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BAB V 

 

PENUTUP 
 

5.1       Kesimpulan 

 

Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai terbawa dan terpengaruh dengan budaya 

luar, dalam pola pikir maupun tentang kuliner. Hal ini mungkin disebabkan karena 

pengaruh luar yang semakin waktu semakin luas masuk ke Indonesia, dimana 

menyebabkan minat masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia menurun. 

 

Hal ini sangat disayangkan dan memprihatinkan karena Indonesia sebenarnya 

memiliki banyak sekali warisan kebudayaan local yang baik dan dapat dikembangkan. 

Salah satu contoh adalah makanan tradisional khas Jawa Barat, oncom, yang lambat laun 

mulai dilupakan masyarakat, Padahal, oncom merupakan warisan nenek moyang suku 

Sunda dan sangat disayangkan apabila kehilangan eksistensinya. Setelah melakukan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literature, dan setelah 

melakukan analisis, penulis menarik kesimpulan bahwa diperlukan promosi tentang 

oncom guna mengingatkan kembali dan juga memperkenalkan makanan ini kepada 

masyarakat, khususnya masyarakat urban. 

 

Sebuah buku kuliner ‘Oncom’, diharapkan menjadi sebuah solusi agar dapat 

mengangkat nilai-nilai makanan tradisional, terutama makanan khas daerah Jawa Barat. 

Tentunya buku ini diiringi dengan promosi yang sekiranya efektif dalam mendukung 

buku tersebut, dalam mengenalkan dan menginformasikan buku ini kepada masyarakat.  
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5.2       Kata Penutup 

 

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kebudayaan dan kekeyaan ang 

berlimpah, termasuk kulinarinya. Jawa Barat pun mempunyai makanan yang khas 

dan sangat disayangkan apabila terlupakan begitu saja. Maka dari itu, kulinari 

bangsa Indonesia, terutama Jawa Barat, dapat berkembang jika didukung dengan 

pola pikir dan penghargaan terhadap budaya dan makanan tradisional. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih untuk perhatian, waktu  dan 

kesempatan membaca laporan ini, Penulis juga memohon maaf jika terjadi 

kesalahan dan kekurangan dalam proses sampai hasil karya ini. 

 

5.3       Saran Penulis 

 

Untuk menambah pengetahuan dan memiliki pandangan yang terbuka, janganlah 

ragu untuk membuka mata dan telinga lebar-lebar akan informasi, termasuk dari 

buku. Buku merupakan jendela pengetahuan karena buku menyediakan berbagai 

informasi yang luas dan dari buku juga kita dapat mengetahui budaya kita yang 

berharga dan lebih menghargainya. 

 


