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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dan data yang telah 

ditemukan maka dibuatlah sebuah perancangan buku Sejarah dan Perkembangan 

Volkswagen Beetle di Indonesia. Dengan pendekatan fotografi yang bertujuan 

memperlihatkan kembali secara lebih detail keutuhan pada setiap varian unit 

Volkswagen Beetle yang ada di Indonesia mulai dari varian pertama hingga varian 

terakhir. Melihat dari permasalahan yang penulis angkat, buku Sejarah dan 

perkembangan Volkswagen Beetle di Indonesia ini, bukan hanya menjadi sebuah 

buku bacaaan seprti biasa yang ada di pasaran. 

Dalam buku ini disajikan informasi mengenai sejarah, varian-varian yang ada 

di Indonesia dan aliran modifikasi yang ada di Indonesia dengan menggunakan visual 

ilustrasi pada bagian sejarah dan foto pada bagian varian-varian Volkswagen Beetle. 

Dengan tujuan dapat memperjelas informasi yang ada pada buku dan terlihat 

menarik. Layout dalam buku ini juga dibuat beragam agar buku tidak membosankan 

dan lebih dinamis. Dalam buku ini para pecinta Volkswagen Beetle dapat mengetahui 

sejarah dan perkembangan Volkswagen Beetle di Indonesia dengan jelas, juga dapat 

melihat varian-variannya langsung dengan deskripsi singkat dan urutan tahun pada 

kendaraan Volkswagen Beetle. Pembaca juga mengetahui aliran apa saja yang ada di 
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Indonesia. Visual yang terdapat dalam buku ini telah dibuat dari brainstorming, studi 

pustaka, dan juga observasi data di lapangan yang telah penulis lakukan sebelumnya. 

 Saran 

Buku ini dalam penyebarannya, penulis berharap akan menjadi buku yang menjadi 

referensi mengenai Volkswagen Beetle. Penulis berharap agar ke depannya akan ada 

lebih banyak lagi pihak yang terlibat untuk memberi informasi mengenai keberadaan 

Volkswagen Beetle di Indonesia. Selain melalui buku ini media lain seperti video 

juga bisa dijadikan sebagai media informasi megenai Sejarah dan Perkembangan 

Vokkswagen Beetle di Indonesia yang menarik. 

Penulis juga menyarankan kepada peneliti berikutnya, untuk lebih banyak observasi 

langsung pada objek yang akan diangkat, pencarian data secara maksimal dan lebih 

mendalam, baik dari segi informasi mengenai objek yang akan diangkat maupun 

informasi mengenai cara merancang buku. Penulis juga menyarankan untuk 

melakukan studi eksisting terhadap genre buku yang akan diangkat dan 

menjadikannya sebagai tolak ukur dalam mendesain. 
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