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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melalu proses mulai dari perumusan masalah, observasi lapangan dan 

lain-lain penulis mendapat kesimpulan para wisatawan lokal yang berkunjung ke 

Toraja memerlukan sarana pariwisata yang lebih menarik dan memberikan 

penjelasan secara menyeluruh melalui media gadget yang sekarang sedang tren. 

E-book merupakan pilihan dari sebagian besar para wisatawan. 

 Dengan isi e-book yang penulis berikan, para wisatawan dapat mengakses 

informasi terkait pariwisata yang ada di Toraja. Informasi tersebut meliputi obyek 

wisata, transportasi, akomodasi, kuliner dan lainnya secara praktis hanya dalam 

genggaman yang dapat diakses dengan mudah tanpa bergantung dengan akses 

internet. Seiring dengan perkembangan zaman maka media ini nantinya akan 

dijadikan sebagai media utama disetiap memberikan informasi wisata. Tampilan 

dalam pembuatan e-book harus menarik perhatian pembaca dan memberikan 

informasi dengan jelas agar tidak membosankan. Pertimbangan warna yang 

dipakai, pengaturan jenis huruf dan ukuran huruf harus sesuai dengan target utama 

yaitu pria dan wanita berusia 25-35 tahun. 

Perancangan E-book..., Cathy Irawati, FSD UMN, 2015
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5.2. Saran 

Perancangan ebook sebagai media informasi pariwisata harus memperhatikan isi 

konten yang disajikan, seperti nuansa tradisional, penyajian foto-foto yang jelas, 

informasi melalu teks yang jelas dan bermanfaat. Teknik menyajikan fotografi 

juga dapat dimainkan agar terkesan unik dan lebih dramatis daripada media lain, 

sehingga buku yang dibuat menjadi incaran para wisatawan ketika mencari media 

informasi yang cocok untuk mereka gunakan saat berwisata di Toraja. 

 Kemudian isi dari buku juga dapat disajikan dengan kata-kata yang 

menarik, agar pembacanya terus tertarik membaca hingga akhir. Hindari kata-kata 

sulit yang dimengerti target audiens, dan jika memang ada berikanlah pengertian 

di balik kata-kata tersebut.   

Perancangan E-book..., Cathy Irawati, FSD UMN, 2015




