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BAB V 

PENUTUP 

5.1      Kesimpulan 

Dalam proses perancangan buku, penulis menggunakan berbagai teori dan data 

yang telah dihasilkan dari melakukan proses wawancara, observasi dan kuesioner 

buku kepada audience, penerbit, serta peneliti kesehatan. Data – data yang 

dihasilkan menjadi acuan penulis dalam merancang baik mulai dari gaya ilustrasi, 

layout, warna dan tipografi sehingga sesuai untuk remaja usia 19 – 23 tahun. Dari 

data – data tersebut didapatkan bahwa remaja usia 19 - 23 tahun diketahui 

menyukai sesuatu yang kekinian atau bersifat modern, sehingga perancangan 

buku alternatif pengobatan jamblang secara traditional di angkat dengan 

melakukan pendekatan desain secara minimalis berdasarkan atas fakta dan urgensi 

penderita diabetes di Indonesia yang telah mencapai angka 10 juta jiwa saat ini. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis sesungguhnya pengobatan secara 

alternatif diminati oleh remaja sekarang ini, namun masyarakat tidak mengetahui 

adanya buku serta informasi terkait.. 

Sehingga penulis merancang buku informasi tentang potensi tumbuhan 

jamblang sebagai alternatif obat herbal untuk mengobati diabetes yang di setiap 

halaman bukunya terdapat informasi penting dalam bagaimana memanfaatkan 

jamblang sebagai obat diabetes untuk menginformasikan kepada masyarakat agar 

angka penderita diabetes dapat berkurang guna menghindari pelonjakan angka 

penderita diabetes di tahun 2030 melalui alternatif pengobatan herbal traditional.  
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5.2       Saran 

Saat ini pengobatan alternatif sedang kembali mencuat dan sangat dibutuhkan, 

namun informasi tentang khasiat tumbuhan traditional di Indonesia masih 

terbilang kurang penyebaranya informasinya, seperti melalui media buku, media 

promosi dan informasi kepada publik masih kurang tersampaikan. Oleh karena itu 

akan sangat baik jika sekarang ini diperbanyak produksi tentang buku informasi 

yang menginformasikan tentang alternatif pengobatan serta manfaat dari tanaman 

traditional yang ada disekitar kita agar penderita penyakit mematikan seperti 

diabetes di Indonesia dapat berkurang karena pemanfaatan pengobatan alternatif 

melalui tumbuhan traditional yang jarang diketahui manfaatnya. 
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