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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Dengan berkembangnya zaman, pengetahuan mengenai tradisi makanan khas hari 

raya Tionghua mulai terlupakan dan jarang diketahui oleh anak muda Indonesia 

terutama bagi target utama penulis yaitu masyarakat muda keturunan Tionghua di 

Indonesia. Mereka umumnya hanya sering mengonsumsi dan melihat makanan-

makanan ini pada hari raya tertentu tanpa tahu dengan pasti makna atau sejarah di 

balik makanan-makanan tersebut. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang 

bahkan tidak mengetahui makanan khas suatu hari raya tertentu dan malah salah 

mempersepsikan makanan tersebut untuk hari raya lainnya. Selain itu, buku yang 

terdapat di pasaran Indonesia dengan topik yang mirip umumnya menggunakan 

desain yang terkesan kuno sehingga tidak menarik bagi anak muda. 

Melalui perancangan buku ilustrasi ini, penulis mengetahui strategi 

perancangan buku ilustrasi mengenai makanan khas hari raya Tionghua di 

Indonesia yang menarik bagi anak muda Indonesia. Dengan menggunakan 

ilustrasi, teks dapat lebih diserap dan pembaca tidak akan bosan dalam 

membacanya. Dengan melalui perancangan buku ilustrasi ini, diharapkan apat 

meningkatkan minat anak muda terutama dengan usia 18-25 tahun dalam 

mempelajari kebudayaan makanan ini dan melestarikannya kepada generasi 

selanjutnya.  

Dalam pengerjaan buku ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

berkaitan dengan konten yaitu penyusunan konten harus dipastikan kembali 
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kepada narasumber. Selain itu, dalam penentuan konsep visual, penulis harus 

menentukan beberapa hal berkaitan dengan topik seperti warna, layout, dan 

ilustrasi. Desain buku didesain secara modern sehingga dapat menarik perahtian 

anak muda dan tidak membosankan untuk dibaca. 

Selain media utama yaitu buku, penulis juga membuat berbagai media 

promosi buku seperti x-banner, web banner, instagram post, dan poster dengan 

tujuan untuk mempromosikan buku ini. Selain itu juga terdapat merchandise 

seperti tote bag, sumpit, angpao, pembatas buku, dan stiker dengan tujuan untuk 

menambah daya tarik buku ini. Selain itu, merchandise juga dijadikan hadiah 

dalam kuis berhadiah yang diadakan di nstagram untuk menarik perhatian 

pembeli dan anak muda dengan usia 18-25 tahun. 

5.2.Saran  

Perancangan buku dengan topik serupa diperlukan pendalaman topik yang dalam 

sehingga dapat membuat copywriting dan ilustrasi sehingga sesuai dengan target 

utama. Selain itu, diperlukan alokasi waktu yang tepat sehingga karya berupa 

media utama serta media pendukung dapat selesai tepat waktu. Perancangan buku 

ini juga dapat dikembangkan dalam berbagai media digital seperti pembuatan 

buku digital (e-book), web berisi pengetahuan makanan khas hari raya Tionghua, 

dan aplikasi yang dapat memudahkan dan menarik pengguna dalam mempelajari 

informasi berkaitan dengan makanan khas hari raya Tionghua di Indonesia.
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