BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Saat ini pola makan yang benar dan makanan sehat sangat dibutuhkan oleh
masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan masyarakat kota besar terlalu sibuk dan
jenuh dengan rutinitasnya sehari – hari yang begitu padat. Akibatnya bisa timbul
berbagai macam penyakit jika mereka tidak benar – benar memperhatikan pola makan
dan makanan apa saja yang dikonsumsinya. Oleh karena itu mereka sangat perlu
makanan yang sehat untuk mengimbangi rutinitas mereka yang padat.

Usaha Bandeng Presto Pak Kumis menyediakan dan menawarkan produk makanan
siap saji yang sangat sehat. Usaha Pindang Bandeng Presto Sari Rasa milik Pak
Kumis ini produknya masih sangat tradisional. Dari mulai pembuatan, pemasakan
masih sangat tradisional, sehingga keaslian kesegaran dan kemurnian ikannya tidak
diragukan lagi. Produk dari pindang bandeng presto Pak Kumis jauh dari bahan –
bahan kimia dan bahan pengawet, dikarenakan adanya sistem pengawetan secara
alami, yaitu menghilangkan kadar air pada produk ikannya.Manfaat ikan yang sangat
baik untuk kesehatan, racikan bumbu Indonesia, serta proses masak tradisional yang
sangat alami merupakan pilihan yang pas bagi masyarakat perkotaan.

Selain itu adanya Restoran Siap Saji dari Usaha Pindang Bandeng Presto Pak Kumis
sangat pas apa bila disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat kota yang selalu sibuk
dengan aktivitasnya sehari – hari

sehingga membutuhkan suatu makanan yang

praktis, cepat dan sehat.
4.2 Saran
4.2.1 Diri sendiri
·

Supaya lebih disiplin terhadap waktu, bekerja dan berpikir.

·

Supaya mengatasi masalah dan memikirkan solusi secara visual yang tepat
melalui survei yang lebih mendalam.

·

Menjadi lebih peka mendesain

4.2.2 Civitas Akademika
· Supaya Universitas Kristen Maranatha dapat

lebih memperbaiki sistem

administratif yang kurang berjalan dengan baik, terutama dapat menelaah
ulang sistem yang berlaku di universitas secara umum dengan sistem yang
berjalan di masing-masing fakultas.
4.2.3 Pemerintah dan Masyarakat Umum
·

Supaya masyarakat umum khususnya masyarakat kota Semarang dapat
melihat bahwa Bandeng Presto Pak Kumis dapat dijadikan salah satu alternatif
pilihan menikmati makanan siap saji yang sangat sehat.

