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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB V 

PENUTUPAN 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian, pengamatan, dan pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis, buku ilustrasi tentang 4 Cara Penyeduhan Secara Manual. Dengan 

melihat perkembangan dunia perkopian di daerah perkotaan besar dan semakin 

banyaknya masyrakat yang atusias terhadap kopi terutama kopi lokal yang 

tersebar dari berbagai penjuru provinsi diseluruh Indonesia. 

 Perancangan buku ilustrasi yang di buat untuk mengedukasi masyarakat, 

khususnya para penyuka dan penikmat kopi untuk memudahkan para pecinta kopi 

untuk mengeksplorasi rasa dan mengetahui karakter-karakter setiap alatnya. 

 Dengan perancangan buku ini diharapkan menjadikan buku yang berguna 

bagi penyuka kopi maupun orang yang baru mengenal kopi dengan tambahan 

konten-konten seputar sejarah umum, perkembangan penyebaran kopi,jenis kopi 

Indonesia hingga alat-alat pendukung untuk memenuhi dalam mengeksplorasi 

rasa dalam secangkir kopi dengan maksimal. 

5.2. Saran 

Perkembangan kopi di Indonesia semakin pesat banyak orang yang memilih usaha 

dengan membangun kedai dan kafe. Dengan terlihatnya semakin majunya idustri 

kopi dan semakin banyak metode yang diberikan untuk memberikan kesan 
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tersendiri untuk peminumnya. Meminum kopi sudah menjadi kebudayaan yang 

melekat pada masyarakat Indonesia, sudah saatnya orang-orang pecinta kopi 

mengetahui sejarah dan perkembangan biji kopi itu sendiri dan metode-metode 

dalam membuat kopi. 

 Dengan adanya buku seperti ini diharapkan akan memicu orang-orang 

membuat buku-buku yang serupa tentang kopi, apalagi di Indonesia sendiri masih 

bisa terhitung jari mencari informasi dijual di toko buku. 

 Harapannya dengan memberikan buku yang mengedukasikan masyarakat 

tentang perkopian, harapan penulis juga berharap masyarakat Indonesia lebih 

memilih  dan mendukung kopi lokal agar perkopian di Indonesia semakin 

berkembang dan semakin bisa berinovasi. 
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