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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam membuat buku Diecast Custom ini, penulis telah melakukan penelitian dan 

observasi dengan apa yang terjadi di masyarakat kemudian mecari solusi dari 

permasalahan yang ada, melakukan kuisioner hingga mewawancarai seorang yang 

ahli dalam bidang restorasi dan custom diecast. Berdasarkan studi eksisting, 

diketahui bahwasanya buku dengan topik custom diecast ini belum pernah ada di 

Indonesia jadi penulis sangat fokus membagi tahapan yang pas untuk para pemula 

agar dapat mengerti. Penulis juga melakukan pencarian refrensi untuk mendukung 

dalam pembuatan buku ini. 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam membuat buku ini, 

mulai dari pembuatan sketsa layout kemudian sketsa diecast seperti apa yang akan 

di custom, dan menggabungkan itu semua dalam 1 layout yang terdiri dari 

penjelasan dan juga foto. Setelah semua disiapkan penulis mulai melakukan foto 

kemudian setelah itu langsung dimasukkan ke dalam layout. Foto yang dihasilkan 

agar dapat maksimal harus menggunakan lensa makro,  lalu menyusun layout-nya 

menggunakan software adobe indesign. Setelah selesai langsung dicetak sesuai 

dengan aslinya berukuran 19cm x 23cm. Ukuran buku tersebut adalah ukuran 

ideal dan sesuai dengan ukuran plano. Setelah buku selesai dikerjakan oleh 

penulis maka penulis membuat media pendukung seperti poster, x-banner, mug, 

pin, sticker, keychain dan pembatas buku.  
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5.2. Saran 

Kepada para kolektor diecast diharapkan dapat memahami cara dalam merestorasi 

diecast sehingga mengurangi sampah mainan di rumah. Kepada Universitas 

Multimedia Nusantara agar lebih menyediakan teori tentang fotografi produk, 

karena pembuatan buku seperti ini akan lebih banyak teori tentang fotografi 

produk. Kepada para pembaca yang ingin membuat karya berupa buku agar 

benar-benar memperhatikan tentang layout karena dengan penataan layout yang 

baik maka langkah-langkah pada buku akan lebih mudah dibaca dan dipahami 

oleh para pembaca. Pengambilan angle foto juga harus menarik dan jelas bagi 

para pembaca. 
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