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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Rancangan Buku Resep Aneka Kreasi Kue Lapis Legit dengan Tepung 

Almond berisi tentang cara pembuatan Sembilan varian kue lapis legit dengan 

tepung almond. Selain itu, terdapat juga informasi mengenai latar belakang dari kue 

lapis legit serta bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan kue lapis 

legit itu sendiri. Alasan penulis membuat buku resep ini adalah untuk mengganti 

bahan yang lebih sehat serta mengkreasikan hidangan khas Indonesia yakni kue 

lapis legit. Hal ini dilakukan penulis agar memotivasi para pembaca sehingga dapat 

mengetahui dan membuat kue lapis legit dengan berbagai varian rasa namun tetap 

menarik. 

 Dalam proses pembuatan, penulis berusaha menyampaikan pesan dengan 

bantuan visual sehingga dapat menarik perhatian target pembaca. Selain itu penulis 

juga berusaha merancang buku resep ini dengan Bahasa Indonesia yang diharapkan 

agar mudah dipahami oleh para pembaca. Hal yang dapat di simpulkan adalah 

sebagai berikut :  

1. Tim peulis dapat memperkenalkan dan menjelaskan isi buku resep ini kepada dosen 

melalui seminar hasil yang dilaksanakan daring. Serta buku resep ini berisi panduan 

dan informasi pembuatan kue lapis legit.  

2. Rancangan buku resep ini berhasil mempromosikan kue-kue tradisional melalui kue 

lapis legit.  
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B. Saran 

 Dalam proses perancangan buku resep ini, tim penulis sudah berusaha untuk 

membuatnya secara maksimal. Namun disadari bahwa masih dibutuhkan beberapa 

perbaikan untuk memaksimalkan buku resep ini. Penulis akan berusaha 

melakukan perbaikan sesuai arahan yang sudah diberikan yaitu mendapatkan 

nomor ISBN sehingga buku resep ini bisa dibaca oleh seluruh penduduk 

Indonesia. 

 Berikut adalah saran yang penulis berikan untuk pembaca jika ada pembaca 

yang ingin membuat buku resep:  

1. Dalam pembuatan buku resep tujuan dan target dari pembaca buku resep harap 

dipikirkan baik-baik. Sehingga cara penyampaian pesan dan desain didalam buku 

resep dapat disesuaikan dengan baik. 

2. Buku resep ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan variasi rasa 

hidangan khas nusantara. 

3. Untuk mendapatkan nomor ISBN, penulis perlu melakukan kerja sama dengan 

penerbit buku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


