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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian mengenai pemanfaatan game yang digunakan 

sebagai media promosi kuliner daerah adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menggali potensi dari setiap makanan daerah, kemudian berdasarkan 

potensi dari makanan daerah tersebut game dibuat dengan pendekatan 

simulasi cara memasak makanan daerah melalui pengenalan asal serta bahan 

yang digunakan untuk membuat makanan tersebut.  

2. Dengan melalui game edukasi berbasis simulasi dengan tema makanan khas 

daerah dengan konsep restoran dan desain game vektor 2D. 

3. Game Cooking Resto mampu menjadi media promosi makanan daerah 

berdasarkan hasil review responden terhadap game “Cooking Resto” bahwa 

game tersebut mampu menjadi media promosi makanan daerah dapat dilihat 

dari pendapat responden yang menjawab sangat setuju dan setuju berjumlah 

37 orang. Selain itu, hasil review juga menunjukan peningkatan pengetahuan 

responden mengenai makanan daerah, yang dapat dilihat dari hasil rata-rata 

persentase yang mencapai 71% responden dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan mengenai bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat suatu 

makanan daerah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa game Cooking Resto dapat 

memberikan dampak positif kepada pemainnya. 

5.2 Saran Penelitian Berikutnya 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian terkait ukuran file aplikasi dalam 

pembuatan game yang digunakan untuk mempromosikan makanan khas daerah 

sehingga penelitian ini hanya mengambil 3 variasi sample makanan dari setiap kota 

yang mencakup kota Semarang, Solo, Magelang, Tegal dan Kudus, maka berikut 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian berikutnya 

yaitu: 
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1. Informasi mengenai makanan daerah yang dikemas dalam game tidak hanya 

sebatas tentang asal daerah dan cara membuatnya tetapi dilengkapi dengan 

sejarah makanan daerah dan perkembangannya. 

2. Penambahan mini game seperti kuis yang disisipkan dalam permainan yang 

dapat membuat pemain mau membaca informasi yang ada di dalam game. 

3. Game dapat dipublikasikan bukan hanya di Play Store tapi media lain seperti 

Apple Store sehingga informasi yang ditawarkan dapat menjangkau lebih 

banyak orang. 

4. Selain itu untuk penelitian berikutnya tidak hanya di 5 kota (Semarang, Solo, 

Magelang, Tegal, Kudus) saja melainkan dapat mencakup kota-kota yang 

lainnya.




