah wisatawan.
Dikarenakan masih banyak wisatawan yang kurang mengenal wisata bahari Desa
Kiluan Negeri.
Dari permasalahan yang ada penulis membuat “Perancangan Promosi Desa Kiluan
Negeri Sebagai Wisata Bahari di Lampung” untuk memperkenalkan objek-objek
wisata Desa Kiluan Negeri melalui media grafis sebagai strategi promosi yang
memberikan informasi yang benar, jelas dan menarik bagi wisatawan dalam
mengatasi permasalahan promosi Desa Kiluan Negeri. Informasi yang disediakan
antara lain melalui media website, youtube dan instagram yang sesuai dengan target
utama wisatawan yaitu usia 17-25 tahun.

5.2 Saran
5.2.1 Saran dari Penguji
Saran dari penguji untuk kedepannya lebih memperhatikan susunan-susunan
tipografi yang digunakan pada media promosi. Menambahkan keterangan lebih detail
terkait makanan dan tempat makan yang disediakan di Desa Kiluan Negeri.

5.2.2 Saran Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
Memperhatikan infrastruktur yang akan dilewati oleh wisatawan ke berbagai objek
wisata, karena dapat sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang. Dengan
infrastruktur yang baik, maka wisatawan akan lebih berminat mendatangi objek
wisata tersebut. Serta meningkatkan sarana prasarana di objek-objek wisata bahari di
Lampung.
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Oleh karena itu, penulis berharap dengan adanya media promosi yang telah
dirancang dapat mendukung kemajuan objek wisata Desa Kiluan negeri. Penulis
berharap pemerintah daerah serta pihak pengelola tempat wisata Desa Kiluan Negeri,
memastikan setiap media promosi yang telah direalisasikan mendapat tanggapan baik
dari masyarakat, sehingga jumlah wisatawan meningkat dan Desa Kiluan Negeri
menjadi desa wisata yang dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata unggulan
Indonesia.

5.2.3 Saran dari Penulis
Saran dari penulis untuk yang akan melakukan penelitian dan membuat karya adalah
memperhatikan secara detail, dari yang mendasar terkait pengerjaan karya maupun
pengumpulan data. Memperkirakan segala situasi yang dapat terjadi dalam eksekusi
pengerjaan karya. Serta memperhitungkan waktu yang dimiliki dengan baik dalam
mencapai target penyelesaian Tugas Akhir. Penelitian untuk wisata bahari di Provinsi
Lampung masih dapat diperluas ruang lingkupnya, seperti wisata bahari seKabupaten Tanggamus, dsb. Mengingat penelitian tahap ini masih dalam lingkup
Desa Kiluan Negeri yang merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus Provinsi
Lampung.
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