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 BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Perancangan buku panduan merawat rambut dengan bahan alami dirumah dibuat 

dengan tujuan agar para wanita dapat meringankan pengeluaran perbulan, dapat 

mendapatkan perawatan rambut yang sehat dan sesuai dengan jenis rambutnya, 

dapat mengetahui penyebab rusaknya rambut, dan dapat mengetahui kandungan zat 

kimia berbahaya pada produk kemasan yang dijual di pasaran.  Resep yang 

diberikan pada buku ini ditampilkan dengan ilustrasi yang akan membantu 

audience dalam proses pembuatan adonan perawata rambut dan juga di lengkapi 

oleh foto hasil akhir adonan yang akan meyakinan audience bahwa adonan dibuat 

dengan benar.  

 Ilustrasi yang digunakan adalah jenis vector tanpa outline yang simple dan 

mudah dipahami sehingga audience merasa tertarik dan mudah mengingat pesan-

pesan yang ada di dalam buku. Warna yang dipakai adalah warna hijau-biru bright-

pastel yang melambangkan fresh dan sehat. Font yang digunakan pada buku adalah 

Century Gothic sebagai judul dari bab-bab dan Calibri Light sebagai body text.  

Kedua dari font ini memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, santai dan elegan. 

 Ukuran buku yang dipakai adalah 20x20 cm sesuai dengan buku kecantikan 

yang sudah beredar dipasaran. Buku ini menggunakan kertas art paper 150 gr dan 
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artpaper 260 gr laminating doff sebagai cover. Penjilidan menggunakan perfect 

binding dan softcover. 

5.2. Saran 

Dalam merancang buku panduan merawat rambut sebaiknya menampilkan foto 

atau ilustrasi agar memudahkan audience saat membaca dan membuat resep. Jenis 

foto dan ilustrasi juga harus disesuaikan dengan target audience dan perkembangan 

trend di Indonesia agar tepat sasaran.    

Buku ini dapat dikembangkan menjadi beberapa seri yang masih dalam ruang 

lingkup pembahasan yang sama yaitu merawat tubuh dengan bahan alami. Contoh 

beberapa seri yang dapat dibuat: 

- Buku Panduan Merawat Wajah Dengan Bahan Alami Dirumah 

- Buku Panduan Merawat Tubuh Dengan Bahan Alami Dirumah 

- Buku Panduan Merawat Tangan dan Kaki Kering Dengan Bahan Alami Dirumah
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