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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Tujuan dari dibuatnya rancangan buku resep berjudul “Aneka 

Kuliner Khas Jawa Tengah Bagian Utara” adalah untuk mengenalkan 

berbagai kuliner Jawa Tengah khususnya bagian utara. Rancangan buku 

resep ini berisikan informasi mengenai berbagai kuliner di daerah Jawa 

Tengah bagian utara yang dilalui oleh tol Trans-Jawa, bahan-bahan yang 

dibutuhkan, dan cara membuat masakan khas Jawa Tengah bagian utara. 

Dalam proses pembuatan rancangan buku resep, penulis berusaha 

menyampaikan pesan dengan bantuan visual sehingga dapat menarik 

perhatian pembaca. Selain itu, penulis juga menggunakan Bahasa Indonesia 

dalam buku resep dan langkah pembuatan yang mudah dipahami oleh 

pembaca. Hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Tim penulis berhasil memperkenalkan makanan Jawa Tengah 

bagian utara khususnya Pekalongan melalui rangkaian acara 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara 

daring pada 15 November 2021. Kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah pelaksanaan acara tersebut dapat dikatakan berhasil. 

Melihat dari hasil pre-test dan post-test yang telah dilakukan 

melalui google form bahwa setelah mengikuti acara Pengabdian 
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Kepada Masyarakat peserta jadi mengetahui asal-usul makanan 

Jawa Tengah, makanan Pekalongan, dan cara membuat Megono 

dan Tauto Pekalongan. 

2. Rancangan buku resep ini berhasil mempromosikan aneka 

kuliner khas Jawa Tengah bagian Utara. 

Dengan selesainya pembuatan buku resep ini, maka tujuan penulis 

untuk memperkenalkan aneka makanan Jawa Tengah bagian utara telah 

tercapai. 

 
 

B. Saran 

 

Dalam penyusunan buku resep ini, penulis sudah membuat 

semaksimal mungkin. Namun penulis menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dan masih dibutuhkan perbaikan. Saran yang dapat penulis 

berikat untuk penyusunan buku resep selanjutnya adalah untuk mengemas 

buku resep lebih interaktif sehingga pembaca lebih tertaik untuk membaca 

buku resep dan dalam pembuatan buku resep, tujuan, dan target pembaca 

perlu diperhatikan dengan baik. Sehingga desain dan isi dalam buku resep 

dapat disesuaikan dengan target pembaca yang telah ditentukan. 

Selain itu, perlu mendapatan nomor ISBN sehingga buku resep ini 

bisa dipublikasikan dan perlu bekerjasama dengan penerbit buku untuk 

mendapatkan nomor ISBN. 
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