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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Kajian Pustaka 

1. Geografi dalam Mengkaji Industri 

Menurut Supardi (2011: 62) kata geografi berasal dari kata Bahasa 

yunani yaitu geo (“Bumi”) dan graphein (“menulis”, atau 

“menjelaskan”). Pada asalnya geografi berarti “uraian atau gambaran” 

(graphe) mengenai “bumi (geo)”, jadi bisa di simpulkan geografi berarti 

gambaran mengenai bumi. Dari berbagai definisi tentang geografi bahwa 

sebagian menekankan pada pendekatan keruangan, ekologi dan 

hubungan kehidupan dengan lingkungan alamnya, dan sebagian lagi 

menekankan perhatian pada pendekatan kewilayahan. 

Dari sudut pandang geografi industri merupakan perpaduan-

perpaduan subsistem fisis dan subsistem manusia. Subsistem fisis yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri, yaitu meliputi 

komponen-komponen lahan, bahan mentah atau bahan baku, sumber-

sumber energi dan iklim dengan segala proses ilmiahnya. Sedangkan 

susbsistem manusianya meliputi komponen-komponen tenaga kerja, 

kemampuan teknologi untuk membantu dan mempermudah dalam 

proses produksi, tradisi, keadaan politik untuk mengetahui persaingan 

dan harga jual, pemerintahan, transportasi dan komunikasi, konsumen 

sebagai pengguna produk yang dibuat, pasar merupakan tempat 
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bertemunya masyarakat untuk melakukan jual beli suatu barang dan 

sebagainya. 

2. Industri 

a. Pengertian Industri 

Industri memiliki dua pengertian, mencakup pengertian luas 

dan sempit, dalam arti luas merupakan segala usaha dibidang 

ekonomi yang produktif. Sedangkan dalam arti sempit adalah segala 

usaha dan kegiatan yang sifatnya mengubah dan mengolah bahan 

mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. 

Menurut Subandi (2014: 156) istilah industri secara ekonomi 

dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi 

barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan disini 

dapat dilakukan secara manual, dengan mesin maupun elektronik. 

Istilah industri dapat juga diartikan sebagai himpunan perusahaan-

perusahaan sejenis, dimana kata industri dirangkai dengan kata yang 

menerangkan jenis industrinya.  

Pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu 

berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, persaingan pasar, modal atau 

jenis teknologi yang dikembangkan. Selain faktor-faktor tersebut, 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga turut 

menentukan keanekaragaman industri negara tersebut. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industri adalah 

suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 
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setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan juga reparasi adalah 

bagian dari industri hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi 

juga dalam bentuk jasa. 

b. Industri dan klasifikasinya 

Industri secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Industri dasar atau hulu 

Menurut Ginting (2009: 116) Industri dasar atau industri 

hulu adalah “Industri yang berorientasi pada pemanfaatan 

industri yang tersedia pada lokasi tertentu dengan sasaran 

memperkokoh sektor industri”. Menurut Kristanto (2004: 156) 

mengungkapkan bahwa “lokasinya selalu dipilih dekat dengan 

bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri, dan pada 

umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan”. 

2) Industri hilir  

Menurut Kristanto (2004: 156) industri merupakan 

perpanjangan proses industri hulu. Pada umumnya industri ini 

mengolah bahan setengan jadi menjadi barang jadi, lokasinya 

selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya 

dan teruji, padat karya. 

Menurut Ginting (2009:49) “Industri hilir yang ditandai 

dengan berbagai jenis industri aneka dan diuraikan menjadi 
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industri pangan, industri sandang dan kulit, industri bahan 

bangunan dan umum, industri logam dan jasa dan industri kimia 

serat”. 

3) Industri kecil 

Menurut Kristanto (2004: 156) “Industri kecil banyak 

berkembang di pedesaan dan perkotaan, memiliki peralatan 

sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan industri 

hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana”.  

Selain pengelompokan di atas, industri juga 

diklasifikasikan secara konvensional, menurut Kristanto (2004: 

157) sebagai: 

1) Industri primer yaitu yang mengubah bahan mentah menjadi 

bahan setengah jadi, misalnya pertanian, perikanan, 

peternakan, kehutanan, pertambangan. 

2) Industri skunder yaitu industri yang mengubah barang 

setengah jadi menjadi barang jadi 

3) Industri tersier yaitu industri yang sebagian besar meliputi 

industri jasa dan perdagangan atau industri yang mengolah 

bahan industri sekunder. 

c. Jenis-jenis industri 

Di Indonesia, macam dan usaha kegiatan industri 

dikelompokan kedalam empat golongan, yaitu : 

1) Kelompok 1 : Aneka industri dan kerajinan, yang terdiri 

atas 

a) Industri makanan dan minuman 

b) Industri kerajinan logam seperti emas, perak, tembaga, 

dan lain-lain. 
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c) Industri kerajinan bukan logam seperti anyaman, kulit, 

tembikar, dan lain-lain. 

2) Kelompok II : Industri logam dan elektronik, yang terdiri 

atas : 

a) Industri  logam dasar seperti besi/baja (termasuk 

industri pipa, kawat, baja, dan lain-lain) 

b) Industri mesin seperti kendaraan, mesin-mesin, dan 

industri kapal. 

c) Industri elektronika seperti radio, TV dan alat-alat 

listrik lainnya. 

3) Kelompok III : Industri kimia, termasuk kedalamnya; 

industri pupuk, industri ban, industri gelas, industri garam 

dan industri gas. 

4) Kelompok IV : Industri sandang dan tekstil, termasuk 

kedalamnya; 

a) Industri serat sintesis (rayon). 

b) Industri permintalan dan pertenunan. 

c) Industri perajutan. 

d) Industri pakaian jadi. 

e) Industri alas kaki. 

Apabila dilihat dari pengelompokan industri, industri 

payung geulis termasuk kedalam industri kelompok yang 
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bernomor 1, karena hasil industrinya berupa kerajinan (bukan 

logam) yaitu payung geulis. 

Berdasarkan daya serap (kemampuan tampung) tenaga 

kerja dan permodalan, industri dibedakan menjadi industri padat 

karya dan industri padat modal yaitu: 

1) Industri padat karya (labour intensive), yaitu industri-

industri yang lebih banyak membutuhkan dan 

mempergunakan tenaga kerja manusia. Pada umumnya yang 

termasuk pada kategori ini adalah industri rumah tangga dan 

kerajinan tangan dan industri yang mempergunakan madya. 

2) Industri padat modal (cavial intensive) yaitu industri yang 

mempergunakan modal yang besar dan mesin-mesin modern 

dengan teknologi tinggi. 

Berdasarkan jumlah modal dan tenaga teknologi, industri 

diklasifikasikan menjadi industri besar, industri menengah, dan 

industri kecil, yaitu : 

1) Industri besar, yaitu industri yang mempergunakan cukup 

besar, jumlah tenaga kerja diatas 200 orang dan 

menggunakan mesin-mesin modern dengan teknologi 

tinggi. 

2) Industri menengah, yaitu industri yang menggunakan modal 

tidak terlalu besar, jumlah tenaga kerja 50-200 orang dan 

menggunakan mesin-mesin sederhana. 
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3) Industri kecil, yaitu industri yang menggunakan modal kecil 

dengan jumlah tenaga kerja umumnya kurang dari 150 

orang dan dengan teknologi yang masih sederhana 

Berdasarkan uraian tentang jumlah modal dan tenaga 

teknologi, maka industri payung geulis termasuk kedalam 

industri menengah karena misalnya tidak terlalu besar, jumlah 

tenaga kerjanya kurang dari  150 orang dan masih menggunakan 

mesin sederhana. 

Menurut eksistensinya, industri dapat dibedakan dalam 

tiga kategori, yaitu: 

1) Industri Mandiri, yaitu industri yang pada dasarnya sebagai 

kelompok jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat 

industri kecil, namun telah berkemampuan 

mengadaptasikan teknologi yang canggih. 

2) Industri Sentral, yaitu industri suatu kelompok jenis usaha 

yang terdiri segi satuan usahanya kecil, akan tetapi 

membentuk 1 kelompok atau kawasan industri yang terdiri 

dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang-barang 

sejenis.  

3) Industri Lokal, yaitu suatu kelompok industri yang 

menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar 

setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi 
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lokasinya. Skala usaha yang menghasilkan barang-barang 

sejenis. 

Sedangkan berdasarkan tempat kegiatan dan proses 

pengolahannya, serta penggunaan alat-alat: 

1) Industri rumah (Home Industry) 

2) Sistem pabrik (Manufactural Industry) 

3) Industri yang menggunakan tangan (handy industry) 

4) Industri yang menggunakan mesin-mesin (mechanized 

Industry) 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Industri 

Faktor yang mempengaruhi usaha dan kegiatan industri 

yaitu : 

1) Faktor Sumber Daya Alam 

Faktor sumber daya khususnya sumber daya alam sebagai 

pendukung industri yang penting adalah sebagai berikut: 

a) Bahan Mentah 

Bahan mentah dalam industri merupakan hal yang 

terpenting diantara sumberdaya, bahan mentah dapat dari 

sektor primer, hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, 

kehutanan dan pertambangan, dan dapat juga berupa produk 

industri-industri lain. Demikian pentingya bahan mentah 

dalam sektor industri, sehingga banyak usaha industri yang 

lokasinya dekat dengan bahan baku. 
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b) Sumber Energi  

Sumber energi yang digunakan dalam perindustrian 

adalah minyak bumi, batu bara, gas alami, tenaga listrik, 

nuklir, kayu dan lain-lain. 

c) Penyediaan Air 

Air di dalam industri memiliki fungsi sebagai 

pencampur bahan mentah, sehingga penempatan industri 

harus benar-benar memperhatikan kemungkinana penyediaan 

air 

d) Iklim dan Bentuk Lahan 

Perkembangan dalam teknologi pengatur udara, 

faktor iklim tidak lagi menjadi faktor penentu. Namun masih 

ada beberapa industri terutama yang aktifitasnya di luar 

ruangan (di tempat terbuka) yang di tentukan oleh keadaan 

iklim.  

2) Faktor sosial 

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap usaha dan 

perkembangan industri antara lain: 

a) Penyediaan Tenaga Kerja 

Kualitas dan kuantitas tenaga kerja sangat 

berpengaruh dalam proses produksi. Semakin banyak tenaga 

kerja yang terserap dalam unit industri semakin tinggi 

peluang bagi industri menciptakan peluang kerja. 
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b) Kemampuan-Kemampuan Teknologi 

Suatu industri modern dengan menggunakan mesin-

mesin modern dan produksi masal memerlukan tenaga-tenaga 

kerja dengan berbagai keterampilan. 

3) Faktor-faktor Ekonomi 

a) Pemasaran  

Pemasaran sama pentingnya dengan bahan mentah 

dan sumber energi dalam hal ini pengaruhnya terhadap 

aktifitas dan perkembangan ekonomi, khususnya industri 

lebih ditekankan pada pemasaran. Karena industri hakekatnya 

usaha mencari keuntungan dan ini akan di peroleh hanya jika 

ada pemasaran. 

b) Transportasi  

Jarak dan ongkos untuk transportasi sangatlah 

penting bagi industri, sebab bahan mentah harus diangkut dan 

hasilnya dipasarkan. 

c) Modal 

Modal diperlukan untuk usaha Industri. Beberapa 

macam industri kadang memerlukan modal besar, sehingga 

hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang dapat 

memberikan atau menyediakan modalnya. Namun sumber 

modal yang penting pula adalah yang berasal dari penduduk 

daerah atau negara dari pajak-pajak distribusi. 
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d) Nilai dan Harga Tanah 

Harga tanah yang tinggi di pusat-pusat perkotaan 

mendorong usaha-usaha industri ditempatkan di daerah-

daerah pinggiran. Pajak yang berbeda-beda mendorong 

industri mencari tempat di daerah-daerah dengan tarif  pajak 

yang rendah. 

4) Faktor Kebijakan dari Pemerintah 

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha dan 

perkembangan industri ialah: ketentuan-ketentuan perpajakan dan 

tarif, pembatas ekspor-impor, pembatas jumlah dan macam 

industri, penentuan daerah industri, pengembangan kondisi dan 

iklim yang menguntungkan usaha. 

3. Payung Geulis 

Payung merupakan alat pelindung dari hujan dan panas 

sedangkan geulis memiliki arti elok atau molek sehingga payung geulis 

memiliki arti payung cantik yang bernilai estetika. Terdapat dua motif 

payung geulis yaitu motif geometris berbentuk bangunan yang lebih 

menonjol seperti garis lurus, lengkung dan patah-patah, dan motif hias 

non geometris diambil dari bentuk alam seperti manusia, hewan dan 

tanaman. 

Payung geulis Tasikmalaya merupakan sebuah ornamen hias atau 

ikon dari Kota Tasikmalaya yang menonjolkan keindahan. pada masa 

penjajahan Belanda sekitar tahun 1926 dipakai oleh nona-nona Belanda. 
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Payung geulis yang dibuat dari kertas dan kain mengalami masa kejayaan 

pada era 1955 sampai 1968. Namun masa kejayaan itu berangsur-angsur 

surut setelah pemerintah pada tahun 1968 menganut politik ekonomi 

terbuka. Sehingga payung buatan pabrikan dari luar negeri masuk ke 

Indonesia. Hal ini berdampak pada hancurnya usaha kerajinan payung 

geulis di Tasikmalaya. Usaha kerajinan ini mulai bersinar kembali sejak 

tahun 1980an. Para perajin mulai membuka kembali usaha pembuatan 

payung walau dalam jumlah kecil.  

Bekerja sama dengan pelaku IKM Kota Tasikmalaya, agar 

kerajinan ini dapat terus bertahan, pemerintah Kota Tasikmalaya telah 

melakukan berbagai pembinaan, diantaranya pelatihan dan bantuan agar 

perajin dapat meningkatkan kualitas. Pemerintah Kota Tasikmalaya 

menganjurkan untuk mewajibkan penggunaan payung geulis sebagai 

hiasan depan pintu disetiap hotel, perkantoran dan rumah makan yang 

ada di wilayah Kota Tasikmalaya. 

Pembuat payung geulis ini, umumnya para orang tua yang 

menguasai kerajinan ini secara turun temurun, seperti Mak Cicih istri dari 

A. Sahrod (Alm). Saat ini nyaris hanya sedikit perajin yang masih 

menekuni pembuatan payung ini, sekitar lima unit usaha. Para perajin 

payung geulis berdomisili di Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya. Saat ini usaha payung geulis ini diteruskan oleh menantu 

Mak Cicih yaitu Pak Warsono dan istrinya. selain anak dan menantunya 
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saudara dari keluarga Mak Cicih pun ada yang menekuni pembuatan 

payung geulis. 

4. Home Industry 

Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau juga 

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis 

kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara 

langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan 

berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. 

Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk 

dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. 

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah 

ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga 

yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa 

orang disekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang 

tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung 

membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di 

kampung halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini 

otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi 

angka pengangguran, maka jumlah penduduk miskinpun akan berangsur-

angsur menurun. 

Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada 

umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan 

biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah 



20 
 

produksi tersebut. Karena secara geografis dan psikologis hubungan 

mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan 

untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam 

berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi. 

Karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik 

keluarga, kerabat dan juga warga sekitar yang merupakan tanggung 

jawab bersama dalam upaya meningkatkan perusahaan. 

Home Industri pada umumnya berawal dari usaha keluarga yang 

turun menurun dan pada akhirnya meluas ini secara otomatis dapat 

bermanfaat menjadi mata pencaharian penduduk kampung di sekitarnya. 

Kegiatan ekonomi ini biasanya tidak begitu menyita waktu, sehingga 

memungkinkan pelaku usaha membagi waktunya untuk keluarga dan 

pekerjaan tetap yang diembannya 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang dijadikan acuan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andry Tria 

Rosdiansyah pada tahun 2011 dengan judul “Industri Kerajinan Payung 

Geulis Sebagai Ciri Khas Kota Tasikmalaya”.  

Penelian relevan kaitannya dengan yang akan diteliti memiliki objek 

yang sama yaitu mengenai pengrajin payung geulis  dengan tempat yang 

sama yaitu di Kota Tasikmalaya, perbedaan dari peneliti sebelumnya lebih 

memfokuskan pada keberadaan industri payung geulis sebagai kerajinan khas 

di Kota Tasikmalaya dan bagimana upaya dalam meningkatkan produksi 
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payung geulis di Kota Tasikmalaya sedangkan penelitian yang sedang 

dilakukan memfokuskan pada faktor apakah yang mempengaruhi keberadaan 

industri payung geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya dan makna dan filosofi apakah yang terkandung dalam payung 

geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. 

Tabel 2.1 

Penelitian yang Relevan 

No  Aspek  Penelitian Yang Relavan 

Andry Tria Rosdiansyah 

(2011) 

Penelitian yang sedang 

berlangsung 

Ridwan Syam (2017) 

1 Judul Industri Kerajinan Payung 

Geulis Sebagai Ciri Khas 

Kota Tasikmalaya 

Industri Payung Geulis Di 

Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya (suatu kajian 

geoografi) 

2 Rumusan 

masalah 

1. Bagaimana 

keberadaan industri 

payung geulis sebagai 

kerajinan khas di Kota 

Tasikmalaya ? 

2. Bagimana upaya 

dalam meningkatkan 

produksi payung 

geulis di Kota 

Tasikmalaya ? 

1. Faktor-faktor apakah yang 

mempengaruhi keberadaan 

industri payung geulis di 

Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya ? 

2. Makna dan Filosofi Apakah 

Yang Terkandung Dalam 

Payung Geulis Tasikmalaya 

? 

3 Lokasi 

penelitian 

Di Kota Tasikmalaya 

 

Di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya 

sumber: Andry Tria Rosdiyansyah,2011. Jurusan Geografi. Universitas Siliwangi
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberadaan industri payung geulis di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya? 

2. Makna dan filosofi apakah yang terkandung dalam payung geulis di Kelurahan Panyingkiran Kota 

Tasikmalaya? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan industri 

payung geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya 

2. Untuk mengetahui makna dan filosofi yang terkandung dalam payung 

geulis di Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya 

Latar Belakang 

Segala sesuatu yang berada di alam dapat dijadikan barang yang bernilai ekonomis salah satunya 

yaitu dengan mengubah menjadi suatu barang keterampilan. Salah satu potensi bisnis unggulan Kota 

Tasikmalaya adalah industri kerajinan payung geulis. Industri payung geulis sangat menarik perhatian penulis 
untuk melihat lebih lanjut mengenai industri payung geulis, yang di produksi di Kelurahan Panyingkiran. 

 

Metode Penelitian 
Metode desktiptif kualitatif  

 

Landasan Teoretis 

1. Geografi dalam 

mengkaji industri 

2. Industri 

3. Payung geulis 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 

keberadaan industri payung geulis di 

Kelurahan Panyingkiran Kecamatan 
Indihiang Kota Tasikmalaya? 

a. Seberapa besarkah permintaan pasar 

terhadap produksi payung geulis ? 

b. Motif apa yang paling diminati di 

pasaran dan apa yang 

mempengaruhinya ? 

c. Darimanakah bahan baku yang 

digunakan untuk proses pembuatan 

payung geulis tersebut ? 

d. Darimanakah asal tenaga kerja yang 

bekerja di industri payung geulis 
tersebut ? 

e. Adakah pengaruh ekonomi yang dapat 

di rasakan oleh masyarat di sekitar 

pengrajin payung geulis ? 

2. Makna dan filosofi apakah yang terkandung 

dalam payung geulis Tasikmalaya? 

a. Bagaimana latar belakang berdirinya 

industri payung geulis ? 

b. Apakah makna dari payung geulis ? 

c. Melambangakan apa motif dan desain 

Teknik Pengumpulan Data 

Observasi, wawancara, studi 

dokumentasi, studi literatur 

Hasil Penelitian 

1. Faktor yang mempengaruhi keberadaan industri 

payung geulis di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah 

Keberadaan payung geulis di Kelurahan 

Panyingkiran pendiri utamanya adalah Bapak H. 

Muhi pada tahun 1962 dan salah satu pekerjanya 
adalah Bapak H. Syahrod, yang masih bertahan 

dan masih memproduksi usaha pembuatan 

payung geulis ini adalah keluarga Bapak H. 

Syahrod.  

2. Makna dan filosofi yang terkandung dalam 

payung geulis Tasikmalaya adalah payung geulis 

ini mempunyai nilai lebih dan fungsi yang 

berbeda, Bentuk payung geulis berbentuk lebih 

datar. 
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C. Pertanyaan Penelitian 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberadaan industri payung 

geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya? 

a. Seberapa besarkah permintaan pasar terhadap produksi payung 

geulis ? 

b. Motif apa yang paling diminati di pasaran dan apa yang 

mempengaruhinya ? 

c. Darimanakah bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan 

payung geulis ? 

d. Darimanakah asal tenaga kerja yang bekerja di industri payung 

geulis ? 

e. Adakah pengaruh ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

di sekitar pengrajin payung geulis ? 

2. Makna dan filosofi apakah yang terkandung dalam payung geulis 

Tasikmalaya? 

a. Bagaimana latar belakang berdirinya industri payung geulis ? 

b. Apakah makna dari payung geulis ? 

c. Motif dan desain apakah payung geulis yang dibuat ? 

d. Apa yang mendasari pembuatan payung geulis ? 

e. Bagaimana tahap pembuatan payung geulis ? 

 


