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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Bawang Putih dengan berbagai khasiat yang terkandung di dalamnya merupakan salah 

satu alternatif pengobatan yang dapat digunakan bagi kesehatan manusia sejak ber abad – 

abad yang lalu. Dengan berkembangnya jaman kegunaan bawang putih untuk kesehatan 

mulai disepelekan oleh masyarakat banyak. Padahal dengan bertambah mahalnya 

kesehatan di jaman sekarang , bawang putih dapat menjadi solusi yang baik, murah dan 

mudah didapat. 

 

Dengan adanya buku Si Putih Yang Baik ini, maka informasi mengenai bawang putih 

akan dipaparkan secara detail dan lengkap. Buku ini akan menjadi panduan yang 

bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bawang putih 

terutama kaitannya dengan kesehatan. 

 

Buku Si Putih Yang Baik ini dikemas secara menarik sesuai dengan tergetnya agar dapat 

dengan mudah diterima secara langsung oleh pembaca. Dengan begitu informasi yang 

disampaikan mengenai bawang putih akan dengan mudah dibaca dan dipahami. Selain 

itu, media promosi berupa x-banner, iklan artikel majalah, merchandise, packaging, dan 

web dibuat untuk menarik minat pembaca. 

 

Selama perancangan buku ini, penulis mendapatkan banyak sekali wawasan yang 

sebelumnya tidak diketahui tentang bawang putih dan segala manfaatnya. Selain itu jug, 

penulis mendapatkan wawasan mengenai book design terutama mengenai proses 

komunikasi visual yang efektif dan harus diterapkan agar buku ini menarik dan sesuai 

dengan targetnya. Tentunya perancangan buku Si Putih Yang Baik ini memberikan 

pengalaman yang berharga bagi penulis. 
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1.2 Saran 

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun 

seringkali kesehatan manusia terganggu oleh banyak hal, salah satunya cuaca. Kondisi 

cuaca yang tidak menentu membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Seiring dengan 

perkembangan jaman dan teknologi yang semakin maju, kesehatan kini menjadi sesuatu 

yang mahal harganya, karena pengobatan yang semakin mahal juga. Padahal tanpa 

disadari , kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang 

bermanfaat. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan mau melihat ke 

sekitar kita dan memanfaatkan dengan baik apa yang alam miliki bagi kesehatan 

manusia. sehingga dengan demikian kita dapat lebih menghargai alam sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


