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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Rempah- rempah adalah jenis tumbuhan yang memiliki rasa dan aroma yang kuat 

yang berfungsi sebagai penyedap makanan dan juga obat-obatan herbal yang 

memiliki banyak khasiat bagi tubuh, Indonesia memiliki produksi rempah yang 

melimpah se Asia Tenggara, maka dari itu Indonesia mendapat julukan Mother of 

Spices , seperti yang dikatakan oleh dr. Inggrid Tania bahwa citra positif herbal di 

Indonesia perlu terus dibangung dengan menyebar berita positif tentang herbal di 

Indonesia dengan Bahasa yang ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Pada masa pandemi ini masyarakat harus menjaga Kesehatan tubuh mereka 

secara mandiri, oleh karena itu masyarakat membutuhkan edukasi atau perlu 

mempelajari Pengetahuan seputar rempah dan cara mengolah rempah- rempah agar 

dapat menjaga Kesehatan dengan mengonsumsi rempah- rempah. Buku ini di 

rancang agar masyarakar mendapat informasi seputar rempah- rempah dan dapat 

mengolah rempah- rempah.  

Buku dipilih menjadi media utama karena seperti yang dikatakan oleh dosen 

Psikologi dari Universitas of Leicester di Inggris, Kate Garland mengatakan bahwa 

orang yang membaca lewat kertas lebih cepat menangkap informasi yang dibaca, 

sedangkan membaca lewat komputer relatif membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Buku ini berisikan tentang pengetahuan seputar rempah – rempah pada bab pertama 
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dan kemudian pada bab berikutnya berisi resep atau cara mengolah rempah- 

rempah. 

5.2. Saran 

Saran yang ingin disampaikan atau berikan oleh penulis untuk mahasiswa dan para 

pembaca yang akan atau ingin mengambil topik Tugas Akhir yang serupa dengan 

penulis. 

2. Setelah memilih topik sangat diperlukan melakukan penelitian dan mendapat 

beberapa data untuk melakukan perancangan, maka sangat dibutuhkan juga 

narasumber terpercaya seperti ahli pada bidang yang ingin diangkat. 

3. Pada saat melakukan perancangan sangat penting menentukan target audiens 

untuk menentukan big idea, konsep, warna, typeface atau bentuk huruf, elemen 

pada desain dan juga gaya ilustrasi yang sesuai dengan data yang sudah di 

lakukan. 

4. Melakukan penelitian dan komunikasi dengan narasumber lebih dalam, dan 

juga lebih memperbanyak pembacaan buku untuk mendapat data lebih dalam. 

5. Dalam perancangan buku ini masih memiliki kekurangan baik pada data dan 

juga perancangan buku ilustrasi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk 

Tugas Akhir kedepannya, namun kekurangan pada perancangan dapat menjadi 

pertimbangan dalam perancangan buku sejenis ke depannya. 


