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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian. Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pelestarian 

panyaram sebagai salah satu makanan tradisional di Kecamatan Kamang Magek 

Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: 

1. Panyaram merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari daerah 

Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa produsen 

panyaram, diketahui bahwa panyaram sudah ada sejak masa penjajahan 

Belanda dan Jepang di Indonesia. Hal ini didapat berdasarkan cerita dari 

beberapa produsen panyaram yang mengaku bahwa orang tua produsen sudah 

berjualan panyaram pada masa penjajahan Belanda. 

2. Sejarah awal dijadikannya panyaram sebagai makanan adat adalah karena 

bahan yang dibutuhkan untuk membuat panyaram seperti tepung beras, gula 

dan minyak mudah didapatkan. Selain alasan diatas, panyaram dijadikan 

sebagai makanan adat karena proses pembuatan panyaram yang tergolong 

mudah. Pada saat ini hanya terdapat sedikit produsen panyaram di Kecamatan 

Kamang Magek yaitu sebanyak 11 orang yang tersebar di dua desa. Lima 

orang di desa Pulai, Magek dan enam orang di desa Balai Panjang, Kamang 

Hilir. 

3. Panyaram digunakan sebagai salah satu makanan yang digunakan digunakan 

dalam adat bagi masyarakat Kecamatan Kamang Magek. Dalam 

penggunaanya, terdapat perbedaan jumlah di masing-masing daerah. Pada 

acara adat makan bajamba di daerah Kamang Hilir satu jamba terdapat 6 buah 

panyaram. Hal ini berdasarkan filosofi masyarakat Kamang Hilir dimana 
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dalam makan bajamba satu jamba terdiri dari 6 orang yaitu niniak mamak, 

cadiak pandai, alim ulama, orang tua, pemuda, dan penjaga keamanan. 

Sedangkan untuk daerah Magek, dalam satu jamba terdapat 3 buah panyaram. 

Hal ini berdasarkan filosofi bahwa satu jamba itu diisi oleh 3 orang yaitu 

niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama. 

4. Pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama dalam rangka pelestarian 

panyaram sebagai makanan tradisional. Penyediaan panyaram pada event-

event menjadi salah satu usaha pemerintah dalam rangka memperkenalkan 

panyaram kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah juga melakukan upaya 

pemberian oleh-oleh kepada para tamu berupa makanan tradisional dengan 

maksud memperkenalkan makanan tradisional kepada para tamu yang datang 

ke daerah Kabupaten Agam. Kemudian upaya selanjutnya adalah dengan 

dibuatnya sebuah buku oleh Kerapatan Adat Nagari yang berisi mengenai 

budaya Minangkabau dan kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk menjaga kebudayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya budaya. Dari kalangan masyarakat pelestarian dilakukan 

dengan diadakannya beragam lomba membuat makanan tradisional pada saat 

peringatan hari-hari besar seperti pada tanggal 17 Agustus. 

5.2 Saran 

 Sehubungan dengan kesimpulan pada bagian sebelumnya, peneliti akan 

memberikan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai bahan dasar 

pertimbangan dalam rangka pelestarian makanan tradisional serta memupuk nilai-

nilai budaya lokal yang terkandung didalamnya, saran tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap makanan tradisional 

menjadi faktor yang menyebabkan hilang atau punahnya makanan tradisional. 

Agar makanan tradisional tidak hilang atau punah, maka kita sebagai 

masyarakat harus turut serta dalam rangka melestarikan dan menjaga makanan 
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tradisional tersebut. Masyarakat harus peka dan sadar akan arti penting 

budaya leluhur yang salah satunya adalah makanan tradisional sehingga tetap 

terjaga dan diketahui oleh generasi selanjutnya. Menumbuhkan rasa cinta 

terhadap budaya sendiri diharapkan mampu untuk menghambat laju 

kepunahan. Tetap menggunakan makanan tradisional pada kehidupan sehari-

hari juga mampu menjadi alternatif dalam upaya melestarikan makanan 

tradisional. 

2. Masyarakat perlu diberi pengarahan dan pengetahuan lebih mengenai 

berbagai macam makanan tradisional, sejarah, dan arti penting makanan 

tradisional dalam budaya daerah sehingga dapat menumbuhkan rasa sadar dan 

cinta budaya sehingga dapat menghambat makanan tradisional dari 

kepunahan. Pengenalan budaya tradisional ini harus ditanamkan kepada 

generasi muda sejak dini dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal 

mengenai kebudayaan lokal pada sekolah-sekolah. Dengan ditambahkannya 

pelajaran muatan lokal mengenai kebudayaan lokal ini diharapkan akan 

menambah jumlah produsen panyaram di Nagari Kamang Magek dari 

generasi muda yang menyadari bahwa pentingnya panyaram dalam adat di 

Kecamatan Kamang Magek. 

3. Dibuatnya sebuah buku yang berisi mengenai berbagai jenis makanan 

tradisional, sejarahnya dan kegunaannya dalam budaya daerah sebagai arsip 

budaya yang penting bagi tiap-tiap daerah. Dengan adanya buku ini 

diharapkan masyarakat mengetahui berbagai jenis makanan tradisional, 

sejarah dan kegunaannya dalam masyarakat. Selain itu, buku ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan pendidikan bagi para generasi muda sehingga dapat 

mengetahui budayanya. 

4. Diadakannya sebuah festival yang mengangkat tema makanan tradisional. 

Pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama dalam rangka pengadaan 

festival ini yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat sekaligus 

memperkenalkan berbagai makanan tradisional khas kepada masyarakat luas. 
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Festival ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan di daerah Kamang Magek. 

Festival ini harus dilakukan secara berkelanjutan demi mempertahankan minat 

masyarakat terhadap makanan tradisional. Pada festival juga ditambahkan 

juga berbagai acara seni tradisional lain seperti randai  atau tari-tarian Minang 

sehingga lebih menarik dan meriah. Dengan adanya festival ini diharapkan 

akan meningkatkan jumlah produsen panyaram di Kecamatan Kamang Magek 

dan tentunya juga akan mendatangkan wisatawan ke daerah Kamang Magek 

sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan di Kecamatan Kamang Magek. 

5. Dilakukannya inovasi pada panyaram. Inovasi yang dimaksud disini bukan 

pada bahan atau penambahan berbagai bahan pada panyaram, karena 

panyaram sebagai makanan adat tidak boleh dirubah. Namun inovasi 

dilakukan pada ukuran panyaram. Panyaram dibuat dengan berbagai ukuran 

seperti ukuran mini sehingga dapat ditata dengan indah pada piring dan dapat 

dihidangkan pada acara-acara pagelaran seni atau dihidangkan di restoran dan 

hotel. 


