
26 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Desa Suntenjaya merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung 

Barat yang memiliki potensi daya tarik wisata alam. Hal tersebut 

disebabkan oleh kondisi alam Desa Suntenjaya yang masih terjaga 

keasriannya. Akan tetapi, Desa Suntenjaya tergolong ke dalam desa yang 

kurang berkembang dan maju. Hal tersebut dilihat dari kondisi infrastruktur 

dan promosi yang kurang memadai. Oleh sebab itu, penulis menyusun 

sebuah rancangan buku yang berjudul “Rancangan Buku Panduan Wisata 

Si Hijau Suntenjaya”. 

Penulis menyusun “Rancangan Buku Panduan Wisata Si Hijau 

Suntenjaya” guna membantu dan mempermudah para pembaca untuk 

memperoleh informasi terkait beberapa daya tarik wisata alam di Desa 

Suntenjaya seperti Curug Luhur, Perkebunan Gandok Ciwaruga dengan 

kereta gantung tradisional, Bumi Perkemahan Taman Bincarung, dan 

Kebun Kopi Eka Harapan. Selain itu, penulis juga berharap dengan 

tersusunnya “Rancangan Buku Panduan Wisata Si Hijau Suntenjaya” dapat 

membantu seluruh pihak Desa Suntenjaya khususnya masyarakat yang 

bermukim di Desa Suntenjaya melalui promosi yang dilakukan pada 

rancangan buku ini. Tersusunnya “Rancangan Buku Panduan Wisata Si 

Hijau Suntenjaya” juga diharapkan dapat menarik rasa keingintahuan dan 

ketertarikan para pembaca terhadap Desa Suntenjaya, sehingga para 

pembaca dapat terjun langsung mengunjungi Desa Suntenjaya. 
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B. Saran 

Tersusunnya dan terciptanya “Rancangan Buku Panduan Wisata Si 

Hijau Suntenjaya” diharapkan dapat membantu perkembangan dan 

kemajuan pariwisata Desa Suntenjaya. Rancangan buku tersebut 

diharapkan dapat didaftarkan ISBN agar penulis setelahnya dapat 

melakukan kerja sama dengan pihak penerbit dan toko buku agar proses 

penjualan dan penyebaran buku semakin meluas. Tidak hanya buku dalam 

bentuk fisik, diharapkan juga tersedia dalam bentuk e-book guna 

mempermudah akses bagi siapa saja yang ingin membaca buku tersebut. 

Adanya penyebar luasan terhadap “Rancangan Buku Panduan 

Wisata Si Hijau Suntenjaya” juga diharapkan bisa sampai dengan baik 

kepada para pembaca khususnya pihak Desa Suntenjaya agar dapat terus 

melakukan promosi secara berkala dengan bantuan tersedianya “Rancangan 

Buku Panduan Wisata Si Hijau Suntenjaya” dan bisa menarik rasa keingin 

tahuan dan ketertarikan untuk mengunjungi Desa Suntenjaya setelah 

membaca rancangan buku tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


