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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Buku panduan wisata kota Bukittinggi, Sumatera Barat memberikan informasi 

mengenai lokasi objek wisata kota Bukitinggi dengan cara walking tour. 

Berdasarkan riset yang penulis lakukan sebelumnya, wisatawan kurang menikmati 

secara optimal mengenai objek wisata kota Bukittinggi dan menghabiskan waktu 

dalam sehari hanya mengunjungi 1 atau 2 objek wisata. Sehingga dengan buku 

panduan wisata kota Bukittinggi dengan konsep walking tour memberikan jalur 

tempuh yang diharapkan dapat mengoptimalkan perjalan wisatawan karena 

efesiensi waktu dan efektifnya buku panduan ini ketika dipakai. Menggunakan 

ilustrasi dan fotografi. Ilustrasi yang digunakan ialah flat design dan pictogram. 

Jenis font Humanist untuk mempermudah pembaca karena tulisan cukup jelas. 

Dan system layout Running Text untuk memberikan info penting dan info 

tambahan yang dimana letaknya berbeda untuk mengelompokan bagian yang 

penting dan tidak.  

5.2. Saran 

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran dalam perancangan buku panduan 

wisata selanjutnya untuk kota yang sistem kotanya dapat dijelajahi dengan konsep 

walking tour. Dalam merancang buku panduan wisata dengan sistem walking 

tour, penulis lebih memperhatikan halaman khusus cara membaca buku panduan 

wisata tersebut karena penting untuk membantu pembaca memahami buku 
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panduan dan mengikuti jalur yang benar sebagaimana tujuan dari buku panduan 

wisata walking tour ini. Perlu diperhatikan untuk rancangan selanjutnya, membuat 

edisi buku panduan yang menyesuaikan berbagai kelompok wisatawan seperti 

wisatawan sendiri (solo traveler), wisatawan berkeluarga, wisatawan dengan 

teman-teman, dan sebagainya.  
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