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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan data yang 

telah diperoleh, dibuatlah sebuah perancangan buku ilustrasi DIY kosmetika yang 

berujudul “Better Skin”. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kualityatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu dengan 

melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Metode kuantitatif yaitu 

dengan membagikan kuesioner mengenai kosmetika. Teknik yang digunakan 

untuk gambar pada buku adalah dengan menggunakan teknik fotografi, karena 

dapat menyampaikan informasi yang lebih baik. Konsep dari perancangan buku 

ilustrasi DIY kosmetika ini adalah clean & clear. Clean diterapkan pada nuansa 

yang ingin ditampikan, yaitu putih dan bersih. Clear diterapkan kepada informasi 

yang diberikan secara jelas, dan langkah demi langkah secara terperinci dengan 

menggunakan teknik fotografi pengambilan dari tampat atas.  

Warna yang digunakan untuk judul adalah hijau dan coklat untuk 

menimbulkan kesan alami, dan menggunakan warna biru untuk peeling, hijau 

untuk mask, dan orange untuk moisturizer. Buku dibuat dengan ukuran 19x20cm 

dengan bahan art paper 120gsm, dan art carton 260gsm untuk cover.  Dalam 

proses pembuatan buku ini, diperlukan adanya verifikasi ke dokter dan juga 

farmasi untuk memastikan bahan dan kegunaan yang akan digunakan aman. 

Setelah melakukan verifikasi ke dokter dan juga farmasi, resep di uji cobakan ke 
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23 perempuan yang mempunyai berbagai jenis kulit. Harapan untuk buku ini 

adalah dapat beredar di pasaran sehingga dapat dipergunakan untuk membuat 

kosmetik sendiri oleh pembaca. Pembaca dapat mempergunakan kosmetik yang 

terdpat dalam buku ini secara aman dan mudah.  

5.2. Saran 

Penulis berharap buku ini bisa dijadikan referensi dan dalam penyebaran buku ini 

banyak yang akhirnya mengetahui cara membuat kosmetika sendiri. Harapan 

kedepannya adalah akan banyak yang ikut memberikan informasi mengenai cara 

membuat kosmetika secara alami dan aman. Masih banyak informasi mengenai 

kosmetika seperti makeup yang dapat dibuat sendiri dan dijadikan sebagai 

pembuatan buku berikutnya. 

 Saran untuk peneliti selanjutnya adalah lebih memperdalam informasi 

bahan-bahan yang akan digunakan dan masa berlaku resep yang telah dibuat. 

Memperbanyak observasi yang dilakukan secara langsung, pencarian data, dan 

eksplorasi juga perlu dilakkukan untuk mencapai hasil karya yang maksimal. 

Melakukan studi existing terhadap buku perawatan kecantikan yang sudah ada 

yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mendesain.  
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