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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis memilih topik mengenai perancangan buku resep membuat camilan 

dengan  metode freezing karena melihat adanya masalah pada kurangnya inovasi 

membuat camilan yang dialami para ibu. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

penulis merancang buku resep membuat camilan dengan metode freezing. 

 Penulis memilih topik freezing karena berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan ahli, metode freezing dinilai sebagai metode yang bisa menjaga keutuhan 

gizi pada bahan makanan dibanding dengan metode memasak lain. Metode 

freezing juga lebih mudah dibuat dan dipraktekan dirumah, terutama untuk para 

ibu yang masih pemula dalam hal membuat camilan. 

 Tema yang ingin penulis angkat dalam buku resep ini adalah santai namun 

juga riang yang cocok untuk camilan. Hasil dari pembuatan buku resep camilan 

ini juga dicocokan dengan konsep yang penulis buat dari hasil Mind Mapping dan 

Brainstorming sehingga sesuai dengan tema yang penulis ingin buat. 

 Konsep yang penulis peroleh dari hasil Mind Mapping dan Brainstorming, 

ingin memunculkan kesan cheerful, note, dan simple. Konsep ini diterapkan pada 

perancangan buku resep dan media aplikasi lain seperti banner, poster, 

merchandise. Buku resep membuat camilan dengan metode freezing ini memiliki 

tujuan untuk memberikan alternatif inovasi camilan yang mudah dibuat dirumah.   
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5.2. Saran 

Laporan tugas akhir mengenai perancangan buku resep membuat camilan anak 

dengan metode freezing ini menggunakan teori-teori yang dapat digunakan untuk 

penelitian-penelitian lain yang memiliki tema yang sama yaitu pembuatan buku 

resep, terutama untuk latar belakang masalah kurangnya inovasi dalam hal 

membuat kreasi makanan yang dialami baik oleh para ibu atau remaja yang ingin 

mencoba membuat kreasi masakan sendiri. 

Laporan tugas akhir ini diharapkan bisa menjadi landasan untuk 

perancangan berikutnya dengan topik yang serupa seperti perancangan kreasi 

memasak menggunakan metode dikeringkan, atau diawetkan.
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