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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Buku Culinary Night Life of Cibadak ini merupakan buku fotografi tentang 

kuliner yang dapat dipajang di meja sebagai buku coffee table book. Buku 

ini cukup mahal dan beredisi terbatas. Buku ini berada di kalangan 

menengah keatas. 

Buku Culinary Night Life of Cibadak ini berisikan tentang aktifitas kuliner 

di Cibadak Bandung, aktifitas-aktifitas yang terjadi di Cibadak dituangkan 

melalui media fotografi pada buku. Buku ini menjadi buku bacaan yang 

dapat dinikmati pembaca dan juga sebagai buku documenter tentang 

kuliner yang ada di Bandung. Dengan adanya buku ini diharpkan menjadi 

sebuah buku yang dapat menambah wawasan pembaca, dari segi isi buku, 

teknik fotografi juga wawasan kuliner di Cibadak Bandung.  

Buku Culinary Night Life of Cibadak ini memposisikan dirinya sebagai 

buku yang cukup berkelas dengan tampilan buku elegan dan tahan lama, 

bahan yang dipakai tidak mudah rusak dan juga tahan lama. 

 

Buku Culinary Night Life of Cibadak menjadi jawaban dari salah satu 

aktifitas kehidupan malam yang berujung pada aktifitas positif, bahkan 

kuliner Cibadak menjadi tempat yang dicari banyak orang. Kuliner 

Cibadak menjadi bukti bahwa kehidupan malam tidaklah selalu buruk, 

tetapi perlu kita buka mata, bahwa di kehidupan malam, banyak aktifitas 

yang perlu kita tanggapi dan patut kita berikan apresiasi.  
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5.2 Saran  

5.2.1 Umum 

Kehidupan Malam merupakan kehidupan yang sangat berwarna, banyak 

aktifitas-aktifitas yang ada di kehidupan malam yang menarik untuk di 

tanggapi. Banyak hal yang di lakukan di malam hari yang berkondisi 

positif, kuliner merupakan salah satu bentuk aktifitas positif. Kuliner 

Cibadak menjadi sebuah tempat kuliner yang sudah cukup bala bertahan di 

malam hari, 15 tahun lamanya bertahan dan berkembang sampai nama 

Kuliner Cibadak terdengar di kota lain. 

Banyak hal yang patut diangkat dari Kota Bandung, sselain Factory outlet 

nya yang begitu banyak dan terkenal murah. Bandung juga merupakan 

kota Kuliner bagi orang luar kota. Bandung memiliki banyak tempat 

makan murah pinggiran jalan yang layak untuk di jadikan tempat kuliner. 

Sebagai warga Bandung yang baik, kita dapat meningkatkan dari segi 

manapun. Kota Bandung dipersiapkan menjadi kota metropolitan dengan 

bayak pengunjung datang ke Kota Bandung, terlebih di bidang kuliner 

Kota Bandung. 

 

5.2.2 Khusus 

Kuliner Cibadak menjadi sebuah tempat kuliner malam yang patut disorot 

lebih, selain umurnya yang cukup dewasa, Cibadak sudah menjadi tempat 

yang dicari orang banyak. Kuliner Cibadak patut menjadi satu tempat lagi 

yang di banggakan oleh Kota Bandung. Kuliner Cibadak dapat dijadikan 

sebagai perwakilan tempat kuliner kota Bandung. 
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5.3 Saran dan Komentar Dosen Penguji Ujian Sidang TA 

Ibu Veni  

Penulisan Laporan Tugas Akhir agar diperbaiki, masih terdapat kesalahan 

dalam penulisan. Pembuatan promosi buku yagn telah dibuat ini belum 

mencerminkan bahwa promosi ini merupakanm promosi sebuah buku, dan 

diharapkan sebaiknya promosi buku ini memakai beberapa tampilan atau foto 

produk buku tersebut agar kesan promosi buku lebih tersampaikan. 

 

Bapak Banung 

Proses esay fotografi dalam buku ini masih belum terasa, foto-foto yang 

dipakai masiih belum terlalu bercerita. Pemahaman sebuah esay foto degnan 

fotografi art masih belum terlalu jelas. Diharapkan jika ingin membuat sebuah 

buku seri atau esay foto, hasil foto-foto yang dipakai agar dapa lebih 

memberikan makna atau maksud dari foto tersebut. Jenis fotografi candid 

cukup baik tetapi disarankan agar tidak lelalu banyak. Pemilihan foto-foto pun 

diharapkan lebih bervariasi agar tidak monoton. 

 

Bapak Hendra 

Foto-foto yang dihasilkan masih kurang bercerita. Diharapkan foto-foto yagn 

dimuat dapat lebih memberikan maksud cerita.  

 

 


