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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pemilihan topik pembuatan buku panduan cara membuat kreasi makanan 

didasarkan pada fenomena bahwa makanan yang menarik dapat meningkatkan 

nafsu makan anak. Peningkatkan nafsu makan anak penting karena jika anak 

mengalami penurunan nafsu makan dapat berdampak pada tumbuh kembangnya 

dan dapat membuatnya mudah terserang penyakit.  

 Berdasarkan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi 

literatur, didapatkan bahwa banyak orang tua yang seringkali dihadapkan dengan 

anak yang nafsu makannya menurun. Selain itu, terdapat beberapa orang tua yang 

pernah menghias makanannya dan berhasil meningkatkan nafsu makan anaknya. 

Namun terdapat juga orang tua yang ingin mencoba menghias makanan anaknya 

namun tidak bisa karena tidak ada panduannya.  

 Dari pengumpulan data tersebut, penulis memutuskan untuk membuat 

buku panduan mendekor makanan. Penulis telah melakukan wawancara ke 

berbagai pihak yaitu ahli gizi, orang tua dengan anak 3 hingga 6 tahun, dan 

wawancara ke chef yang dapat menjadi narasumber penulis dalam perancangan 

konten buku.  

 Buku dirancang dengan isi utamanya didominasi oleh foto. Warna-warna 

yang digunakan menggunakan warna-warna primer yang diberi warna putih atau 

dikenal dengan tint. Tipografi yang digunakan adalah handwriting karena 
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konsepnya ceria dan fun. Layout yang digunakan dalam buku ini adalah modular 

grid. 

5.2. Saran 

Perancangan buku panduan mengkreasikan makanan mengajarkan ibu rumah 

tangga bagaimana cara mengkreasikan makanan untuk anak mereka. Namun 

dalam perancangan ini, penulis menyadari bahwa langkah-langkah yang diajarkan 

terbatasi oleh layout dan halamannya. Harapan penulis adalah kedepannya 

terdapat mahasiswa atau pihak lain yang membuat panduan berupa video agar 

lebih jelas dalam mengajarkan target audiens-nya bagaimana cara mengkreasikan 

makanan yang menarik bagi anak.  
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