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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis temukan dari data-data yang 

diperoleh, maka dibuatlah buku panduan cara meramu tanaman obat yang 

berjudul Meramu Herbal Organik Untuk Kulit Wajah Bebas Jerawat!. Metode 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data-data tersebut adalah 

metode kuantitatif dan kualitatif. Penulis melakukan metode kuantitatif dengan 

cara menyebarkan kuisioner ke masyarakat umum untuk mengetahui keluhan 

tentang jerawat yang mereka alami, sedangkan metode kualitatif adalah dengan 

cara wawancara dan studi existing.  

Teknik yang digunakan untuk merancang buku panduan ini adalah dengan 

menggunakan teknik ilustrasi vector menggunakan software Adobe Ilustrator dan 

teknik fotografi. Konsep perancangan buku panduan ini adalah organik dan alami. 

Konsep organik diterapkan pada vector tanaman-tanaman obat, sedangkan konsep 

alami diterapkan pada proses pembuatan ramuan obat herbal.  

Pemilihan palet warna, penulis menggunakan warna hijau dan coklat yang 

diartikan warna hijau dari warna daun dan warna coklat dari warna tanah dan 

batang. Buku panduan ini dibuat berukuran 19 x 23 cm dengan bahan Art Carton 

310 gram untuk Cover buku, dan Art Paper 260 gram untuk isi buku. Perancangan 

buku ini mendapatkan resep ramuan dari seorang tokoh herbalis di Jakarta Barat. 
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Dengan adanya buku ini supaya bermanfaat untuk masyarakat agar dapat 

membuat sendiri ramuan obat herbal organik untuk kulit wajah berjerawat dan 

sebagai alternatif pengobatan lain yang lebih aman dan harganya yang terjangkau. 

5.2. Saran 

Dengan adanya buku ini, dapat dijadikan referensi untuk masyarakat dalam 

merawat kulit wajah yang berjerawat. Harapan untuk kedepannya adalah semakin 

banyaknya tanaman obat yang dapat dijadikan pengobatab untuk kulit wajah yang 

lebih aman. 

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperbanyak pencarian data 

dengan cara observasi dan wawancara agar memperoleh data yang lebih akurat. 

Melakukan studi existing dengan melihat desain-desain buku untuk dijadikan 

referensi peneliti dalam mendesain buku. 
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