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ABSTRAK
DAMPAK EKONOMI KREATIF TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Industri Gerabah Natar Lampung Selatan)
Ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan
hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju dan juga
menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara
berkembang. Subsektor industri kreatif merujuk kepada
Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2010,
terdapat 14 subsektor antara lain: periklanan, arsitektur, pasar
dan barang seni, kerajinan, desain, fesyen, film, permainan
interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan,
layanan computer, televisi dan radio, riset dan pengembangan.
Saat ini Provinsi Lampung telah mengupayakan pengembangan
industri kreatif melalui Dekranasda Kabupaten Lampung
Selatan, yaitu berupa industri kerajinan gerabah. Rumusan
masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah dampak dan
peran ekonomi kreatif yang dikembangkan melalui industri
gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat, dan Bagaimanakah Pandangan Ekonomi Islam
mengenai dampak pengembangan ekonomi kreatif yang ada
pada industri gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan
masalah yang telah dijelaskan di atas. Adapun penelitian yang
akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang sifatnya
deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah, pengembangan ekonomi kreatif
melalui industri gerabah memberikan dampak positif terhadap
aktivitas perekonomian masyarakat. Sebelumnya, masyarakat
sekitar yang berprofesi sebagai buruh hanya bergantung pada
permintaan untuk penggunaan jasa mereka, sehingga terkadang
mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Pengembangan
ii

ekonomi kreatif melalui industri gerabah juga berdampak pada
pendapatan masyarakat, dimana sebelumnya tingkat pendapatan
informan masih tergolong rendah yaitu Rp 1.000.000,-/bulan.
Sesudah adanya pembangunan pendapatan informan mengalami
peningkatan yakni di atas Rp 1.000.000,-/bulan dari pekerjaan
sampingan mereka. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam
pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup
seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga,
serta sumbangan menurut jalan Allah. Begitupun kegiatan
ekonomi kreatif yang dilakukan masyarakat harus sesuai dengan
nilai-nilai dasar ekonomi Islam.
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MOTTO

ىا فَ َسيَ َري ه
ْ ُٱع َمل
ۡ َوقُ ِل
ون ِإلَ ًٰ ٰ َعلِ ِم
َ ىن َو َستُ َر ُّد
َ َۖ ُٱَّللُ َع َملَ ُكمۡ َو َرسُىلُ ۥهُ َو ۡٱل ُم ۡؤ ِمن
ىن
َ ُب َوٱل هش ٰهَ َد ِة فَيُنَبِّئُ ُكم بِ َمب ُكنتُمۡ ت َۡع َمل
ِ ۡٱلغ َۡي
Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah
dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS AtTaubah:105).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan
pengertian dalam memahami arti judul yang dimaksud oleh
penulis, maka judul skripsi ini di jelaskan dengan lugas. Adapun
judul skripsi ini adalah “DAMPAK EKONOMI KREATIF
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Industri
Gerabah Natar Lampung Selatan)”. Untuk menghindari
kesalahpahaman dan memahami maksud judul skripsi, terlebih
dahulu di perlukan penegasan terhadap istilah istiah yang terdapat
dalam judul sebagai berikut :
1. Dampak
Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh
atau akibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat,
baik negatif maupun positif.1
2. Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan
atau digerakkan oleh industri kreatif dengan mengutamakan
peranan kekayaan intelektual. 2
3. Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang
siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah
bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka
yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga. 3
4. Pendapatan
1

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 29
2
Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah ide dan
Menciptakan Peluang, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 4
3
Rizki Herdian Zenda, Suparno, Peranan Sektor Industri Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Volume 2,
Nomor 1, Maret 2017, h. 372

2
Pendapatan adalah hasil yang diperoleh oleh pelaku usaha
dari selisih antara total penerimaan yang diperoleh dengan
total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi
berlangsung. 4
5. Masyarakat
Masyarakat atau community dapat diterjemahkan sebagai
masyarakat setempat dimana menunjuk pada warga sebuah
desa, kota, suku atau bangsa, baik kelompok besar maupun
kecil yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. 5
6. Ekonomi Islam
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku
ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan
agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana
dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.6
Berdasarkan pada uraian penegasan judul tersebut, dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui
pengaruh kuat yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang
dilakukan atau digerakkan oleh industri kreatif
dalam
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
yang berdasarkan pada prinsip agama dan tauhid yang tertuang
dalam rukun iman dan rukun Islam.
B.

Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang
dihadapi hampir di semua negara, khususnya negara-negara
berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti
Indonesia. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi
ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
4

Yanti Sale, Analisis Pendapatan Usaha Pengrajin Gula Aren Di Desa
Tulo‟a Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, Jurnal Perspektif
Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 4, April-Juni 2014, h. 222
5
Hidayat, Syarif Agi, dkk, Strategi Pengembangan Sdm Industri Kreatif
Indonesia Dalam Menghadapi Masyakarat Ekonomi Asean Pada Tahun 2016,
Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016,
h. 2
6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi
Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14
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makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan.7 Permasalahan ini menjadi prioritas utama badan
dunia seperti PBB dan badan badan dunia lainnya baik yang
berada di bawah naungan PBB maupun nengara maju yang turut
prihatin terhadap kemiskinan yang masih melanda di beberapa
belahan dunia lainnya. Di Indonesia, memasuki milenium kedua,
Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda
dimulainya era desentralisasi (red: otonomi daerah), yang
bertujuan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance), penyedia pelayanan publik dan peningkatan
daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera. Hal tersebut
menciptakan keakraban masyarakat dengan ekonomi kreatif yang
diwujudkan melalui industri rumah kreatif (creative home
industri) yang menjual ide kreatif untuk menghasilkan
pendapatan. Para pakar menyebutnya dengan istilah “ekonomi
kreatif” yakni sebuah “talenta ekonomi” baru yang mengubah
kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, yang
menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang
mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera. 8
Pergeseran dari era pertanian lalu era industrialisasi disusul
oleh era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan
baru di bidang teknologi infokom serta globalisasi ekonomi, telah
mengiring peradaban manusia ke dalam suatu arena interaksi
sosial baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan membawa potensi
untuk hidup makmur dan sejahtera. Potensi yang dimaksud
adalah kemampuan kecerdasan, kemampuan emosi, kemampuan
pancaindera dan hidayah Allah SWT. Dengan kecerdasan
manusia berhasil berpikir, berhasil dalam berkreasi, dan berhasil
dalam berkarya. Banyak manusia yang berkarya besar dalam
7
Debrina Vita Feregezia, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal
Sosial Humaniora Terapan Volume 1 Nomor 1, Juli – Desember 2018
8
Siti Nur Azizah, Muftiatun, Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis
Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif
Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta), Jurnal
Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 17, Nomor 2, 2017, h. 64
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pembangunan karena kemampuannya yang cemerlang. Salah
satunya adalah industrialisasi. Industrialisasi telah menciptakan
pola kerja, pola produksi, dan pola distribusi yang lebih murah
dan lebih efisien. 9
Era perdagangan bebas bukan hanya memberikan
tantangan yang ada tetapi juga untuk mempersiapkan sumber
daya manusia (SDM) yang siap bekerja, melainkan juga harus
mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru.
Realitas yang terjadi di Indonesia dewasa ini, menghadirkan
sebuah paradigma bahwa masyarakat Indonesia dididik untuk
menjadi para pencari kerja. Dengan kondisi perekonomian yang
tidak stabil, kemapanan dan keamanan dalam bekerja adalah
tujuan utama, dan kemapanan tersebut didapat setelah menjadi
karyawan yang mendapat gaji bulanan yang tetap. Hal ini
berakhir dengan masalah pengangguran yang merupakan
penyakit yang bersifat struktural dan kronis yang melanda
seluruh negara berkembang, disebabkan karena mereka yang
mencari pekerjaan setiap tahun terus bertambah, sedangkan
lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi. Akibatnya,
setiap tahun jumlah pengangguran terus meningkat. Menurut
catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam setahun terakhir,
pengangguran bertambah 60 ribu orang dari jumlah angkatan
kerja sebanyak 137,91 juta orang, hal ini dibuktikan dengan
ramainya bursa lowongan kerja yang dijejali oleh para pencari
lapangan pekerjaan.10
Sistem ekonomi kreatif diyakini mampu menjadi solusi
dalam mengatasi masalah tersebut, sekaligus sebagai alternatif
dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang akan
menggeser sistem ekonomi yang telah berjalan. Indonesia yang
kaya akan budaya dan berpenduduk besar mempunyai potensi
yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi kreatif.
9
Zul Asfi Arroyhan Daulay, Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan), Jurnal
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, h. 1
10
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html diakses pada tanggal 25
Juli 2020 Pukul 09.52 WIB
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Teori futurolog Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock
(1970), yang dikutip oleh Nenny telah melakukan pembagian
gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang.
Pertama, gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang
ekonomi industri. Ketiga, gelombang ekonomi informasi.
Berdasarkan prediksi, selanjutnya akan datang gelombang
keempat, yaitu gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi
pada ide dan gagasan kreatif.11
Pengembangan Ekonomi Kreatif yang ada di Indonesia
merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk
mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi Negara
yang maju. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi,
dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang
tinggi, sejahtera, dan kreatif. Ekonomi kreatif menjadikan sumber
daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam sebuah
pengembangan yang berawal dari gagasan, ide dan pemikiran. Ke
depannya, diharapkan SDM ini mampu menjadikan barang yang
bernilai rendah menjadi barang yang bernilai tinggi dan berdaya
jual. Profesi yang mengaharuskan seseorang untuk memiliki daya
kreativitas tinggi adalah wirausahawan. Maka pengembangan
ekonomi kreatif ini secara tidak langsung mengarahkan dan
mencoba untuk menciptakan wirausaha-wirausaha (entrepreneur)
yang handal dalam berbagai bidang. Daya kreativitas harus
dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasangagasan baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Allah SWT
menciptakan langit dan bumi dengan tidak sia-sia agar manusia
dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di muka bumi ini
dengan kreatitifitas yang dimiliki oleh manusia, sebagaimana
firman Allah SWT dalam surah As-Shad ayat 27 sebagai berikut,

ۚ ٗل َٰ َذلك ظَ ُّي ٱلَّريي َكفَس
ُّا
َ ِ
َ ِ ۚ ض َّ َها بَ ۡيٌَُِ َوا َٰبَ ِط ا
َ َّ َها َخلَ ۡقٌَا ٱل َّس َوآ َء َّ ۡٱۡلَ ۡز
از
َ ل لِّلَّ ِرٞ فَ َْ ۡي
ِ ٌَّيي َكفَسُّا ِه َي ٱل
Artinya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa
yang ada antara keduanya dengan sia-sia. Yang
demikian (menganggap sia-sia) itu adalah anggapan
11

Zul Asfi Arroyhan Daulay, Loc., Cit.
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orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir
itu karena mereka akan masuk neraka.
Ekonomi kreatif di Indonesia diuraikan dalam kronologis
perhatian pemerintah pada tahun 2006 di mana Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan
ekonomi kreatif di Indonesia. Proses pengembangan ini
diwujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design
Power oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan waktu
itu, untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di
Indonesia. Tahun 2007 dilakukan peluncuran studi pemetaan
kontribusi Industri Kreatif Indonesia, tahun 2008 dilakukan
peluncuran Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif
Indonesia 2025 dan Cetak Biru Pengembangan 14 Subsektor
Industri Kreatif Indonesia. Perancangan tahun Indonesia Kreatif
tahun 2009, diadakan Pekan Produk Kreatif yang berlangsung
setiap tahun.12
Menurut UNCTAD dan UNDP dalam summary creative
Economics Report, secara potensial ekonomi kreatif berperan
dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dimana ekonomi
kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan
lapangan kerja, dan penerimaan ekspor. Selain itu, ekonomi
kreatif juga dapat mempromosikan aspek-aspek sosial (social
inclusiomi), ragam budaya, dan pengembangan sumber daya
manusia.13
Konsep ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi di
era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas
dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber
daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan
ekonominya.14 Model pengembangan ekonomi kreatif layaknya
sebuah bangunan yang akan menguatkan ekonomi Indonesia
12
I Gusti Bagus Arjana, Georafi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jakarta:
Rajawali Pers,2016), h. 227.
13
Ibid.
14
Fikri Zul Fahmi, Creative Economy, Policy In Developing Countries :
The Case of Indonesia, Faculty of Spatial Sciences University of Groningen, 2014,
h.3
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dengan landasan, pilar dan atap sebagai elemen– elemen
bangunan tersebut. Pondasi industri kreatif adalah sumber daya
insani yang merupakan elemen terpenting dalam industri kreatif.
Pembangunan industri kreatif yang kompetitif harus dilandasi
oleh pembangunan SDM yang terampil, terlatih dan
terberdayakan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan
kreativitas.15
Ekonomi kreatif terdiri dari kelompok luas professional,
terutama mereka yang berada di dalam industri kreatif, yang
memberikan sumbangan terhadap garis depan inovasi. Inteligen
kreatif antara lain: seniman, artis, pendidik, mahasiswa, insinyur,
dan penulis. Mereka seringkali mempunyai kemampuan berpikir
menyebar dan mendapatkan pola yang menghasilkan gagasan
baru.16
Ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan
hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju dan juga
menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara
berkembang. Republik Indonesia sendiri menyadari bahwa
ekonomi kreatif, yang merupakan penciptaan barang dan jasa
dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai
kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Indonesia
untuk bangkit bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi
global. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini diyakini
bahwa kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam
industri kreatif yaitu cendikiawan, bisnis, dan pemerintah
menjadi mutlak dan merupakan prasyarat mendasar. 17
Subsektor industri kreatif merujuk kepada Departemen
Perdagangan Republik Indonesia tahun 2010, terdapat 14
subsektor antara lain: periklanan, arsitektur, pasar dan barang
seni, kerajinan, desain, fesyen, film, permainan interaktif, musik,
seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan computer,
15

Ibid.
Ibid.
17
AR R T Hidayat, A Y Asmara, Creative industry in supporting economy
growth in Indonesia: Perspective of regional innovation system, 3rd International
Conference of Planning in the Era of Uncertainty, 2017, h. 3
16
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televisi dan radio, riset dan pengembangan. Pembangunan
ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan
perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka
panjang. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi
adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar
pertumbuhan angkatan kerja lebih-lebih bagi negara berkembang
terutama Indonesia dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih
cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Pemanfaatan sumber
daya manusia yang ada pada sektor industri, merupakan kunci
keberhasilan pencapaian tujuan pada sektor industri tersebut. 18
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah
diberbagai sektor. Melihat sumber daya yang memadai,
pemerintah bertugas mengelola sumberdaya yang ada dengan
berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan
dibentuknya Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
yang berada disetiap kabupaten di satu propinsi. Dekranasda
berfungsi untuk membina potensi apapun yang terdapat didaerah
tersebut untuk dijadikan sebagi lahan usaha bagi masyarakat.
Seperti halnya daerah Lampung yang memiliki banyak sekali
potensi yang dapat dijadikan industri. Potensi daerah Lampung
yang sudah dikenal masyarakatsebagai ciri khas daerah adalah
kain tapis. Kain tapis yang dianyam menggunakan tangan ini
terbuat dari benang emas yang membuat nama daerah lampung
terkenal diseluruh tanah air, akan tetapi dengan inovasi dan
kreativitas para pengusaha dan dukungan Dekranasda, setiap
kabupaten di Propinsi Lampung telah melahirkan potensi daerah
yang dijadikan sebagai sebuah industri baik berupa olahan
makanan, minuman, kerajinan dan lain-lain. Selain tapis, saat ini
daerah Lampung telah memiliki produk unggulan lain yaitu
kerajinan gerabah hasil binaan Dekranasda Kabupaten Lampung
Selatan. Sebagai salah satu produk unggulan daerah Lampung

18

Rony Wijayanto, I Wayan Subagiarta, Lilis Yuliati, Faktor Yang
Mempengaruhi Pendapatan Buruh Pengrajin Kuningan Pada Bagian Produksi Di
Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, Jurusan IESP, Fakultas
Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). h.1.
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gerabah telah diakui pemerintah propinsi Lampung dengan
prospektif (One Village One Product). 19
Sebelum adanya industri gerabah ini, masyarakat di Dusun
Sidoarjo 1 yang mayoritas adalah petani, hanya mengandalkan
pendapatan pada hasil pertanian, berupa padi dan jagung.
Pendapatan yang dihasilkan juga jumlahnya tidak menentu,
apalagi bila terjadi gagal panen. Data pendapatan penduduk
Dusun Sidoarjo 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 20
Tabel 1.
Mata Pencaharian Penduduk Dusun Sidoarjo 1
No Jenis Pekerjaan
Laki-Laki
Perempuan
1
Petani
360 Orang
145 Orang
2
Buruh Tani
136 Orang
110 Orang
3
Pegawai Negeri Sipil
3 Orang
6 Orang
4
Peternakan
0 Orang
0 Orang
5
Pedagang Keliling
4 Orang
5 Orang
6
Bidan Swasta
0 Orang
0 Orang
7
Pensiunan PNS/TNI/POLRI
0 Orang
0 Orang
8
Pengusaha Kecil dan
12 Orang
8 Orang
Menengah
9
Karyawan Swasta
15 Orang
15 Orang
10 Belum Bekerja
0 Orang
0 Orang
11 Tidak Bekerja
0 Orang
0 Orang
1017
Orang
822 Orang
JUMLAH PENDUDUK
Sumber : Data Kependudukan Dusun Sidoarjo 1, 2019
Tabel di atas menjelaskan bahwa, mayoritas penduduk
Dusun Sidoarjo 1 adalah pekerja kasar yang mengandalkan mata
pencaharian dari bertani. Penduduk yang bekerja sebagai petani
maupun buruh tani, mengandalkan pendapatan dari hasil bertani
padi di sawah milik mereka, atau milik orang lain yang menyewa
tenaga untuk menggarap sawah. Hasil panen yang tidak menentu
19

https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/124540/mengentaskankemiskinan-dengan-ekonomi-kreatif diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul
23.11 WIB
20
Data pra-riset berdasarkan wawancara dengan Herry Putra, Kepala Desa
Dusun Sidoarjo 1, pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.00 WIB
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dan bergantung pada cuaca serta iklim, membuat sebagian besar
penduduk sedikit kesulitan saat gagal panen. Adanya industri
kreatif melalui industri gerabah di Dusun Sidoarjo 1, diharapkan
dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pendapatan
penduduk.
Pendapatan Industri gerabah ini mampu menyerap tenaga
kerja yang ada di Kecamatan Natar, terutama di Dusun Sidoarjo 1
yang mayoritas adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah,
dan hanya mengandalkan pendapatan pada hasil pertanian.
Kemiskinan di Lampung Selatan saat ini masih termasuk tinggi di
Provinsi Lampung. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah
provinsi Lampung untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya
dengan mengoptimalkan ekonomi kreatif melalui home industri
kerajinan gerabah. 21 Berikut adalah pendapatan yang dihasilkan
oleh industri gerabah yang ada di Dusun Sidoarjo 1 Kecamatan
Natar :

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 2.
Pendapatan Industri Kerajinan Gerabah Dusun Sidoarjo 1 Tahun
2015-2019
Jumlah Pendapatan (dalam juta rupiah)
Nama Industri
2015
2016
2017
2018
2019
Berkah Gerabah
35.500
39.400
39.750
41.650
55.650
Wawan F2 Keramik
21.200
22.300
23.500
25.900
35.920
Tobong Guci Mas
Bidin
29.500
45.000
48.800
58.950
59.744
Widi Anugerah
Keramik Art
29.150
35.450
41.600
51.850
52.850
Erri Art Keramik
26.600
28.250
28.500
36.850
36.950
Asep Gerabah
33.900
34.260
34.900
40.150
40.950
Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, 2019

21
https://www.teraslampung.com/gubernur-lampung-ajak-telkomselbersinergi-kembangkan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/ diakses pada tanggal 16
April 2020 pada pukul 22.42 WIB
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Berdasarkan pada tabel terseut, dapat dijelaskan
pendapatan industri gerabah meningkat dari tahun ke tahun, dan
mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama lima
tahun terakhir. Home industri yang berada di Dusun Sidoarjo 1
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini memproduksi
kerajinan gerabah dalam berbagai bentuk, seperti guci,
jambangan, vas bunga, patung hewan, celengan dan tempat lilin.
Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan pada saat pra-riset,
industri gerabah yang ada di Dusun Sidoarjo 1 Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan, telah berhasil menjual produknya
sampai keberbagai daerah seperti Jambi, Palembang, Padang,
Bengkulu, Medan dan seluruh daerah yang ada di Bandar
Lampung untuk kebutuhan taman hias didaerah tersebut atau
dijual kembali.
Industri ekonomi kreatif, khususnya industri gerabah saat
ini cukup diminati, terutama oleh oleh para pelancong yang
datang ke Indonesia. 22 Walaupun produk-produk modern yang
mendominasi pasar Indonesia, ternyata masih ada produk-produk
lokal yang tak kalah saing mulai dari harga hingga kualitas
produk lokal itu sendiri. Hanya saja perlu dukungan pemerintah
dalam hal pengembangan produk daerah itu sendiri, hal itu sudah
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk
Dekranasda yang ada disetiap Kabupaten di Indonesia terutama
di Propinsi Lampung, langkah selanjutnya adalah bagaimana si
pengusaha itu bisa mempertahankan usahanya agar tidak kalah
dengan produk modern. Selain keuletan, kreatif dan inovatif dari
sumber daya manusianya, manajemen perusahaan juga perlu
untuk terus dibina terutama dalam hal sistem pemasaran produk
itu sendiri. Dengan demikian, selain mengembangkan industri
tersebut, dampak dari pengemabangan industri kreatif ini
tentunya akan memperluas penyerapan tenaga kerja serta
meningkatkan pendapatan, terutama pada masyarakat sekitar.

22
https://kemenperin.go.id/artikel/20565/Ekspor-Tembus-USD-25-Juta,IKM-Gerabah-dan-Keramik-Hias-Masih-Prospektif diakses pada tanggal 24 Januari
2020 pada pukul 23.15 WIB

12
Ditinjau dari ekonomi Islam, peran ekonomi kreatif
sangatlah penting untuk membuka peluang baru bagi pengentasan
kemisikinan serta mencapai usaha pembangunan berkelanjutan di
era digital ini. Indonesia menekankan bahwa ekonomi digital
terkait erat dengan ekonomi kreatif, dimana keduanya merupakan
sumber dari kreatifitas dan inovasi. Ekonomi kreatif juga terkait
dengan ekonomi hijau untuk menciptakan inovasi yang ramah
lingkungan. Pembangunan ekonomi yang sejalan dengan
digitalisasi di zaman ini sangatlah penting untuk dilaksanakan
agar pengentasan kemiskinan dan pencapaian pembangunan
berkelanjutan dapat tercapai secara efektif. 23
Islam menganjurkan dan mendorong proses produksi
mengingat pentingnya kedudukan produksi dalam menghasilkan
sumber-sumber kekayaan terutama melalui Kegiatan kreatif yang
berhubungan dengan usaha inovatif yang menawarkan
penemuaan ilmu dan teknologi dan penerapannya, untnuk
perbaikan produk dan kreatifitas produk baru, proses baru,
material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang
dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut sejalan dengan
Surat An-Naba’ Ayat 11, yaitu,

َّ َج َع ۡلٌَا ٱلٌََِّا َز َه َع ا
اشا
Artinya : “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”
Ayat di atas menjelaskan bahwa, Islam sangat
menganjurkan manusia untuk mencari nafkah dalam memenuhi
kebutuhannya. Salah satu bentuk upaya pemenuhan tersebut
adalah melalui ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif membicarakan
spektrum yang sangat luas, yaitu segala aspek yang bertujuan
meningkatkan daya saing dengan menggunakan kreatifitas setiap
individu yang dilihat dari sisi ekonomi. Industri kreatif
merupakan bagian dari ekonomi kreatif dan berfokus pada
industrinya masing-masing.

23

Fikri Zul Fahmi, Loc., Cit.
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Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang
juga fokus dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui
pengembangan berbagai industri baik kuliner maupun kerajinan.
Pengembangan ekoonomi kreatif di Provinsi Lampung juga
didukung oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini
tidak hanya membantu dari segi pembiayaan, tetapi juga
membantu mengenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh
para pelaku usaha dalam bentuk seminar atau pameran. 24
Ekonomi kreatif diyakini dapat menjawab tantangan
permasalahan dasar jangka pendek dan jangka menengah.
Ekonomi kreatif juga diharapkan dapat menjawab tantangan
seperti isu global warming, energi yang terbarukan, deforestasi,
dan pengurangan emisi karbon, karena arah pengembangan
industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan
dan penciptaan nilai tambah produk dan jasa yang berasal dari
intelektualitas sumber daya insani yang dimiliki Indonesia,
dimana intelektualitas sumber daya insani merupakan sumber
daya yang terbarukan.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan
tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai industri ekonomi kreatif, dengan judul “DAMPAK
EKONOMI KREATIF TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA
DAN
PENINGKATAN
PENDAPATAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Industri Gerabah Natar Lampung Selatan)”.
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian
Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar
permasalahannya maka penulis membatasi masalah yaitu dampak
pengembangan ekonomi kreatif yang ada pada industri gerabah di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,
24
https://koperasiukm.lampungprov.go.id/detail-post/seminar-dan-festivalekonomi-kerakyatan-dan-ekonomi-kreatif-di-kabupaten-tulang-bawang diakses pada
tanggal 15 Februari 20221 Pukul 13.50
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khususnya di Dusun Sidoarjo 1 Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan.
Batasan tempat: Penelitian ini dilakukan pada beberapa
industri gerabah yang ada di Dusun Sidoarjo 1 Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah dampak dan peran ekonomi kreatif yang
dikembangkan melalui industri gerabah di Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap penyerapan
tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat?
2. Bagaimanakah Pandangan Ekonomi Islam mengenai
dampak pengembangan ekonomi kreatif yang ada pada
industri gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat?
E.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dampak dan peran ekonomi kreatif
yang dikembangkan melalui industri gerabah di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
2. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Islam mengenai
dampak pengembangan ekonomi kreatif yang ada pada
industri gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat.
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F.

Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi temuan baru
lainya tentang dampak pengembangan ekonomi kreatif
yang ada terhadap penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan pendapatan masyarakat ditinjau menurut
perspektif ekonomi Islam. Selain dari itu penelitian ini
juga bisa menjadi bahan rujukan, pembelajaran dan
pertimbangan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (
FEBI ) khususnya prodi ekonomi islam untuk bahan
bacaan atau referensi bagi semua pihak. Semoga
penelitian ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan
dan wawasan baru bagi semua pihak.
2. Manfaat praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu
mewujudkan suatu yang berguna bagi masyarakat untuk
mengembangakan sumber daya yang ada.

G. Kajian Peneliitian Terdahulu Yang Relevan
Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi,
terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama, namun terdapat
persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini
dapat kita lihat dari penjelasaan di bawah ini:
Yanti Sale (2014) dengan judul “Analisis Pendapatan
Usaha Pengrajin Gula Aren Di Desa Tulo’a Kecamatan Bulango
Utara Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
rata-rata pendapatan bersih/keuntungan yang diperoleh pengrajin
gula aren di Desa Tulo’a yaitu sebesar Rp. 1.395.684/bulan atau
Rp. 16.748.208/tahun. Dengan nilai R/C Ratio sebesar 2,12.
Berdasarkan kriteria nilai R/C Ratio lebih dari satu berarti dapat
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dikatakan usaha pengrajin gula aren di
menguntungkan dan layak untuk diusahakan.25

Desa

Tulo’a

Hidayat, Syarif Agi, dkk (2016), dengan judul “Strategi
Pengembangan Sdm Industri Kreatif Indonesia Dalam
Menghadapi Masyakarat Ekonomi Asean Pada Tahun 2016”.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa, strategi pengembangan SDM
Industri kreatif di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara : 1)
peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kreatif
serta 2) peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif. Peningkatan
kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kreatif ditandai
dengan bertambahnya jumlah lembaga pendidikan kreatif,
meningkatnya mutu pendidikan lembaga pendidikan kreatif serta
meningkatnya lulusan dari lembaga pendidikan kreatif yang
terserap didunia kerja. 26
Rizki Herdian Zenda dan Suparno (2017), dengan judul
“Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di
Kota Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, sektor industri
sangat berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja pada
usia kerja serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka
pengangguran.27
Siti Nur Azizah dan Muftiatun (2017), dengan judul
“Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal
Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern
Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa
Sambisari Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, ekonomi
25

Yanti Sale, Analisis Pendapatan Usaha Pengrajin Gula Aren Di Desa
Tulo‟a Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, Jurnal Perspektif
Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 4, April-Juni 2014.
26
Hidayat, Syarif Agi, dkk, Strategi Pengembangan Sdm Industri Kreatif
Indonesia Dalam Menghadapi Masyakarat Ekonomi Asean Pada Tahun 2016,
Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016.
27
Rizki Herdian Zenda, Suparno, Peranan Sektor Industri Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Volume 2,
Nomor 1, Maret 2017.
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kreatif yang diwujudkan melalui industri rumah kreatif (creative
home industri) yang menjual ide kreatif untuk menghasilkan
pendapatan. Ekonomi kreatif mengubah kehidupan masyarakat
melalui ide/gagasan kreatif, yang menghasilkan produk-produk
bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan
lebih sejahtera.28
Zul Asfi Arroyhan Daulay (2017), dengan judul “Strategi
Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix
(Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan)”. Hasil penelitian
menunjukan bahwa, pengembangan ekonomi kreatif ini secara
tidak langsung mengarahkan dan mencoba untuk menciptakan
wirausaha-wirausaha (entrepreneur) yang handal dalam berbagai
bidang. Daya kreativitas harus dilandasi oleh cara berpikir yang
maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan
yang sudah ada. 29
Fikri Zul Fahmi (2014), dengan judul “Creative Economy,
Policy In Developing Countries : The Case of Indonesia”. Hasil
Penelitian menunjukan bahwa, ekonomi kreatif terdiri dari
kelompok luas professional, terutama mereka yang berada di
dalam industri kreatif, yang memberikan sumbangan terhadap
garis depan inovasi. Inteligen kreatif antara lain: seniman, artis,
pendidik, mahasiswa, insinyur, dan penulis. Mereka seringkali
mempunyai kemampuan berpikir menyebar dan mendapatkan
pola yang menghasilkan gagasan baru. 30
AR R T Hidayat, A Y Asmara (2017), dengan judul
“Creative industry in supporting economy growth in Indonesia:
Perspective of regional innovation system”. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa, ekonomi kreatif adalah manifestasi dari
semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara
28
Siti Nur Azizah, Muftiatun, Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis
Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif
Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta), Jurnal
Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 17, Nomor 2, 2017.
29
Zul Asfi Arroyhan Daulay, Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan), Jurnal
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017..
30
Fikri Zul Fahmi, Loc.,Cit.
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maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negaranegara berkembang. Republik Indonesia sendiri menyadari
bahwa ekonomi kreatif, yang merupakan penciptaan barang dan
jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas
sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi
Indonesia untuk bangkit bersaing dan meraih keunggulan dalam
ekonomi global.31
H. Metode Penelitian
Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya
cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang
artinya ilmu ataupengetahuan, jadi metodologi adalah cara
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama
untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu
kegiatan untuk mencari, mencatat, sampai menyusun
laporannya.32 Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan
seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah
cara menerapkan prinsipprinsip logis terhadap penemuan,
pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub
bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus
logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi, dan operasional,
menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan. 33
Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan
penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang
“Dampak Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Industri Gerabah
di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan”. Berikut
ini adalah hal hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan
di gunakan dalam meneliti permasalahan ini:

31

AR R T Hidayat, A Y Asmara, Loc.,Cit.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara,
Jakarta, 2009,
h. 1.
33
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 11.
32
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif / Naturalistik adalah penelitian yang
dilakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif dan
analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih
menekankan makna dari generalisasi. 34 Penelitian yang
menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai
sumber data primer yang objek utamanya adalah Ekonomi
Kreatif pada Industri Gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan. Data pendukung dan pelengkap lainnya
adalah dari buku-buku, jurnal jurnal serta dokumen laporan
yang berkaitan dengan materi pembahasan, serta dari sumber
sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan
pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data datan
jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan
menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan
korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama
dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetic dan klinis.
Penelitian survai biasanya termasuk dalam penelitian ini. 35
Dari berbagai data baik primer maupunn sekunder
yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang
berkaitan dengan “DAMPAK EKONOMI KREATIF
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
PENINGKATAN
PENDAPATAN
MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada
Industri Gerabah Natar Lampung Selatan)”.

34

Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi
Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm. 33
35
Drs. Cholid Narbuko, Drs.H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,
PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 44
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3. Sumber Data
Dalam mengerjakan penelitian ini, penelititi
mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca,
mengutip dan menyusun berdasarkan dari data data yang di
temukan dan di peroleh. Dalam penulisan penelitian ini data
yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari
sumber pertamanya. 36 Dari penelitian ini, data primer
yang di ambil adalah wawancara dengan masyarakat yang
bekerja sebagai pengrajin industri gerabah.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang ada atau diperoleh dari sumber
internal maupun eksterna. 37 Dalam penelitian ini sumber
data sekunder bisa diambil dari literature, bacaan, buku
buku dan jurnal peneliti terdahulu yang berhubungan
dengan penelitian ini.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi
adalah
himpunan
keseluruhan
karakteristik dari objek yang di teliti. Pengertian lain dari
populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek
psikologis yang di batasi oleh kriteria tertentu. 38
Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, populasi
dalam penelitian ini adalah pengrajin industri gerabah
yang ada di Dusun Dusun Sidoarjo 1 Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan.

36

Mardalis, Metode Penelian Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara, Jakarta,
2008, h. 26.
37
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 82
38
Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi
Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm.121
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b. Sampel
Sampel adalah kelompok kecil yang di amati dan
merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan
karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. 39
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive
sampling adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak
acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbanganpertimbangan tertentu. Sebagai perkiraan apabila
subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Jika subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15%
atau 20-25% atau lebih.
Berdasarkan data populasi yang ada, total
pengrajin industri gerabah yang ada di Dusun Dusun
Sidoarjo 1 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
20 produsen atau rumah produksi. Karena sampelnya
kurang dari 100 maka penulis mengambil seluruh
populasi sebagai sampelnya.
5. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Observasi
Metode Observasi atau pengamatan langsung
adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua
diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan
dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi
digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar. 40
Dalam penelitian ini penulis melakukan
observasi atau pengamatan secara langsung pada beberapa
pengrajin gerabah yang ada di Dusun Dusun Sidoarjo 1
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
39

Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi
Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm.124
40
Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, Rajawali Pers,
Jakarta, 2012, hlm.
60
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b. Wawancara
Metode Wawancara/Interview adalah cara
pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode interview, yaitu tanya
jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan
saja.41 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara
dengan masyarakat pengrajin gerabah yang ada di Dusun
Sidoarjo 1 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data-data
mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan
buku, surat kabar,notulen rapat, agenda dan lain
sebagainya.42 Penulis menggunakan metode ini untuk
mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi
tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan penelitian
sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih
objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk
kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin gerabah dan
pendukung lainnya.
6. Metode Analisis Data
Penelitian ini bersifat kualitatif / Naturalistik dengan
pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang di lakukan denan kondisi objek yang alami, peneliti
sebagai instrument kunci , teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat
deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan
penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi. 43
Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang

41
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Bumi Aksara,
Jakarta, 2004, h.
19.
42
Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi aksara, 1996), h. 6
43
Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi
Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm. 33
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berdasarkan data datan jadi ia juga menyajikan data,
menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat
komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak
membantu terutama dalam penelitian yang bersifat
longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai biasanya
termasuk dalam penelitian ini. 44 metode ini digunakan sebagai
analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah
dikumpulkan berkaitan dengan dampak pengembangan
ekonomi kreatif yang ada pada industri gerabah di Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap penyerapan
tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
I.

Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang
relevan
BAB II. LANDASAN TEORI
Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu meliputi teori tentang ekonomi kreatif,
teori mengenai pendapatan, sert teori mengenai ekonomi Islam.
BAB III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan
penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel,
metode npengumpulan data, serta teknik analisis data.
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis
berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi
tentang : Dampak Pengembangan Ekonomi Kreatif Terhadap

44

Drs. Cholid Narbuko, Drs.H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,
PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 44
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Tingkat Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumber
Rejo 1, serta Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Dampak
Pengembangan Ekonomi Kreatif Terhadap Tingkat Pendapatan
Ekonomi Masyarakat di Desa Sumber Rejo 1.
BAB V. Penutup
Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis
dalam penelitian ini, beserta saran yang ingin penulis
sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Ekonomi Kreatif
1. Pengertian Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya
mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas,
yang mana pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu iklim
perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan
sumberdaya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif
adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat
penting bagi Negara-negara berkembang. Pesan besar yang
ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan
sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas,
yaitu ide, talenta, dan kreativitas.45
Ekonomi Kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang
memadukan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide,
gagasan dan pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai
faktor produksi. 46 Ekonomi kreatif membicarakan spektrum
yang sangat luas, yakni segala aspek yang bertujuan
meningkatkan daya saing dengan menggunakan kreativitas
individu yang dilihat dengan kacamata ekonomi. Industri kreatif
adalah bagian dari ekonomi kreatif dan berfokus pada
industrinya masing-masing.47
2. Sektor-Sektor dalam Industri Kreatif
Subsektor yang merupakan bagian dari industri kreatif adalah: 48
a. Periklanan
Yakni Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan
(komunikasi suatu arah dengan menggunakan medium

45

Mari Elka Pangestu, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025,
(Jakarta: Departemen Pedagangan RI, 2008), h.1
46
I Gusti Bagus Arjana, Loc.,Cit.
47
Suryana, Op.Cit. h. 21.
48
Mauled Moelyono, Menggerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan
Kebutuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 231-234.
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan
distribusi dari iklan yang dihasilkan.
Arsitektur
Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain
bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi
bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara
menyeluruh dari level makro (town planning, urban
desaign, landscape artchitecture) sampai dengan level
mikro (detail konstruksi, misalnya arsitektur taman, desain
interior).
Desain
Yakni kegiatan yang terkait dengan kreasi desain grafis,
desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi
identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta
produksi kemasan dan jasa pengepakan.
Pasar Barang Seni
Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan
barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai
estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar
swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan,
kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan.
Kerajinan
Yakni kegiatan kreatifitas yang berkaitandengan kreasi,
produksi, dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh
tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai
dengan prosen penyelesaian produknya, antara lain
meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga,
serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu,
logam, (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca,
porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur.
Musik
Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi/komosisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi
dari rekaman suara.
Fesyen
Yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain
pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode
lainnya, produksi pakaian mode, dan aksesorisnya,
konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk
fesyen.
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h. Permainan Interaktif
Yakni kegiatan kreati yang berkaitan dengan kreasi,
produksi, dan distribusi permianan komputer dan video
yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor
permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan
semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran
atau edukasi.
i. Video, Film dan Fotografi
Yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi
video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman
video dan film.
j. Layanan komputer dan piranti Lunak
Yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan
teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer,
pengolahan data, pengembangan database, pengembangan
piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem,
desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti
lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk
perawatannya.
k. Riset dan Pengembangan
Yakni kegiatan kreatif yang terkait dengn usaha inovatif
yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan
penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan
produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru,
alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat
memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan
dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan
bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan
manajemen.
l. Penerbitan dan percetakan
Yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan
konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah tabloid,
dan konten digital, serta kegiatan, kantor berita dan pencari
berita.
m. Seni Pertunjukan
Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha
pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal:
pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer,
drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur
musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukkan,
tata panggung, dan tata pencahayaan.
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n. Televisi dan Radio
Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi,
produksi dang pengemasan acara televisi (seperti games,
kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran,
dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk
kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan
televisi.
3. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Kreatif
Indikator keberlangsungan ekonomi kreatif pada industri
kreatif menurut Deni dwi hartomo dan Malik Cahyadin adalah
sebagai berikut:49
a. Produksi
Teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman
tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan
menggunakan masukan (input) untuk produksi dan
menjual keluaran atau produk. Lebih lanjut ia
menyebutkan teori produksi juga memberikan
penjelasan
tentang
perilaku
produsen
dalam
memaksimalkan
keuntungannya
maupun
mengoptimalkan efesiensi produksinya.
b. Pasar dan Pemasaran
Pasar adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual
berkumpul untuk membeli dan menj ual barang. Para
ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan
pembeli dan penjual yang bertransaksi atas seuatu
produk atau kelas produk tertentu. Sedangkan
pemasaran adalah, suatu sistem total dari kegiatan bisnis
yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga,
promosi, medistribusikan barang-barang yang dapat
memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta
tujuan perusahaan.
c. Manajemen dan Keuangan
Manajemen adalah sebagai suatu seni dalam
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen
49
Deni Dwi Hartomo & Malik Cahyadin, Pemeringkatan Faktor
Keberlangsungan Usaha Industri Kreatif Di Kota Surakarta, Jurnal Ekonomi &
Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, h. 230

29
keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni
yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang
bagaimana seorang manajer keuangan dengan
mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk
mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana
dengan tujuan mampu memberikan profit atau
kemakmuran bagi para pemegang saham dan
sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.
d. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang
memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara. Sebagai
sebuah kesatuan politik, atau aparat/alat Negara yang
memiliki badan yang mampu memfungsikan dan
menggunakan
otoritas/kekuasaan.
Dengan
ini,
pemerintah memiliki kekuasaan untuk memubuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah
tertentu.
e. Kondisi Ekonomi
Pembangunan ekonomi daerah pada masa yang akan
datang harus berbeda dari wujud perekonomian daerah
sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang
akan datang hendaknya dibangun lebih adil dan merata,
mencerminkan peningkatan peran daerah dan
pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan
basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya alam dan linkungan hidup.
f. Lingkungan
Perusahaan bukan hanya sebagai organisasi bisnis,
melainkan juga berfungsi sebagai organisasi sosial.
Perusahaan yang hanya berorientasi bisnis (mencari
laba-profit) akan menghadapi tantangan, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
g. Kemitraan Usaha
Pengertian kemitraan menurut undang-undang nomor 9
tahun 1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil
dengan usaha menengah atau dengan usaha besar
disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha
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menengah atau usaha besar dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan
saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan
pengembangan usaha.
4. Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia
Perkembangan industri kreatif dapat menjadisalah satu
jenis industri yang sangat kontekstual sesuai dengan asal usul
lokasi di mana industri kreatif itu berkembang. Karenanya
perekonomian kreatif dapat menjadi jenis perekonomian yang
unik dan tahan banting alias kebal terhadap guncangan krisis
moneter dan krisis sektor rill. Industri kreatif berperan penting
dalam perekonomian nasional maupun global karena
memberikan kontribusi terhadap aspek kehidupan baik secara
ekonomi maupun non-ekonomi.
Industri kreatif merupakan industri yang menggunakan
sumber daya terbaru, yang dapat, memberikan kontribusi di
beerapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut
pandang ekonomi semata, tetapi ditinjau juga dari dampak
positif yang ditimbulkan terutama bagi peningkatan citra dan
identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak
bangsa, serta dampak sosial lainnya.50
B. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja
1. Pengertian Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang
siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah
bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang
bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga.
Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo
adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan
ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota

50

Mari Elka Pangestu, Op.Cit. h. 7.
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keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang
bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji. 51
Adapun pengertian tenaga kerja menurut undang-undang
RI sebagai berikut “Tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau
jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan
masyarakat”. 52
2. Indikator Penyerapan Tenaga Kerja
Adapun indikator yang dapat dilihat dari penyerapan
tenaga kerja menurut Fauziah (2015) adalah : 53
a. Tingkat perekonomian daerah
b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada industri kecil
menengah
c. Perkembangan nilai investasi
d. Perkembangan nilai produksi
e. Upah minimum
C. Tinjauan Tentang Pendapatan
1. Teori Pendapatan
Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang
diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam
bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.
Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah
uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada
pekerja atau jasanya sesuai perjanjian.83 Penghasilan (income)
baik meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan
adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang
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52
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53
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biasa dikenal dengan sebutan seperti penjualan, penghasilan
jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. 54
2. Jenis-Jenis Pendapatan
Jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan permanen (permanent Income) yaitu
pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu
dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya
pendapatan dari gaji atau upah atau pendapatan
permanen dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh
dari semua faktor yang menentukan kekayaan. Secara
garis besar pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga
golongan yaitu:55
1) Gaji dan upah
2) Pendapatan dari usaha sendiri
3) Pendapatan dari usaha lain
b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, yang termasuk dalam
kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan,
hibah dan lain sebagainya yang sejenis.
3. Sumber Pendapatan
Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau
rumah tangga yakni (1) dari upah atau gaji yang diterima
sebagai ganti tenaga kerja; (2) dari hak milik seperti modal dan
tanah; (3) dari pemerintah. Perbedaan dalam pendapatan upah
dan gaji diseluruh rumah tangga disebabkan oleh perbedaan
dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan,
pengalaman dan seterusnya) dan dari perbedaan jenis pekerjaan
(berbahaya, mengasyikkan, glamor, sulit, dan sebagainya).
Pendapatan rumah tangga juga beragam menurut jumlah
anggota rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah property
yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada jumlah dan
54

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta:
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55
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jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan
transfer dari pemerintah mengalir secara substansial, tapi tidak
secara eksklusif ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan
lebih rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran
transfer dirancang secara umum untuk memberikan pendapatan
pad aorang yang membutuhkan. 56
4. Indikator Pendapatan
Indikator pendapatan menurut Bramastuti (2009:48) adalah :57
a. Pendapatan per bulan
b. Pekerjaan
c. Anggaran biaya sekolah
d. Beban keluarga yang ditanggung
D. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam
Ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang
ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang di
dasarkan pada ajaran islam. Ia mencangkup cara memandang
permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif
solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi islam
merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran islam
secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu,
perekonomian islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang
di bangun atas nilai nilai ajaran islam yang di harapkan, yang
belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada
pada saat ini.
1. Definisi Ekonomi Islam
Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk
mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai

56
Karl E. Case, Ray C. Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi, edisi kedelapan,
Jakarta: Erlangga, 2007), h. 445.
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fallah berdasarkan pada prinsip – prinsip nilai Al- qur’an dan
sunnah.58
Beberapa ahli mendefiniskan ekonomi Islam sebagai suatu
ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk
memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang
terbatas didalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari
perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang
dibingkai dengan Syariah. Definisi tersebut mengandung
kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel
dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong
seseorang terdampak dalam keputusan yang apriori, benar atau
salah tetap harus diterima.59
Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja
tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan
aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis
fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang
dibingkai syariah. Sedangkan pengertian ekonomi islam
menurut para ahli, adalah sebagai berikut:
1)

Menurut Siddiqie (1922) dan Naqwi (1994) ekonomi islam
merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim
untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh.
Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan
penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat
islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan.
Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek
yaitu, norma dan nilai nilai dasar islam, batasan ekonomi
dan status hukum dan aplikasi dan analisis sejarah.60
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2)

3)

M Umer Chapra “Islamic economic was defined as that
branch of knowledge which helps realize human well-being
trought an allocation and distribution of scarce resources
that is in confinnity with Islamic teaching without unduly
curbing individual freedom or creating continued
macroeconomic and ecological imbalances”
Ekonomi Islam, menurut capra ekonomi Islam adalah
sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi
kebahagian manusia melalui alokasi dan distribusi sumber
daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu
pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan
individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang
berkesinambungan
dan
tanpa
ketidakseimbangan
61
lingkungan.
Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam,
singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi
orang Islam representatif dalam masyarakat muslim
modern.62

Berdasarkan uraian pengertian ekonomi islam menurut
para ahli di atas, ekonomi Islam adalah salah satu cabang ilmu
dalam ekonomi yang dalam pelaksanaanya yaitu mengelola dan
mendaya gunakan sumber daya untuk kegiatan muamallah
berdasarkan syariat islam yaitu Al- qur’an dan sunnah.
2. Tujuan Ekonomi Islam
Tujuan akhir dari ekonomi islam adlah sebagaimana tujuan
dari syariat islam itu sendiri (Maqashid asy syari’ah) yaitu
pencapaian kebahagiaan dunia akhirat (fallah) melalui suatu
tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan
hakiki yang di inginkan oleh setiap manusia, bukan hanya
kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru
61
M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, (United Kingdom:
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melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks
ekonomi tujuan falah yang ingin di capai oleh ekonomi islam
meliputi aspek mikro ataupun makro, mencangkup horizon
waktu dunia ataupun akhirat.63
a. Moral Sebagai Pilar Ekonomi Islam
Moral (akhlaq) islam menjadi pegangan pokok dari
para pelaku ekonomi yang menjadi penduan mereka untuk
menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk
sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika ini bisa
terwujud, maka kita bisa mengatakan bahwa moral
berperan sebagai pilar dari terwujudnya bangunan ekonomi
islam. Hanya dengan moral islam inilah bangunan ekonomi
islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi islam lah
fallah dapat di capai. Peranan moral sebagai pilar ekonomi
islam juga bisa dilihat dari posisi kunci yang dimilikinya.
Untuk menyederhanakan, moral ekonomi islam dapat
di uraikan menjadi dua komponen meskipun dalam
praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu:
1. Nilai ekonomi islam (value) merupakan kualitas atau
kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku
atau keadaan. Nilai ini juga mencerminkan pesan pesan
moral yang di bawa dari suatu kegiatan seperti
kejujuran, keadilan, kesatuan dan sebagainya.
2. Prinsip ekonomi islam merupakan suatu mekanisme
atau elemen pokok yang menjadi struktur atau
kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam
contoh sholat, prinsip dicerminkan dari rukun dan
syarat sahnya sholat yang membuat suatu kegiatan bisa
disebut dengan sholat.64
3. Nilai – Nilai Dasar Ekonomi Islam
b. Keadilan (Adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran
islam. Keadilan sering kali diletakan sederajat dengan
63
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c.

d.

dengan kebajikan dan ketakwaan (QS 5:8). Berdasarkan
muatan makna adil yang ada dalam Al quran, maka bisa di
turunkan berbagai nilai turunan sebagai berikut: Persamaan
kompetisi, Persamaan hukum, Moderat, Proporsional.
Khilafah berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau
utusan Allah di muka buni, yaitu menjadi wakil Allah
untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Makna
khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa
pengertian sebagai berikut: Tanggung jawab berperilaku
ekonomi dengan cara yang benar, Tanggung jawab
mewujudkan maslahah maksimum, Tanggung jawab
perbaikan kesejahteraan setiap individu.
Takaful hal ini mendorong manusia untuk hubungan baik
diantara individu dan masyarakat melalui konsep
penjaminan oleh masyarakat atau takaful. 65

3. Prinsip Prinsip Ekonomi Islam
Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam
memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonmi
Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad
mengkategorisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada
prinsip Tauhid, Rub-biyyah, Khilafah, dan Tazkiyah.66 Mahmud
Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan
dengan kegiatan ekonomi dalam Islam: al-ukhuwwa
(persaudaraan), al-insan (berbuat baik), al-nasihah (memberi
nasihat), al-istiqomah (teguh pendirian), dan altaqwa (bersikap
taqwa).67
Prinsip Ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam
Choudhury, dalam bukunya, Contributions to Islamic Economic
Theory sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Ekonomi Islam
menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) the principle
65
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of tawheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan),
dan (2) the principle of work and productivity (prinsip kerjadan
produktifitas), dan (3) the principle of distributional equity
(prinsip pemerataan dalam distribusi. 68
Prinsip prinsip ekonomi islam juga bisa di jelaskan sebagai
berikut:
a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah
untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi
kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib
melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya
b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani
kepentingan hidup manusia, dan ditundukan
kepadanya untuk memenuhi amanat Allh. Allah
jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya
c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhankebutuhan hidupnya
d. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan
(produktif)
e. Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya
saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi
kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan
dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran
berbagai macam shadaqah.
f. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi
kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan
menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas
yang dibenarkan syara.
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