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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1   Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam perancangan infografis peta wisata kuliner 

kota Bogor adalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang dibutuhkan oleh para wisatawan ketika melakukan sebuah 

perjalanan wisata kuliner adalah informasi lokasi dan jenis makanan. 

Informasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah peta wisata 

kuliner yang sederhana dan informatif.  

2. Agar desain lebih bermanfaat, dalam perancangannya memanfaatkan 

kelebihan dari pengorganisasian informasi dengan tujuan agar informasi 

mudah dimengerti dan dipahami oleh wisatawan. Pengaturan berupa 

bentuk, warna, tipografi, dan komposisi keseluruhan tersebut memiliki 

peran penting dalam perancangan tersebut. 

3. Media yang digunakan adalah media kertas Art Paper 120 gram berukuran 

42 x 60 cm yang dapat dilipat menjadi 16 bagian sehingga dapat 

memudahkan wisatawan untuk membaca, menyimpan, bahkan 

mengeksplorasi lebih lanjut ketika sedang melakukan perjalanan wisata. 

Hal-hal tersebut disatukan sehingga menjadi suatu infografis peta wisata 

kuliner yang dapat dinikmati dan dipergunakan seluruh wisatawan ketika 

berwisata kuliner di Kota Bogor. 
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5.2   Saran 

Saran-saran yang diberikan dalam perancangan infografis peta wisata kuliner kota 

Bogor adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kota Bogor khususnya Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor agar lebih perduli dengan 

berbagai sektor-sektor pariwisata yang memiliki prospek yang besar dalam 

bidang pariwisata, khususnya wisata kuliner.  

2. Pemerintah dapat memberikan berbagai macam kemudahan dalam 

mengakses informasi dan memberikan informasi yang jelas dalam 

memajukan pariwisata, khususnya untuk kota Bogor. 
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