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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 Pada industri peuyeum harus mempertimbangkan  banyak faktor, baik 

faktor geografis maupun faktor produksi. Penentuan lokasi yang akan dijadikan 

sentra kegiatan atau industri ditentukan dengan beberapa kriteria. Kegiatan 

industri peuyeum ini  telah memberikan identitas dan kebanggaan tersendiri 

karena kualitas peuyeumnya. Disamping itu industri peuyeum ini memiliki nilai 

ekonomi dan daya kompetitif yang cukup tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya yaitu : 

1. Industri peuyeum di Kecamatan Cimenyan merupakan industri kecil yang 

masih tetap bertahan hingga sekarang, faktor geografis yang menunjang 

terhadap keberadaan industri peuyeum adalah letak, jarak, keadaan iklim, 

tanah, topografi dan tata air. Keadaan alam yang menunjang terhadap 

bahan mentah membuat Kecamatan Cimenyan mempunyai ciri khas. 

Lokasi industri yang didukung dengan dekatnya bahan mentah serta jarak 

yang dekat dengan pemasaran membuat industri ini tetap bertahan.  

2.  Faktor produksi yang menunjang terhadap industri peuyeum diantaranya 

modal, bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran.Ubi kayu di 

Kecamatan Cimenyan sebagai bahan mentah industri peuyeum merupakan 
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ubi kayu yang memiliki ciri khas dan rasa yang berbeda terutama jenis 

mangi yang memiliki rasa lebih manis dan lebih tahan lama. Dari tahun ke 

tahun bahan mentah semakin menurun.Keterbatasan bahan mentah 

berdampak kepada hasil produksi peuyeum. Pemasaran yang dekat dengan 

lokasi industri merupakan hal yang mendukung industri ini bertahan. 

3.  Perkembangan produksi peuyeum dari tahun ke tahun menurun sebesar1-

4%. Hal ini disebakan keterbatasan bahan mentah sehingga terhambatnya 

produksi peuyeum dan menurunkan pendapatan pengrajin serta 

menurunkan usaha pengrajin untuk terus berupaya mempertahankan 

industri peuyeum. 

4. Upaya yang dilakukan oleh pengrajin peuyeum untuk mempertahankan 

industrinya para pengrajin berusaha menjaga kualitas produksi peuyeum, 

memperluas jaringan pemasaran dan penambahan modal. Tradisi 

merupakan pengaruh terbesar dalam eksistensi industri peuyeum dimana 

industri ini merupakan warisan turun-temurun dari orang tua sehingga 

industri peuyeum masih mampu bertahan sampai saat ini. 

 

B. REKOMENDASI 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis berusaha 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Faktor produksi yaitu faktor bahan mentah masih mengalami kekurangan 

untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan baku industri peuyeum, untuk 
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itu perlu penyuluhan kepada petani ubi kayu dan lahan tanaman ubi kayu 

yang tersisa di Kecamatan Cimenyan harus tetap dipertahankan luasnya 

dan status kepemilikannya untuk ketersediaannya bahan mentah industri 

peuyeum, jangan sampai dijual ke orang lain yang bukan penduduk 

Kecamatan Cimenyan. Hal ini bertujuan untuk tetap mempertahankan 

kondisi ekonomi penduduk yang kehilangan pekerjaannya karena lahan 

telah dijual kepada orang lain. 

2.  Eksistensi sentra industri peuyeum sebagai identitas Kecamatan Cimenyan 

di Jawa Barat jangan sampai hilang karena produksi yang semakin 

menurun. Untuk itu perlu  dipertahankan dan ditingkatkan keterampilan 

pengrajin dalam mengelola industri peuyeum sehingga berpengaruh 

terhadap peningkatan sosial ekonomi. 

4. Pengrajin peuyeum berupaya untuk berinovasi dalam pengolahan peuyeum 

yang dimungkinkan untuk diterapkan dalam memenuhi kebutuhan 

produksi peuyeum 

5. Hendaknya pemerintah sebagai pihak berwenang dapat memberikan 

penyuluhan industri peuyeum yang menjadi ciri khas Kecamatan 

Cimenyan sehingga pengetahuan dan keterampilan para pengrajin lebih 

luas dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

yang ada. 

6. Pemerintah Kecamatan Cimenyan harus dapat mempromosikan potensi 

daerahnya sebagai ciri khas dan menarik konsumen yang lebih besar lagi. 

 


