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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa masalah dari 

fenomena dan penyebaran kuesioner mengenai kurangnya pengetahuan wisatawan 

lokal tentang makanan khas Bangka. Perancangan ini disusun berdasarkan data-

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan melakukan observasi, survei, 

wawancara, kuesioner, studi existing dan studi literatur. Selama proses 

pengumpulan data untuk perancangan ini penulis menemukan cara dalam 

mengatasi masalah yaitu dengan membuat buku ilustrasi untuk mengenalkan wisata 

kuliner khas Bangka kepada wisatawan lokal. 

Penulis membuat media desain untuk masalah ini sebagai salah satu cara 

untuk memperkenalkan makanan khas bangka kepada wisatawan lokal. Adapun 

cara pendekatan kepada wisatawan lokal yang paling sesuai dengan masalah ini 

adalah dengan membuat buku ilustrasi yang bergaya jurnal. Perancangan ini dapat 

dijadikan sebagai panduan agar lebih mempermudah wisatawan lokal dalam 

mengenal makanan khas Bangka serta berbagai informasi dan cara untuk 

mendapatkannya. Perancangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menawarkan 

panduan pengalaman yang menyenangkan dengan mengikuti buku panduan ini 

pada saat melakukan wisata kuliner di Bangka. Tujuan dari perancangan ini tercapai 

dengan menerapkan gaya jurnaling pada konsep buku ini agar wisatawan lokal 

dapat mengenal makanan khas Bangka secara personal dan pembaca dapat 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Christina Buniarto, FSD UMN, 2018



104 
 

menangkap kesan yang ditawarkan melalui ilustrasi cat air pada buku panduan ini 

pada saat melakukan wisata kuliner di Bangka. 

 

 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan perancangan ini, penulis 

mengalami berbagai kesulitan. Salah satunya dalam menulis konten pada buku 

yang penulis rancang. Pada awal mulanya, narasumber bersedia untuk menulis 

konten pada buku, narasumber pun meminta waktu selama 2 minggu untuk 

menuliskan isi buku. Namun setelah 2 minggu, narasumber mengatakan bahwa ia 

tidak memiliki waktu untuk menulis isi kontennya. Sehingga waktu 2 minggu 

penulis untuk merancang buku terbuang karena penulis tidak dapat memulai jika 

tidak mengetahui kerangka isi buku. Oleh karena itu, saran penulis adalah agar tidak 

bergantung kepada orang lain dan menulis sendiri isi dari konten buku yang akan 

dibuat, lalu setelah itu baru meminta validasi dari narasumber. 

 Selain itu saran penulis mengenai desain buku ilustrasi makanan, sebaiknya 

jenis ilustrasi yang dibuat adalah realisme agar pembaca dapat mengetahui secara 

detail bahan-bahan yang ada pada makanan yang akan digambar. Dalam tahap 

pengerjaan, ilustrasi makanan membutuhkan banyaknya waktu sehingga dalam 

perancangan ini kurangnya konten yang digambarkan dikarenakan waktu yang 

terbatas.  Saran dari penulis, sebaiknya menggunakan waktu secara efisien.
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