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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada kampanye ini penulis mendapat kesimpulan berdasarkan hasil riset 

bahwa, bahan pangan di Indonesia sangat belum berkembang. Apalagi dilihat 

dari pola hidup masyarakat yang serba modern dan serba praktis dengan 

mengkonsumsi fast food, maka tidak heran bahwa proses produksi yang serba 

cepat kerap tidak lepas dari bahan kimia pestisida dan zat-zat kimia lainya 

yang dapat menyebabkan banyak macam penyakit dan yang paling 

mematikan seperti kanker. Apalagi bahan pangan tersebut dikonsumsi oleh 

anak-anak usia dini yang berada di perkotaan yang tidak lepas dari bahaya 

radikal bebas. Bahan pangan yang dikonsumsi juga dapat menyebabkan  

melemahnya sistem imuni tubuh anak-anak dalam masa pertumbuhan 

tersebut. Orang tua khususnya ibu-ibu kurang selektif akan bahan pangan 

yang akan dikonsumsi, dengan padatnya kegiatan sehari-hari pada umumnya 

orang tua tidak mau repot-repot untuk memasak dan memberi bekal makanan 

yang baik untuk anak-anaknya, dengan tanggapan bahwa dengan makanan 

yang enak itu cukup untuk di konsumsi. Untuk itulah penulis menyimpulkan 

bahwa solusi yang tepat adalah melakukan kampanye yang dimulai dari kota-

kota besar di Indonesia khususnya dimulai dari Bandung. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil perancangan karya tugas akhir, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Di Indonesia sangat dibutuhkan ferifikasi sertifikasi label organik pada 

bahan pangan yang dapat dijamin dan dipercaya kualitas dan 

keorisinilannya. Khususnya di supermarket-supermarket kecil juga di 

harapkan dapat menjual bahan-bahan pangan organik sehingga lebih 

mudah lagi di jangkau oleh masyarakat.  

2. Keberhasilan kampanye telur ayam organik berbetakaroten sangat 

tergantung dari minat dan antusias target audience dan kampanye juga 
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sangat membutuhkan badan pemerintah yang mendukung aktivitas dari 

kampanye ini, untuk itu diharapkan agar badan pemerintah mau untuk 

bekerja sama membangun citra hidup modern yang sehat melalui 

konsumsi bahan pangan organik. 

3. Telur ayam merupakan bahan dasar dari semua makanan, untuk itu 

sangat diperlukan tingkat kecermatan tinggi dari para ibu-ibu untuk 

memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka pada masa 

pertumbuhannya. Hal yang kecil dapat memungkinkan menjadi hal 

yang sangat berbahaya bila di konsumsi terus menerus dalam jangka 

waktu yang lama. Maka dari itu telur ayam organik berbetakaroten 

merupakan alternatif yang paling cocok untuk dikonsumsi, tidak hanya 

lebih lezat tetapi juga memberikan manfaat yang bermutu. 

 

 

 


