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BAB V 

V. I.  KESIMPULAN  

Makanan merupakan sumber energi bagi manusia, dan juga memiliki beberapa manfaat yang 

berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun dewasa ini banyak sekali remaja yang 

menyia-nyiakan makanan dan membuangnya tanpa tahu apa akibat dari membuang makanan sisa itu 

sendiri.Di Semarang sendiri telah tercatat sejumlah  4ton sampah makanan yang telah terbuang 

percuma dan menyebabkan limbah yang sulit untuk ditanggulang iperharinya  .Jika seseorang  saja 

menyisakan  sebutir nasi  didalam sekali makan, maka  Jika dihitung ada sekitar 249 juta butir nasi yang 

terbuang sia-sia perharinya tanpa kita sadari . Limbah makanan sisa  tentunya Dapat menyebabkan 

banyak dampak yang buruk diantaranya Bau busuk yang menyengat  (polusi udara) , krisis makanan 

yang mengancam kelaparan serta pemborosan dan Juga pencemaran lingkungan yaitu tanah dan air 

dimana ekosistem alam menjadi tidak seimbang sehingga terjadilah banjir, tanah longsor dan juga 

banyak hewan punah.   

Karena hal diatas saya tertarik untuk membuat perancangan Tugas Akhir Desain Komunikasi 

Visual Yaitu membuat perancangan kampanye social yang berguna untuk menyadarkan remaja 

mengenai betapa penting arti makanan sisa bagi kehidupan manusia dan juga alam sehingga remaja 

sadar dan merubah kebiasaan hidup membuang makanan dan menyisakan makanan sesuka hati mereka 

tanpa memikirkan dampak bagi sekitar.  Media yang akan digunakan adalah media interaktif berupa 

komik strip ,tong sampah, dimana  membutuhkan perhatian khusus terutama  pada setiap  detail hasil 

yang akan disampaikan dan juga dalam strategi menyampaikannya  kemudian disusun dengan baik dan 

benar  untuk  memberikan edukasi dan pemahaman dari sisa makanan yang tidak mereka pedulikan . 

Perancangan komikstrip  yang dimaksud berisi mengenai maskot yang memiliki alur cerita berdasarkan 

feedback dari khalayak sasaran diadakan setiap satu minggu sekali yang nantinya akan dipilih untuk 

dijadikan komik ,sedangkan perancangan tong sampah yang nantinya hanya dapat digunakan untuk 

membuang sampah kering berupa kertas ,plastic,daun ,botol ,sedotan saja sehingga remaja tidak dapat 

membuang makanan mereka sesuka hati ,hal ini diharapkan agar khalayak sasaran dapat sadar dan lebih 

menghargai makanan yang mereka miliki .Desain tong sampah ini juga memiliki konsep desain yang 

sesuai dengan maskot .Dengan dilengkapi media pendukung berupa poster ,banner ,merchandise ,siker 

unik ,logo ,maskot ,video pendek . 
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V.II SARAN 

Didalam Tugas Akhir jurusan Desain Komunikasi Visual berupa Perancangan Kampanye social 

,penulis memberi saran agar di waktu yang akan datang, dapat menerapkan konsep visual yang 

berhubungan dengan tema dimana  pemilihan desain dapat dituangkan dalam media visualisasi dengan 

baik dan benar . Hal ini beertujuan agar jangan sampai ada kesalahpahaman khalayak sasaran yang 

dimaksud akibat dari visualisasi media yang masih kurang jelas dan tepat sehingga khalayak sasaran 

yang dituju tidak dapat paham dengan tujuan dari pesan yang akan disampaikan oleh penulis. 

 Untuk Unika Soegidjapranata khususnya Fakultas Arsitektur dan Desain, jurusan Desain 

Komunikasi Visual, penulis mengharapkan agar dapat memberikan prasarana dan pendukung-

pendukung lainnya untuk membantu tercapainya keberhasilan tugas akhir yang akan dibuat. Dukungan 

dari dosen pembimbing dan penguji kepada mahasiswa/i juga sangat dibutuhkan untuk mendukung 

tercapainya tugas akhir yang sesuai dan baik. Melalui perancangan kampanye sosial dengan tema 

menyadarkan remaja untuk lebih menghargai setiap makanan di kota Semarang. Khalayak sasaran 

diharapkan dapat memahami akibat dari membuang makanan sisa setiap harinya walaupun hanya 

sebutir nasi  dapat memberikan dampak negative seperti pencemaran lingkungan,pemborosan ,krisis 

makanan dan kelaparan . 

 Penulis juga memberi saran agar dalam penelitian selanjutnya, mahasiswa dan mahasiswi dapat 

menentukan topik yang sesuai agar dapat diangkat menjadi topik yang  dapat diwujudkan dalam bentuk 

visualisasi yang menarik dan berguna bagi masyarakat. Penulis memberikan saran pula untuk melakukan 

penelitian secara mendalam agar dapat memahami dan mengerti topik permasalahan yang diangkat 

menjadi topik tugas akhir juga lebih memahami tingkat kepentingannya. 

 

 

 

 


