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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN. 

Jawa tengah adalah provinsi yang memiliki banyak obyek 

wisata alam, mulai dari waduk, gunung, dan laut. Ada hal yang unik 

di Jawa tengah, yaitu jalur pantura (pantai utara) yang berada di 

utara provinsi Jawa tengah, keunikannya adalah jalur tersebut berada 

dekat dengan pantai, dalam hal ini ada berbagai pantai indah yang 

bisa dikunjungi. 

Salah satu pantai yang saat ini banyak diperbincangkan adalah 

pantai Karang Jahe yang baru saja dibuka, jarak yang dekat dengan 

jalan provinsi, pantai yang bersih, indah dan berpasir putih, serta 

karang yang menjadi ikon pantai tersebut adalah modal utama yang 

dimiliki obyek wisata pantai Karang Jahe, akan tetapi masih banyak 

wisatawan yang kesulitan saat hendak berkunjung ke obyek wisata 

pantai Karang Jahe, oleh sebab itu para pengunjung banyak yang 

menyayangkan akan sign system yang kurang informatif saat hendak 

berkunjung ke obyek wisata pantai Karang Jahe. 

Oleh sebab itu, perancangan ini bertujuan untuk memudahkan 

para wisatawan untuk menemukan lokasi pantai Karang Jahe serta 

memunculkan identitas pantai Karang Jahe agar dapat menjadikan 

pembeda dari pantai-pantai yang lain, sehingga dapat menjadikannya 

obyek wisata yang akan selalu diingat oleh para wisatawan. 

Dalam perancanganan ini berjalan kurang lebih dua semester, 

pada semester awal diperuntukkan pengumpulan data sebanyak 

mungkin, dan pengerjaan karya pada semester berikutnya atau 

semester ke dua, adapun kesulitan yang dihadapi dalam perancangan 

karya ini adalah, sulitnya menemukan narasumber yang dapat 

menjelaskan seluk beluk, serta sejarah Karang Jahe, memang butuh 

kesabaran untuk mencari narasumber untuk obyek wisata yang 
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bersifat baru seperti pantai Karang Jahe, karena banyak dari warga 

yang kurang paham seluk-beluk obyek wisata yang ada di daerah 

mereka. 

Ini semua bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan 

memudahkan wisatawan saat berkunjung, selain itu, perancangan ini 

juga akan mengangkat identitas dari pantai Karang Jahe tersebut, 

sehingga dapat menjadi pembeda antara pantai Karang Jahe dengan 

pantai-pantai yang lainnya, dengan begitu, wisatawan akan merasa 

nyaman dan aman saat berkunjung ke obyek wisata pantai Karang 

Jahe. 

 

B. Saran. 

Tingkat stres yang dialami masyarakat modern saat ini begitu 

tinggi, sehingga tak heran banyak dari mereka mencoba 

menghilangkan kejenuhan atau stres tersebut dengan cara 

berkunjung ke tempat wisata, namun tempat wisata yang ada saat ini 

sudah sering dikunjungi, sehingga banyak dari mereka mencoba 

mencari suasana baru, dan itu juga yang ditangkap dari warga sekitar 

desa Punjulharjo, karena mereka memiliki aset yaitu pantai yang 

eksotis maka dari itu mereka bersama-sama membangun pantai 

Karang Jahe meskipun secara swadaya. 

Promosi akan keindahan pantai Karang Jahe tersebut menyebar 

dengan cepat berkat cerita dari mulut ke mulut serta bantuan media 

sosial yang banyak digunakan oleh kaum muda. Pengunjung yang 

tiap hari semakin banyak serta membludaknya wisatawan terutama 

saat hari libur, membuat perlunya sign system yang bisa menjawab 

kebutuhan wisatawan akan informasi yaitu petunjuk arah yang dapat 

memudahkan saat berkunjung ke pantai Karang Jahe, serta 

mengangkat potensi yang ada disekitar pantai untuk menjadi ikon 

yang dapat memunculkan identitas pantai Karang Jahe sehingga 

menjadi obyek wisata yang selalu dikenang. 
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Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat membantu 

menjawab permasalahan yang dirasakan oleh pengelola wisata dan 

wisatawan, sehingga para pengunjung merasa aman dan nyaman saat 

berkunjung, dan menjadikan obyek wisata pantai Karang Jahe 

sebagai obyek wisata pilihan mereka saat berlibur, dan tidak 

membuat wisatawan berpikir ulang saat akan berkunjung. 

Oleh sebab itu sangat penting bagi seorang perancang umtuk 

merancang sign system  agar dapat memberikan informasi yang jelas, 

karena kurang jelasnya informasi yang disampaikan oleh sebuah  

sign akan memberikan dampak tersendiri bagi target audience. 
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