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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Banyak para anak muda khususnya usia dewasa awal yaitu 18-25 tahun dan berlatar 

belakang SES A- AB masih kurang peduli untuk pentingnya menghabiskan makanan ketika 

mereka makan di luar.  Para anak muda yang tinggal di daerah perkotaan ini memiliki gaya 

hidup yang serba modern, hedon, yang memiliki gengsi yang tinggi dan menginginkan 

praktis, dan serba baik. Para anak muda tersebut banyak yang berpikir bahwa ketika 

mereka makan di luar (cafe atau restaurant) bagi mereka pentingnya makanan tidak lagi 

sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan bagian dari gaya hidup. 

 Seiring berkembangnya jaman banyak kondisi keuangan mereka yang sangat 

melimpah, hal tersebut tidak masalah, namun salah satu yang terjadi adalah ketika gaya 

hidup membeli makanan ketika mereka makan di luar (cafe atau restaurant) kebutuhan 

makanan di beli bukan atas dasar kebutuhan melainkan sebuah tren maka terjadinya 

perilaku konsumerisme, padahal konsumerisme cenderung memiliki pengaruh buruk. 

Sehinggaa sering terjadi makanan yang disajikan selalu melebihi dan tidak dihabiskan. 

Mereka pun tidak sadar bahwa ketika makan mereka tidak habis, sama aja dengan mereka 

membuang uang mereka sendiri. Dan tidak memikirkan bahwa dampak makanan sisa pun 

ternyata dapat menjadi bencana pemanasan global, dan masih bencana kelaparan yang 

terjadi di mana-mana. 

Karena latar belakang inilah Generasi Santap Bersih hadir dengan media utama website. 

Perancangan kampanye pun dibuat dan dilaksanakan online. Kampanye yang di buat ini 

menggunakan metode AISAS yang dibagi dalam 5 tahap strategi promosi yang di 

persiapkan selama kurang lebih 3 bulan dengan media yang digunakan beda – beda setiap 

tahapnya. 

 Pada perancangan kampanye ini visualisasi yang digunakan berupa flat design yang 

menarik, menyentuh hati,dan mudah dipahami. Warna yang digunakan juga warna yang 

sesuai kriteria target audiens yang dituju yang bernuansa anak muda, semangat. 
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V.2 Saran 

Saran yang diharapkan terjadi pada perancangan kampanye generasi santap bersih ini 

antara lain: 

• Adanya dukungan dari pihak yang bersangkutan yaitu restaurant high class, 

pemerintah, dan keluarga supaya memberikan informasi yang baik dan benar 

tentang pentingnya makan habis. 

• Adanya kesadaran dari para generasi muda yang berperilaku konsumerisme untuk 

dapat menghargai makanan yang dibeli. 

• Melalui kampanye ini dengan penyampaian informasi yang baik dan benar 

pandangan generasi muda terhadap makanan tidak berlebihan lagi  dan dapat 

menekan angka bencana kelaparan yang banyak terjadi pada anak-anak serta 

memberikan kesempatan untuk saling berbagi dengan sesama.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


