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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Keberadaan makanan peranakan yang ada di Jawa Barat hanya diketahui oleh 

segelintir orang saja dan masyarakat Jawa Barat kurang menyadari keberadaan 

makanan peranakan yang berada di tengah- tengah mereka. Makanan peranakan  

di Jawa Barat ini perlu diangkat sebagai topik tugas akhir untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang keberadaan makanan peranakan sebagai bagian dari 

kehidupan sehari- hari dan mengenalkannya kepada anak remaja saat ini 

maupun yang di masa akan mendatang agar keberadaan makanan peranakan 

terus terjaga dan tidak hilang tergerus waktu. 

Untuk memperkenalkan makanan peranakan yang ada di Jawa Barat kepada 

anak remaja diperlukan sebuah media yang meningkatkan rasa ingin tahu 

tentang makanan peranakan di Jawa Barat sehingga anak remaja tertarik untuk 

mengenalnya. Cara untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap makanan 

peranakan yang ada di Jawa Barat adalah melalui bentuk media game yang 

cocok untuk remaja (agar dapat meningkatkan pengetahuan remaja dalam 

mengenal makanan peranakan yang ada di Jawa Barat). Kelebihan dari media 

game ini adalah dapat dimainkan bersama juga memberikan edukasi kepada 

pemain nya tentang keberadaan makanan peranakan yang ada di Jawa Barat. 

5.2. SARAN 

5.2.1. Saran  

Keberadaan budaya peranakan di Indonesia perlu dipertahankan 

keberadaanya karena kondisi budaya peranakan yang sekarang mulai 

hilang setelah terjadi akulturasi yang hampir sempurna, dan pengaruh 

perkembangan jaman. Tugas akhir berusaha untuk memperkenalkan salah 

satu bagian dari budaya peranakan yang ada di Indonesia yaitu melalui 

makanan peranakan yang ada di Jawa Barat, dan jenis makanannya adalah 

Dim Sum melalui sebuah media yaitu game. Media game menjadi sebuah 
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media yang dapat menarik minat setiap orang dan dapat memberi edukasi 

juga secara tidak langsung. Makanan peranakan yang diangkat hanya 

sebagai jalan pembuka untuk mengenalkan jenis makanan yang lain 

kepada masyarakat. Oleh sebab itu tugas akhir ini dibuat dengan harapan 

agar tugas akhir ini dapat dilanjutkan untuk memberikan sesuatu yang 

berguna dalam mempertahankan keanekaragaman budaya di Indonesia, 

selain itu hal tersebut sangat membantu masyarakat agar semakin 

menyadari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. 

 

5.2.2. Saran Dari Dosen  

Dosen penguji memberikan saran, untuk melihat referensi illustrasi 

dari website lifeinvector.com, agar ilustrasi menjadi lebih konsisten. Saran 

juga diberikan untuk memperbaiki logo agar lebih terasa unsur peranakan, 

background gambar, dan typografi untuk diolah agar dapat memunculkan 

kesan peranakan yang lebih baik lagi serta diperlukan kehati- hatian 

dalam pemilihan warna agar tidak terkesan canggung. 

 

5.2.3. Saran Untuk Universitas 

Masukkan ditujukan Universitas Kristen Maranatha agar tugas akhir 

ini tidak berhenti disini tapi perlu dikembangkan agar bisa bermanfaat 

bagi Universitas Kristen Maranatha. 

 
 

  


