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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis memilih topik tugas akhir “Perancangan Buku Ilustrasi mengenai Jajanan 

khas Betawi” dikarenakan Jakarta menjadi daya tarik sendiri sebagai destinasi 

masyarakat dengan hobi kuliner. Salah satu destinasi kuliner di Jakarta adalah 

makanan khas Betawi, tapi seiring dengan perkembangan jaman, destinasi kuliner 

khas Betawi mulai jarang ditemukan. Disini penulis mendapati alasan bahwa 

destinasi jajanan tradisional khas Betawi mulai sulit ditemukan karena jajanan 

tersebut mulai tergeser dengan makanan pendatang serta kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai jajanan khas Betawi. Oleh karena itu, maka penulis 

merancang sebuah buku ilustrasi berjudul “Icip-icip kuliner Betawi” yang memuat 

informasi mengenai jajanan khas Betawi. 

 Konsep yang ingin ditampilkan yaitu eksotis dan journey. Di mana isi 

buku ini menceritakan jajanan khas Betawi menggunakan ilustrasi mulai dari 

bahan, asal-usul nama, lokasi dan fakta-fakta menarik. Menggunakan warna-

warna cerah dan berkesan natural. 

Buku ilustrasi ini bertujuan untuk memberikan solusi mengenalkan dan 

memberikan informasi mengenai jajanan khas Betawi kepada masyrakat, 

khususnya remaja akhir sebagai penerus kebudayaan Betawi agar  dapat tetap 

terlestarikan. 
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5.2. Saran 

Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis mendapat pengalaman baru dalam 

pembuatan karya buku ilustrasi jajanan khas Betawi yang sesuai dengan target 

dan masalah yang diambil. 

 Saran dari penulis, pembaca dapat mengembangkan karya tugas akhir 

dengan tema yang serupa, mengenai makanan tradisional yang berada pada daerah 

lainnya di Indonesia. Selain itu juga pembaca dapat menjadi pelengkap dalam 

menyelesaikan karya tugas akhir dengan tema yang serupa, sebagai pengenalan 

warisan kebudayaan yang berada di Indonesia, yang sudah seharusnya dilestarikan 

dan dijaga oleh generasi muda sebagai penerus bangsa. 
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