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BAB V 
PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Dalam penulisan dan pengerjaan tugas akhir ini, penulis menarik kesimpulan 

mengenai tempat wisata Kebun Raya Bogor sebagai berikut : 

1. Dari Kebun Raya Bogor yang terletak di pusat kota Bogor memiliki potensi 

yang besar untuk dikenalkan kembali sebagai tempat wisata flora yang memiliki 

berbagai jenis koleksi tanaman langkanya yang tidak dimiliki di wilayah Indonesia 

lainnya. Kebun Raya Bogor memiliki potensi yang sangat baik dan menarik untuk 

dikunjungi dan diketahui kembali oleh masyarakat di kota besar seperti ibukota dan 

sekitarnya bahkan wisatawan domestik tetapi masih kurangnya media promosi yang 

ada. 

2. Dari hasil pengamatan penulis selama pengerjaan tugas akhir, Kebun Raya 

Bogor memiliki perawatan yang baik dari segi tempat. Kenyamanan Kebun Raya 

Bogor untuk pengunjung yang melakukan pariwisata di jaga dengan baik setiap hari. 

Pearawatan flora dan koleksi tanamannyapun terus dibudidayakan dengan sangat baik 

oleh pemerintah sebagai daya tarik utama dari tempat wisata ini. Harapan 

peningkatan target pengunjung yang datang ke tempat inipun akan dapat terlaksana 

dengan baik sesuai dengan penerapan strategi media promosi visual yang baik. 
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5.2 Saran 

Dari hasil pengamatan tentang berbagai data selama melakukan tugas akhir ini, 

penulis memberikan saran agar media promosi yang ada dibuat lebih menarik dan 

lebih spesifik lagi untuk lebih memperkenalkan Kebun Raya Bogor serta 

meningkatkan jumlah target kunjungan . Karena bagi penulis, Kebun Raya Bogor  

sangat menarik memiliki potensi dan sangat disayangkan bila orang lain dari luar 

Tabanan tidak tahu. 

 Penulis juga sadar bahwa solusi dari penulis, belum tentu yang terbaik dan 

belum pasti bisa membuat acara ini semakin berkembang. Tetapi penulis hanya bisa 

memberikan saran agar acara ini harus diberikan promosi yang lebih kuat lagi. 
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