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ABSTRAK 

USAHA EKONOMI KREATIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI 

MASYARAKAT  MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Petani Nanas Desa Totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah) 

Oleh: 

Ela Hayati 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya tanaman nanas di Desa 

Totokaton. Akan tetapi nanas yang masyarakat jual hanya dalam bentuk mentahan 

saja. Sedangkan para tengkulak yang membeli nanas masyarakat hanya yang 

masuk dalam ukuran penjualan. Dan sisa nanas yang tidak laku dijual hanya 

menjadi sampah atau sekedar untuk makan ternak peliharaan masyarakat. Hal ini 

yang membuat masyarakat Desa Totokaton memanfaatkan nanas yang tidak laku 

di pasaran untuk diolah kemudian dijual kembali dengan nilai jual yang lebih 

tinggi. 

Permasalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha 

ekonomi kreatif petani nanas? Serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang 

usaha ekonomi kreatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penenlitian 

lapangan (field research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman masyarakat tentang ekonomi kreatif yang mayoritas berprofesi 

sebagai petani nanas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, dengan alat pengumpul data sebagai berikut: interview mendalam, 

observasi dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa melalui kegiatan usaha ekonomi 

kreatif yang dijalankan oleh masyarakat Desa Totokaton dapat meningkatkan 

pendapatan mereka. Selain itu program pelatihan yang diberikan aparatur desa 

dapat menambah pengalaman petani nanas. Hal ini terlihat dari 12 orang yang 

mengikuti program pelatihan dan ada 7 orang yang mengimplementasikan 

kegiatan pengolahan nanas. Sedangkan dalam tinjauan Ekonomi Islam kegiatan 

pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas SDM dan dalam kegiatan ekonomi kreatifnya sudah sesuai 

dengan prinsip ekonomi Islam yakni adanya sikap jujur, tidak merusak 

lingkungan dan memberikan upah untuk pekerjanya sehingga dapat membantu 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu melalui pengolahan nanas ini 

dapat menyerap tenaga kerja khususnya bagi ibu rumah tangga dan remaja putus 

sekolah. 
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MOTTO 

 

                     

Artinya :”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 

(kepadanya)”.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahan Azzahra. Qs. An-Najm: 39-40 

(Bandung: Syamil Al-Qur’an), hlm.554 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait 

dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan 

terjadi kesalahfahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang digunakan. Judul skripsi ini “Usaha Ekonomi Kreatif Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam“. 

Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang 

terkandung dalam judul tersebut : 

1. Ekonomi kreatif adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang 

berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan yang 

berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing 

dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. 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. Pesan besar yang ditawarkan 

ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang 
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bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, seperti ide, talenta dan 

kreativitas.
1
 

2. Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan yang memusatkan tenaga 

produktif dan dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan motif 

ekonomi yaitu untuk memaksimalkan output yang diperoleh dengan 

menggunakan input seminimal mungkin.
2
 

3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia mempelajari prilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam 

kerangka syariah, atau ilmu yang mempelajari prilaku seorang muslim 

dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah.  
3
 

  Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji tentang pemahaman tentang ekonomi kreatif 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat  menurut perspektif ekonomi 

islam. 

 

 

                                                 

 
1
 Departemen Perdagangan RI, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2025 

(Jakarta: Departemen Perdagangan, 2008), h.1 

 
2
 Eti Rochaeti, Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

h.100 

 
3
  Imamuddin Yuliadi, Ekonomi Islam (Yogyakarta: LPPI, 2006), h.6 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan subjektif 

 Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “Usaha 

Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam”. Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini merupakan bentuk umum dalam permasalahan 

persaingan usaha. Disamping itu, penelitian yang penulis lakukan ada 

relevansinya dengan ilmu yang penulis pernah pelajari di Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

2. Alasan objektif 

 Perkembangan pengetahuan dewasa ini menuntut pengembangan 

diri baik ilmu praktis atau ilmu pragmatis dalam konteks kehidupan, 

sehingga setiap diri dituntut potensinya sebagai kemampuan masing-

masing. Belakangan ini pemerintah sedang gencar mengembangkan 

ekonomi kreatif dalam masyarakat, sehingga secara objektif penelitian 

ini ditulis dalam rangka pengembangan keilmuan tentang ekonomi 

kreatif masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. 
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C. Latar Belakang Masalah 

 Kemiskinan adalah salah satu dari masalah-masalah yang sangat 

sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga miskin mempunyai 

kemungkinan lebih besar menjadi Tunawisma, masalah kesehatan, 

pengangguran, dan pendidikan rendah. Anggota keluarga miskin 

mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kejahatan dan 

menjadi korban kejahatan.
4
 

 Masalah pengangguran yang dihadapi bangsa dewasa ini 

diakibatkan oleh jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan 

keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan sebagian orang 

tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Hal ini terlihat dari 

banyaknya tenaga kerja di daerah perkotaan maupun pedesaan yang 

bekerja dibawah jam kerja normal, mereka hanya bekerja secara harian, 

mingguan, atau musiman. Keadaan ini menuntut penciptaan lapangan 

kerja baru sesuai dengan perkembangan jumlah tenaga kerja.
5
 

 Pembangunan ekonomi desa sangatlah lamban dengan kebijakan-

kebijakan yang membuat pemerintah memperlambat pembangunan 

infrastruktur manusia, fisik dan keuangan dikawasan pedesaan. Disamping 

itu, tidak hanya mengurangi upah untuk kerja para petani, penyewa lahan 

                                                 

 
4
 N.Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, Pengantar Ekonomi Mikro (Jakarta: 

Salemba Empat, 2012), h.445. 

 
5
 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 9 



5 

 

dan buruh tani, tetapi juga menurunkan kemampuan mereka untuk 

menginvestasi dalam bibit unggul, pupuk dan peralatan serta dalam usaha 

kecil dan mikro untuk menambah pendapatan mereka dari pertanian.
6
 

 Saat ini, perekonomian tengah memasuki era industri gelombang 

keempat, yaitu industri ekonomi kreatif (creative economic industry). 

Usaha industri ekonomi kreatif diprediksi akan menjadi industri masa 

depan sebagai fourth wave industry (industri gelombang keempat), yang 

menekankan pada gagasan dan ide kreatif. Hal ini bukan tanpa alasan, 

mengingat industri ekonomi kreatif telah mampu mengikat pasar dunia 

dengan jutaan kreativitas. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi 

dalam bidang ekonomi tersebut maka muncul ekonomi kreatif sebagai 

alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
7
 

 Berkembangnya industri kecil dan kreatif di masyarakat akan dapat 

menggulirkan perekonomian masyarakat, karena sesungguhnya kekuatan 

ekonomi nasional muncul dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. 

Ekonomi kreatif tidak bisa dilihat dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga 

dari dimensi budaya. Karenanya strategi kebudayaan sangat menetukan 

arah perkembangan ekonomi kreatif. Pada kenyataanya industri yang 

sesuai dengan kriteria produk unggulan tersebut diatas merupakan Usaha 

                                                 

 
6
Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna (Jakarta: Zahra, 

2008), h. 56. 

 
7
 Sutapa Mulyana, Peningkatan Kapabilitas Inovasi,Keunggulan Bersaing, dan Kinerja 

Melalui Pendekatan Quardruple Helix: Studi Pada Industri Kreatif Sektor fashion, Jurnal 

Teknologi, Vol.13, No.3, 2014. h.309. 
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Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM). Industri ini berhasil memproduksi produk kreatif yang unik, 

menggunakan bahan baku lokal dengan teknologi yang tepat guna. Dengan 

keunikan produk tersebut merupakan suatu keunggulan yang berarti 

memiliki keunggulan bersaing (Competitive Strategic) dan kemampuan 

khas (Distinctive Competence).
8
  

 Secara umum ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai suatu sistem 

kegiatan manusia yang berkaitan dengan kegiatan kreasi produksi, 

distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, 

artistik, estetika, intelektual, dan emosional bagi para pelanggan di pasar. 

Pada dasarnya ekonomi kreatif ini adalah memanfaatkan kreatifitas, 

keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan 

lapangan kerja yang menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan 

daya cipta individu.
9
 

 Ada 14 sub sektor  industri  kreatif atau ekonomi kreatif, yaitu 

periklanan, arsitektur, pasar barang, seni,  kerajinan, desain, fesyen, video, 

film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni  pertunjukkan, 

                                                 

 
8
 I Gusti Lanang Suta Artatanaya, I Ketut Suarta, dan Nyoman  Meirejeki, Pengembangan 

Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar Prospektif Pemasaran dan Produks (Jurnal Bisnis dan 

Kewirausahaan. Vol.9 No.1. Maret 2013), h.70 

 
9
 Ibid. h.75 
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penerbitan  dan percetakan, layanan komputer  dan  peranti  lunak, televisi  

dan  radio, serta  riset  dan  pengembangan.
10

  

 Ekonomi kreatif digerakkan oleh kapitalisasi kreativitas dan 

motivasi dalam menghasilkan produk dan jasa dengan kandungan kreatif. 

Kata kunci dari ekonomi kreatif ini adalah kandungan kreatif yang tinggi 

terhadap masukan dan keluaran aktivitas ekonomi.
11

 

 Ekonomi kreatif membutuhkan para kreator dan pencetus ide. 

Manusia harus mampu mewujudkan ide dan kreativitas yang dimilikinya. 

Jadi, ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru yang berfokus pada 

kreativitas dan informasi dengan modal utama yang diperlukan adalah 

wawasan luas dan ide yang dimiliki sumber daya manusia (SDM). Kedua 

faktor tersebut menjadi modal utama yang digunakan manusia dalam 

menghadapi era ekonomi kreatif saat ini. Kreativitas yang diciptakan 

tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sumber daya 

manusianya, karena semakin baik intellectual capital maka inovasi yang 

diciptakan akan semakin tinggi dalam meningkatkan kemampuan 

bersaing.
12

 

                                                 

 
10

 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisional Yogyakarta, Jantra Jurnal Sejarah dan Budaya, Volume V No.9, Juni 2010, h.30 

 
11

Ibid. h.32 

 
12

Dina Mellita, Dani Erlansah, Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang. Dalam Prosiding Seminar Nasional 

dan Call For Paper Economic Globalization Trend and Risk For Developing Country, h.5 
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 Manusia harus mengoptimalkan segala potensi dalam dirinya yang 

telah diberikan oleh Allah SWT. Potensi paling berharga dan termahal 

yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualita).
13

 Bahkan 

Allah memberikan peringatan kepada hamba-Nya untuk menggunakan 

akal pikiran nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S 

Yunus ayat 100 yang berbunyi: 

                        

       

Artinya: 

 “dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin 

Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak 

mempergunakan akalnya.”
14

 

 

 Berdasarkan ayat tersebut, bahwa segala aktivitas manusia harus 

dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal 

yang ada untuk mencapai tujuan. Selain itu islam juga menganjurkan 

pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi seperti 

pertanian, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang 

keahlian yang menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih makmur dan 

sejahtera.
15

 

                                                 

 
13

 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.39 

 
14

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qu’an dan Terjemahan (Semarang: PT 

Kusumadasmoro Grafindo, 2004), h. 295 

 
15

 Adiwarman Karim, Op.Cit. h. 40 
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 Berdasarkan hasil pra-survey di desa Totokaton Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah diperoleh gambaran bahwa 

masyarakat desa Totokaton yang mayoritas berprofesi sebagai petani 

hanya mengandalkan hasil pertanian mereka untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Hasil pertanian yang diandalkan oleh masyarakat di Desa 

Totokaton adalah nanas dan padi dan sebagian besar lahan pertanian 

masyarakat di tanami buah nanas. Namun harga jual nanas mentahan 

sangat rendah, sehingga berdampak pada pendapatan petani yang rendah 

pula. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan bapak 

Subagiyo selaku kepala desa di desa Totokaton Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah beliau mengatakan bahwa: 

 “masyarakat desa Totokaton sebagian adalah para petani nanas dan 

hasil pertanian nanas yang masyarakat panen dikirim ke berbagai kota 

bahkan sampai ke Bali melalui tengkulak. Akan tetapi, nanas-nanas yang 

mereka jual hanyalah nanas mentah. Sedangkan harga nanas mentah relatif 

murah hanya berkisar dari Rp.600,- sampai Rp.6000,-, bahkan untuk nanas 

yang berukuran dibawah standar tidak akan laku di jual dan di gunakan 

oleh masyarakat untuk makanan ternak mereka seperti kambing yang di 

pelihara oleh masyarakat.”
16

 

 

 Jika terus menerus seperti ini maka masyarakat akan terus 

mengalami kerugian, sehingga perlu adanya pengarahan dan pelatihan 

dalam mengolah nanas yang tidak ada nilai jualnya menjadi makanan yang 

mempunyai nilai jual tinggi. Untuk mengatasi hal ini tentu harus ada 

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar hasil pertanian 

                                                 

 
16

 Subagiyo, Wawancara, Kepala Desa totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah 

16 Januari,2017 
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masyarakat desa Totokaton dapat meningkat sehingga perekonomian 

masyarakat bisa lebih baik lagi.  

 Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik mencoba 

mengambil judul “Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Study pada Petani Nanas 

Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana usaha ekonomi kreatif petani nanas? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang usaha ekonomi kreatif 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? 

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana usaha ekonomi kreatif petani nanas 

Desa Totokaton. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam tentang 

usaha ekonomi kreatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 
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2. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh 

selama kuliah dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kesempatan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

penelitian lebih lanjut.  

c. Penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan pembendaharaan 

bacaan, menambah pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa 

yang membutuhkan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian  

 Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 

Metode penelitian menurut Sugiono adalah: “cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

                                                 

 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 2. 
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dapat mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
18

 Berdasarkan 

pengertian tersebut, metode penelitian adalah suatu alat bantu untuk 

mengukur kevalidan dan supaya dapat ditemukan dan dibuktikan 

kebenarannya.  

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) 

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian.
19

 Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena 

atau gejala tertentu.
20

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

2. Sumber data 

 Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan 

disajikan untuk tujuan tertentu.
21

 

a. Data primer 

 Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak 

                                                 

 
18

 Ibid. h.4. 

 
19

 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social ( Bandung: Alumni, 1986 ), h.28. 

 
20

 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 

2006), h. 274 

 
21

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riseach Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 

h.57. 
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yang mewakili. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari petani nanas yang memiliki usaha kreatif dalam 

mengolah nanas di desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah. 

b. Data sekunder 

 Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi 

pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data 

sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari 

menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan 

seperti buku, serta catatan kuliah yang berkaitan dengan bahasan 

penelitian sebagai dasar paradigma antara teori yang relevan 

praktek yang terjadi di lapangan dan dari beberapa jurnal yang 

mempunyai keterkaitan variable dengan judul penelitian.
22

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik 

serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu 

                                                 

 
22

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004).h.19 
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dipandang sebagai sebuah penelitian.
23

 Dalam hal ini populasi 

yang menjadi objek penelitian adalah Petani Nanas Desa Totokaton 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 

500 petani. 

b. Sampel  

 Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik 

populasi juga dimiliki oleh sampel.
24

 Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi 

dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.
25

 

 Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling 

terbagi dua yaitu probabilitas sampling dan nonprobabilitas 

sampling.
26

 Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan nonprobabilitas sampling dengan teknik sampel 

yang akan dipakai yaitu purposive sampling. Purposive Sampling 

adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan 

                                                 

 
23

 Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, Metodelogi Penelitian (Bandung: Manjar Maju, 

2002, h.34 

 
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  ( Jakarta : Renika 

Cipta, 2010). h.173 dan 174. 

 
25

 Sugiyono,Op.Cit,h.118. 

 
26

 Ibid. h.218 
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pertimbangan tertentu sehingga didapatkan hasil yang 

diharapkan.
27

 Ciri-ciri atau pertimbangan yang dimaksud adalah: 

1) Petani nanas desa Totokaton  

2) Memiliki usaha kreatif  dalam mengolah nanas 

 Dari pernyataan diatas, maka penulis memperoleh data jumlah 

sampel yang akan penulis teliti adalah sebanyak 7 orang petani nanas. 

4. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan 3 metode interview/wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sebagai penunjang. 

a. Interview/Wawancara  

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di 

kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
28

  

 Dari pengertian di atas, jelas bahwa metode 

interview/wawancara merupakan salah satu alat untuk 

memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi 

langsung antara dua orang atau lebih dan dilakukan secara lisan. 

 Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

                                                 

 
27

 Ibid. h.219 

 
28

 Ibid. h.188 
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terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam. Metode 

ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu 

informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan 

urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. 

Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan 

dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah 

pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

saat wawancara.
29

 

b. Observasi 

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung 

terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung 

kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas 

tentang kondisi objek penelitian tersebut.
30

  

 Metode  observasi digunakan untuk membuktikan data 

yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode 

observsi nonpartisipan, dimana peneliti berlaku sebagai 

pengamat dan tidak ambil bagian  dalam aktivitas yang 

                                                 

 
29

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), h.180-181 

 
30

 Sugioyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods) Cetakan Ke-3,(Bandung : 

Alfabet, 2013). h.196. 
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dilaksanakan.
31

 Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana pemahaman tentang ekonomi kreatif pada petani 

nanas desa Totokaton. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang 

tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen gambar berupa foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

dapat berupa gambar, patung, film, dan sebagainya. Studi 

dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan 

wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah 

pribadi, atau bentuk lain dari metode observasi.
32

 

5. Pengolahan Data 

 Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan 

mengklasifikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang 
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 Sutrisno dan Hadi, Metodologi Reseach jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.151 

 
32

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), h.82. 
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diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah 

menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.
33

 Pada 

umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan 

dengan masalah. 

b. Penandaan Data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda 

yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan 

rumusan masalah. 

c. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
34

 

6. Analisis Data 

 Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan 

analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-

hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua 

data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan 

metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

                                                 

 
33

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), h.141. 
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Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 
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atau fenomena
35

, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi 

faktual yang diperoleh dari petani nanas yang ada di desa Totokaton 

yang memiliki usaha ekonomi kreatif dalam mengolah nanas  untuk 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada 

dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
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 Ibid. h. 127 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Ekonomi Kreatif 

1. Definisi Ekonomi Kreatif 

 Ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya mencari 

pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas, yang mana 

pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang 

berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. 

Dengan kata lain 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. 

Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan 

cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tak 

terbatas, yaitu ide, talenta, dan kreativitas.
1
 

 Istilah ekonomi dan kreatif sendiri bukanlah dua kata asing yang 

baru kita kenal. Yang baru adalah keterkaitan diantara keduanya yang 

kemudian menghasilkan penciptaan nilai ekonomi yang dahsyat dan 

lapangan pekerjaan yang baru melalui eksplorasi ide. Per-definisi 

ekonomi kreatif sebagai istilah sudah tercakup didalamnya aspek 

inovasi ide menjadi produk-produk yang kreatif sekaligus inovatif. 

                                                 

 
1
 Mari Ekla Pangestu, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (Jakarta: 

Departemen Perdagangan RI, 2008), h.1. 
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Ekonomi kreatif menekankan aspek eksplorasi dan eksploitasi ide yang 

akan membawa pada kinerja ekonomi dan sosial (inovasi).
2
 

 Menurut UNCTAD (United Nations Conference On Trade And 

Development), pada umumnya, ekonomi kreatif mengandalkan 

penggunaan sumber daya kreatif yang sangat melekat pada 

kemampuan dan keahlian serta keterampilan manusia sebagai pelaku 

utama pembangunan. Ekonomi kreatif  mendorong pertumbuhan, 

penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan 

kualitas sosial, keberagaman budaya, dan pembangunan manusia 

secara utuh.
3
 

 Kementrian perdagangan mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai 

era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan 

mengandalkan ide dan stock of knowladge dari sumber daya 

manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan 

ekonominya.
4
 

 Industri kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. 

Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada 

penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan 

                                                 

 
2
 M. Chatib Basri, DKK, Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membawa Kebijakan 

Perdagangan Indonesia, Cetakan Pertama ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.368. 

 
3
 Budi Tri Siswanto, Pengembangan Higher Order Skills Four Cs (HOS4C) Pendukung 

Industri Kreatif, Laporan Penelitian 2013 h.7 
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kreativitas sebagai kekayaan intelektual, adalah harapan bagi ekonomi 

untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. 

Adapun beberapa definisi dan batasan industri kreatif menurut para 

ahli: 

a. Menurut Departemen Perdagangan RI 

 “Industri kreatif adalah industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk 

menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan 

menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta 

individu tersebut.”
5
 

b. Menurut UK DCMS Taks Force 

 “Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari 

kreativitas individu, keterampilan, dan bakat yang secara potensial 

menciptakan kekayaan, dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi 

dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya cipta individu.” 

(“Creatives industries as those which have their origin in 

individual creativity, skill and talent, and which have a potential 

for wealth and job creation through the generation and 

exploitation of intellectual property and content”).
6
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 Mari Elka Pangestu. Op.Cit. h.5 
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 Dari beberapa definisi tersebut dapat penulis simpulkan 

bahwa ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif 

adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan 

kreativitas sumberdaya manusia sebagai aset utama dalam produksi 

serta sebagai penentu pembangunan ekonomi yang berdaya saing 

melalui pengelolaan ide-ide kreatif guna menghasilkan produk 

kreatif yang bernilai ekonomi. 

2. Sektor-Sektor Dalam Industri Kreatif 

 Subsektor yang merupakan bagian dari industri kreatif adalah:
7
 

a. Periklanan  

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan 

(komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), 

yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan 

yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi 

iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi. 

b. Arsitektur  

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain 

bangunan, perencanaan biaya intruksi, konservasi bangunan 

warisan, pengawasan kontruksi baik secara menyeluruh dari level 

makro (town planning, urban design, lanscape architecture) 
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sampai dengan level mikro (detail kontruksi, misalnya arsitektur 

taman, desain interior). 

c. Desain  

 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. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah 

produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika 

sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. 

Tren sub sektor ini sangat positif. Dengan populasi penduduk yang 

didominasi oleh usia produktif, potensi terbentuknya interaksi 

antara pelaku industri dan pasar pun sangat besar. Ditambah lagi 

masyarakat dan pasar sekarang memiliki apresiasi terhadap produk 

yang berkualitas. 

d. Pasar Barang Seni 

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan 

barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika 

seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko. 
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e. Kerajinan  

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, 

produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga 

pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses 

penyelesaian produknya. 

f. Musik  

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari 

rekam suara. 

g. Fesyen  

 Yaitu 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. 

h. Permainan Interaktif 

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi 

produksi, distribusi, permainan komputer dan video yang bersifat 

hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 

i. Video, Film, dan Fotografi 

 Yaitu kegiatan kreatif yang terkai dengan kreasi produksi 

video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan 

film. 
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j. Layanan Komputer dan Piranti Lunak 

 Yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan 

teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan 

data, pengembangan data base, pengembangan piranti lunak.  

k. Riset dan Pengembangan 

 Yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif 

yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, 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. 

l. Penerbitan dan Percetakan 

 Yaitu 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 

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha 

pengembangan konten, produksi pertunjukan, desain dan 

pembuatan busana pertunjukan, tata panggung dan tata 

pencahayaan. 
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n. Televisi dan Radio 

 Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, 

produksi dan pengemasan acara televisi (games, kuis, reality show, 

infotainment, dan lainnya). 

3. Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia 

 Industri kreatif merupakan industri yang menggunakan sumber 

daya terbarukan, yang dapat memberikan kontribusi dibeberapa 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.
8
 

 Salah satu manfaat positifnya adalah dengan adanya kesempatan 

kerja, dalam subsektor kerajinan (serat alami maupun buatan termasuk 

di dalamnya) dan fesyen yang memiliki daya serap tinggi dengan 

tingkat keterampilan pekerja yang mampu dikuasai oleh segala lapisan 

masyarakat. Sehingga, apabila industri ini dikelola dengan benar, maka 

ia akan berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan dan turut serta 

dalam mengurangi angka kemiskinan.
9
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 Dampak bagi sektor lain yakni pembangunan yang mendukung 

tumbuhnya kreativitas akan menimbulkan iklim bisnis yang 

kompetitif, karena kreativitas adalah suatu keinginan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, unik dan berbeda. Seluruh sektor 

industri sebenarnya membutuhkan tambahan kreativitas di dalamnya. 

Konsep-konsep produk dapat berbasis material baru, teknologi baru 

atau media baru. Bila potensi ini dimaksimalkan dalam bentuk 

kewirausahaan , maka setiap lapangan usaha baru dibidang industri 

kreatif akan menciptakan struktur industri baru sehingga membuka 

lapangan usaha baru bagi industri pendukungnya.
10

 

 Sesungguhnya industri kreatif adalah industri yang mengandalkan 

unsur talenta, keterampilan, dan kreativitas. Ketiga unsur tersebut 

merupakan elemen dasar individu, sehingga semua orang memiliki 

modal dasar yang sama dan gratis. Dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi kreatif dari ketiga unsur tersebut, maka berarti 

kita telah turut serta dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya 

insani indonesia.
11
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4. Peluang dan Tantangan Industri Kreatif  

a. Peluang Industri Kreatif  

 Peluang industri kreatif baik di dalam maupun di luar 

negeri sangatlah besar. Pangsa pasar yang dijanjikan untuk industri 

kreatif masih sangat terbuka lebar dan emmiliki kecenderungan 

meningkat. 

 Teori Hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa 

disaat manusia telah berhasil melampaui tingkat kebutuhan 

dasarnya seperti kebutuhan fisik, serta asas kebutuhan atas 

keamanan, maka manusia akan berusaha mencari kebutuhannya 

pada tingkatan lebih lanjut yaitu kebutuhan bersosialisasi (social 

needs), rasa percaya diri (esteem needs) dan akulturasi diri (self 

actualization). Demikian pula dengan perilaku konsumsi 

manusia.
12

 

 Namun demikian, hirearki kebutuhan tersebut tidak hanya 

diperuntukkan secara eksklusif bagi manusia-manusia yang telah 

berkecukupan dalam hal materi maupun SDM yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi. Dalam proporsi tertentu masyarakat 

lapisan bawah yang kurang mengecap pendidikan tinggi pun 

memiliki motivasi sosial, motivasi kepercayaan diri, dan motivasi 
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untuk aktualisasi diri yang sama pentingnya seperti masyarakat 

lapisan atas.
13

  

 Karena banyak masyarakat yang lebih tertarik apabila nilai 

kebudayaan tersebut mendapat sentuhan lebih modern lebih 

populer dari desainer, arsitek, komposer musik, dan koreografer. 

Usaha-usaha pemanfaatan kearifan serta warisan budaya ini perlu 

perhatian dan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku-pelaku 

industri kreatif, sehingga warisan budaya tradisional bangsa 

indonesia dapat terlestarikan dan menjadi kebanggaan nasional 

bangsa indonesia dapat terlestarikan dan menjadi kebanggaan 

nasional.
14

 

a. Tantangan Industri Kreatif 

 Pasar global sub-kontak SDM kreatif belum dirasakan 

penuh oleh pekerja-pekerja kreatif di Indonesia. Kendala yang 

dihadapi SDM kreatif Indonesia saat ini ada 3 bagian besar yaitu:
15

 

1) SDM kreatif berbasis artistik belum memahami konteks 

kreativitas diera industri kreatif secara menyeluruh. 

Sehingga masyarakat melihat dunia artistik sebagai dunia 

yang eksklusif dan tidak merakyat. 
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2) SDM kreatif berbasis non-artistik (sains dan teknologi) 

terlalu mikroskopis dalam melihat keprofesiannya sehingga 

kadang terlalu mekanistis dalam berfikir, sehingga kurang 

inovatif. Dalam bekerja orang-orang ini lebih termotivasi 

bekerja pada perusahaan-perusahaan besar yang membuat 

mereka tenggelam dalam rutinitas sehari-hari dan memiliki 

keterbatasan dalam mengekspresikan kreativitas yang ada 

dalam diri. 

3) SDM kreatif berbasis  artistik maupun yang non-artistik 

kekurangan sarana untuk bereksperimen dan berekspresi 

sehingga hasil karya mereka masih kurang kreatif dan 

kurang inovatif. Akibatnya industri lokal dan internasional 

belum melihat kepentingan yang besar untuk mengadopsi 

ide-ide baru dari mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka 

diperlukan penanaman pola pikir kreatif yang lebih 

kontekstual dan diterapka disegala sisi kehidupan, baik dari 

sisi pendidikan, budaya maupun motivasi kewirausahaan. 

  Kreativitas yang dimaksud adalah mengasah kepekaan dan 

kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan 

yang ditemui dilingkungan nyata. Lembaga pendidikan seharusnya 

mengarah kepada sistem pendidikan yang dapat menciptakan: 
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1) Kompetensi yang kompetitif: sesuai namanya, kompetensi 

membutuhkan latihan, sehingga sektor pendidikan harus 

memperbanyak kegiatan orientasi lapangan, eksperimentasi, 

riset dan pengembangan serta mengadakan proyek kerja 

sama multidisiplinier yang beranggotakan berbagai ilmuan, 

sains, teknologi dan seni. 

2) Intelegensia multidimensi: teori-teori intelegensia saat ini 

telah mengakui pula bahwa tidak hanya kecerdasan rasional 

(IQ) yang menjadi acuan tingkat pencapaian manusia,tetapi 

manusia juga memiliki kecerdasan emosional (EQ) dan 

kecerdasan spiritual (SQ).
16

 

  Dengan menempatkan porsi yang sama ditiga dimensi 

intelegensia ini pada jalur pendidikan formal, diharapkan dapat 

dihasilkan SDM yang berintelegensia tinggi dan memiliki daya 

kreativitas yang tinggi pula. 

  Agar individu lokal dapat bersaing dengan pemain asing, 

maka pekerjaan kreatif di Indonesia harus dipersiapkan secara 

matang dengan segera menciptakan lembaga-lembaga pelatihan 

baik formal, nor-formal, maupun organik yang mampu melatih 
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kemampuan manajerial, olah kreativitas, bahasa asing, pemasaran, 

dan negosiasi bisnis. 

b. Aktor Utama Pengembangan Industri Kreatif 

 Bangunan industri kreatif sesungguhnya dipayungi oleh hubungan 

antara Cendikiawan (Intellectuals), Bisnis (Business), dan Pemerintah 

(Government) yang disebut sebagai “Triple Helix” yang merupakan 

aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang 

erat, saling menunjang dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor 

tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model 

industri kreatif akan menghasilkan industri kreatif yang berdiri kokoh 

dan berkesinambungan.
17

 

a. Intellectual (Cendikiawan) 

 Cendikiawan adalah orang-orang yang dalam perhatian 

utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu 

pengetahuan atas renungan metafisika, dan bukan hendak mencari 

tujuan-tujuan praktis, serta para moralis yang dalam sikap pandang 

dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa. 

Mereka adalah para ilmuan, filsuf, seniman, ahli metafisika yang 

                                                 

 
17

 Mauled Moelyono, Op.Cit, h.287-290 



34 

 

menemukan kepuasan dalam penerapan ilmu (bukan dalam 

penerapan hasil-hasilnya). 

 Menilik kembali landasan industri kreatif yaitu sumber 

daya insani (people), dapat dikenali bahwa salah satu anggota 

pekerja berstrata inti super kreatif adalah pekerjaan dari para 

cendikiawan. Cendikiawan memiliki kapasitas yang sangat besar 

dalam memperkuat basis-basis formal dan informal dari inovasi, 

dan memiliki kemampuan untuk mematangkan konsep-konsep 

inovasi dan juga memiliki kapasitas mendimensi informasi dengan 

jejaring di dunia Internasional. 

b. Business (Bisnis) 

 Bila ditilik secara ekonomi, bisnis (disebut juga 

perusahaan) adalah suatu entitas organisasi yang dikenali secara 

legal, dan sengaja diciptrakan untuk menyediakan barang-barang 

baik berupa produk dan jasa kepada konsumen. Bisnis pada 

umumnya dimiliki oleh swasta dan dibentuk untuk menghasilkan 

profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. 

 Pada saat tertentu, bisnis juga membutuhkan modal 

tambahan (capital), yang didapat dari pinjaman bank atau pinjaman 

informal atau investor baru. Bisnis juga harus dilengkapi dengan 

proteksi agar menghalangi kompetitor untuk menyaingi bisnis 

tersebut. Proteksi tersebut bisa dalam bentuk HKI yang terdiri dari 
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hak paten, hak cipta, merek dagang dan desain. Setiap bisnis pasti 

memiliki nama, logo, dan teknik-teknik pencitraan. Karena aspek 

kompetisi maka bisnis perlu mendaftarkan HKI disetiap daerah 

atau negara dimana terdapat kompetitor. 

c. Government (Pemerintah) 

 Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang 

memiliki otoritas untuk mengelola suatu engara, sebagai sebuah 

kesatuan politik, atau aparat/alat negara yang memiliki badan yang 

mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas/kekuasaan. 

Dengan ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk emmbuat dan 

menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. 

 Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan 

pemerintah saerah yang terkait dengan penegmbangan ekonomi 

kreatif, baik keterkitan dalam subtansi, maupun keterkaitan 

administrasi. Hal ini disebabkan karena pengembangan ekonomi 

kreatif bukan hanya pembangunan industri, tetapi juga meliputi 

pembangunan ideologi, politik, sosial, dan budaya.
18
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B. Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Konsep Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

 Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan 

ekonomi yang salah satu tujuannya adalah sebagai langkah 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan 

sumber-sumber yangada pada mereka serta menekankan pada prinsip 

partisipasi sosial.
19

  

 Pengembangan masyarakat dilakukan pada berbagai aspek 

kehidupan masyarakat seperti bidang pendidikan, teknologi, ekonomi 

dan lain sebagainya. Strategi pengembangan masyarakat melalui 

pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk dilakukan terutama pada 

masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pemberdayaan masyarakat 

melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini diyakini 

sangat produktif untuk diimplementasikan dalam suatu kelompok 

masyarakat, selain tujuannya untuk kemandirian ekonomi masyarakat 

juga sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
20
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 Pengembangan usaha kecil dan usaha ekonomi masyarakat adalah 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia 

usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha kecil melalui 

pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing. 

 Kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dilakukan 

dalam bentuk pemberdayaan, penumbuhan usaha, pembiayaan dan 

pengembangannya, pembiayaan dan penyediaan dana serta 

penjaminan dan kemitraan, sehingga usaha ekonomi masyarakat 

mampu tumbuh dan mandiri. Pengentasan kemiskinan lewat 

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dapat dicapai karena 

ekonomi kemasyarakatan berdaya guna mengembangkan potensi 

sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk 

kesejahteraan masyarakat, maka strategi pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi sangat layak untuk 

diimplementasikan.
21

 

 

 

 

 

                                                 

 
21

 Edi Suharto, Ph.D. Op.Cit. h.71 



38 

 

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi 

 Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan 

sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai 

pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Pemberdayaan atau 

empowerment secara harfiah berarti pemberian kekuasaan atau 

pemberian kekuatan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu cara 

dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat 

berkuasa atas kehidupannya.
22

 

 Seorang sosiolog bernama Kiefer mengemukakan tentang tiga 

dimensi yang berkaitan dengan pemberdayaan, yaitu kompetensi 

kerakyatan, mengetahui sosial politik, dan kompetisi partisipasi. 

Menurut Kiefer kompetensi-kompetensi tersebut dipengaruhi oleh 

sikap personal atau perasaan diri sehingga mendorong secara aktif 

untuk berkembang secara sosial, pengetahuan, dan kapasitas untuk 

menganalisis secara kritis sistem sosial.
23

 

 Menurut pendapat beberapa ahli sosiolog seperti Solomon, Swif  

dan Levin, serta Kieffer pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip dan 

asumsi yang akan mendukung proses perubahan sosial, prinsip dan 

asumsi pemberdayaan diantaranya adalah sebagai berikut:
24
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a. Pemberdayaan (emprovment) adalah proses kolaboratif, dimana 

klien dan pekerja sosial bekerja sama sebagai partner. 

b. Proses pemberdayaan melihat sistem klien sebagai pemegang 

peranan penting dan mampu memberikan akses kepada sumber-

sumber dan peluang-peluang. 

c. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang 

merupakan hasil dari kompleksitasnya faktor-faktor yang mampu 

mempengaruhinya. 

d. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka 

sendiri, dan dalam mencapai tujuan, pengertian, dan hasil dari 

pemberdayaan harus diartikulasikan. 

 Pemberdayaan melibatkan perencanaan, pengkoordinasian, dan 

pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. 

Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan melibatkan beberapa 

faktor, seperti perencanaan sosial, masyarakat setempat, lembaga 

donor, dan instansi terkait yang saling bekerja sama mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program tersebut.
25

 

 Pemberdayaan masyarakat biasanya difokuskan pada bidang 

ekonomi, pendidikan, budaya, dan sumber-sumber daya lainnya yang 
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ada dalam suatu wilayah. Letak geografis dan keadaan alam menjadi 

faktor utama untuk menentukan strategi pemberdayaan yang akan 

diterapkan, misalnya pemberdayaan masyarakat pesisir akan berbeda 

strategi pemberdayaannya dengan masyarakat yang tinggal di 

pegunungan.
26

 

 Pemberdayaan masyarakat melalui potensi ekonomi sangat 

berpengaruh pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Potensi alam, keadaan wilayah, infrastruktur atau fasilitas publik 

lainnya. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi yang sangat 

potensial seperti pemberdayaan masyarakat yang berprofesi petani, 

karena pada umumnya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi didaerah 

pedesaan dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. 

Memberdayakan masyarakat melalui potensi alam untuk 

meningkatkan pengahsilan pada masyarakat dapat dengan pelatihan 

keterampilan agar dapat mendorong potensi yang dimiliki.
27

 

 Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

mengeksplorasi potensi dan sumber daya yang tersedia dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemberdayaan masyarakat dapat 
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dilakukan dengan mencari potensi keahlian yang dimiliki dapat 

melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan.
28

 

 Pemberdayaan melalui ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah 

dapat menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan. Sejauh ini ekonomi kreatif dan 

usaha kecil menengah berupa padat karya sangat berpotensi dalam 

proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga sektor 

industri tidak perlu lagi dipaksakan sebagai media meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat.
29

 

C. Ekonomi Rumah Tangga 

1. Definisi Ekonomi Rumah Tangga 

 Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha 

individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan 

bagaimana pula menggunakan pendapatannya tersebut.
30
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 Menurut mawardi, keluarga dapat dibentuk melalui persekutuan-

persekutuan individu karena adanya hubungan darah perkawinan atau 

adopsi.
31

 Kelompok rumah tangga keluarga termasuk dalam pelaku 

ekonomi yang memiliki cakupan wilayahnya paling kecil. 

 Rumah tangga atau keluarga adalah pemilik berbagai faktor 

produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat dalam rumah tangga 

keluarga antara lain adalah tenaga kerja, tenaga usahawan, modal, 

kekayaan alam, dan harta tetap (tanah dan bangunan).
32

 Dari faktor-

faktor produksi yang disediakan rumah tangga keluarga akan 

ditawarkan kepada sektor-sektor perusahaan. Semisal, setiap hari 

seorang ayah dan ibu bekerja, mereka disebut pelaku produksi karena 

mereka telah memberikan tenaga mereka untuk membantu penghasilan 

barang dan jasa.
33

 Pada saat rumah tangga keluarga bekerja, mereka 

memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga 

keluarga dapat berasal dari usaha-usaha berikut: 

1. Usaha sendiri, misalnya melakukan usaha pertanian, berdagang, 

industri rumah tangga, penyelenggaraan jasa, dan sebagainya 

penghasilan yang diperoleh sendiri berupa keuntungan. 
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2. Bekerja pada pihak lain, misalnya menjadi asisten rumah tangga, 

karyawan, pegawai engri sipil atau sebagainya. Orang yang bekerja 

kepada pihak lain akan memperoleh penghasilan dari istem gaji 

atau upah. 

3. Menyewakan faktor-faktor produksi, menyewakan faktor-faktor 

produksi kepada pihak lain seperti tanah, rumah, dan sebagainya. 

Pendapatan yang didapat dari menyewakan faktor-faktor produksi 

adalah uang sewa. 

 Ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya terpenuhinya 

kebutuhan tersebut secara umum dapat dicapai melalui upaya kerja 

keras keluarga, baik suami maupun istri serta kerabat yang hidup 

dalam sebuah ikatan keluarga (rumah). Upaya pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan tersebut telah dicantumkan dalam Al-Qur’an sebagai 

bentuk penghargaan atas perjuangan dalam mempertahankan 

kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam Al-Qur’an  Surat 

At-taubah ayat 105, Allah SWT berfirman: 
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 Artinya: “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka allah dan 

rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah), maka yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105).
34

  

 

 Ayat tersebut merupakan perintah yang difirmankan Allah untuk 

manusia, agar orang-orang muslim mau beraktivitas dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya usaha yang dilakukan 

dengan niat karena menjalankan perintah-perintah Allah SWT, bekerja 

bernilai ibadah, dan yang harus diingat adalah aktivitas apapun yang 

akan dilakukan manusia dilihat dan dinilai oleh Allah SWT., dan akan 

diberitahukan suatu saat nanti tentang apa yang dikerjakan selama 

didunia, dana akan menuai pertanggungjawaban. 

 Pada dasarnya keseluruhan ayat yang menjelaskan tentang anjuran 

manusia untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dipersilahkan untuk menikmati rezeki asalkan sesuai 

dengan tuntunan islam. Agama islam memiliki aturan-aturan yang 

harus dipenuhi dalam melakukan usahanya yaitu menjalankan usaha 

dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ilahiyah melalui jalan 

halal dan baik dan tidak bathil. 

 

                                                 

 
34

 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: Amzah, 2013), h.60. 
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 Ringkasnya ekonomi keluarga merupakan kebutuhan 

keberlangsungan hidup yang perlu diupayakan demi kemaslahatan 

masa depan. Cara mendapatkannya tiada lain adalah dengan cara giat 

bekerja dan terus berusaha. Manusia diberikan akal yang cemerlang 

dan pemikiran yang baik untuk dapat menggali, mengelola serta 

menguasai dunia dan tidak untuk dikuasai oleh dunia. 

D. Konsep Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin, 

komperhesif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil 

pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat 

mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai 

falah (kebahagiaan).
35

 Falah (kebahagiaan) yang dimaksud adalah 

mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek 

spiritualis, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai 

di dunia maupun di akhirat. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi 

ekonomi, menurutnya ekonomi kajian tentang prilaku manusia dalam 

hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang 
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langka untuk memproduksi barang dan jasa serta 

mendistribusikannya.
36

 

 Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikonomia 

(Yunani), yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos yang 

berarti rumah dan nomos yang berarti aturan atau hukum, secara garis 

besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah 

tangga. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan 

kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam 

hal ini meliputi rumah tangga perseorangan (keluarga), badan usaha, 

atau perusahaan rumah tangga pemerintah, dan sebagainya.
37

 

Sedangkan pengertian ekonomi islam secara terminology terdapat 

pengertian menurut beberapa ahli ekonomi muslim sebagai berikut: 

a. M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi islam bertujuan 

untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang 

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar 

bekerja sama dan partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi 

normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat), serta dimensi 

positif (mengorganisir sumber daya alam).
38
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b. M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi islam adalah 

sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, 

yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam 

tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makro 

ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan 

lingkungan.
39

 

c. Muhammad Abdul Manan memberikan pengertian ekonomi islam 

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi yang diilhami nilai-nilai islam, berdasarkan 

empat bagian yang nyata dari pengetahuan yaitu Al-Qur’an. As-

Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.
40

 

 Dari beberapa definisi tentang ekonomi islam di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan tentang definisi ekonomi islam, bahwa ekonomi 

islam merupakan suatu prilaku individu dalam kegiatan ekonominya 

harus sesuai dengan syariat dan tuntunan yang berlaku dalam islam 

untuk mewujudkan dan menjaga maqhasyid syariah (agama, jiwa, 

akal, nasab dan harta). 
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2. Prinsip dan tujuan Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan islam, karena ia 

merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama lain. 

Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti 

agama islam dalam berbagai aspeknya. Pada dasarnya prinsip ekonomi 

islam adalah sebagai berikut:
41

 

a. Prinsip tauhid/ketuhanan 

 Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat 

semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek 

universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk. 

b. Prinsip keseimbangan 

 Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan 

kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. 

c. Prinsip khalifah 

 Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus 

perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di 

bumi untuk memakmurkan kehidupannya. 
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d. Prinsip keadilan 

 Ekonomi Islam ditinjukkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dengan tidak mengeksploitasi kekayaan saja tetapi juga 

menjaga manfaatnya. 

 Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dari 

ekonomi-ekonomi lainnya, dan dikatakan ekonomi islam jika sebuah 

ekonomi yang dijalani tersebut telah memenuhi/menjalankan prinsip 

ekonomi islam diatas. 

 Sedangkan tujuan akhir dari ekonomi islam adalah sebagaimana 

tujuan dari syari’at islam itu sendiri (maqashid asy-syari‟ah), yaitu 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, melalui suatu tatanan 

kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Inilah 

kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan 

kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan 

penderitaan dan kesengsaraan.
42

 

 Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik-

material dan individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga 

memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan 

elemen penting kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ekonomi yang 

baik yaitu ekonomi yang menghantarkan masyarakat banyak kepada 
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kemashlahatan dunia dan akhirat, dan hal tersebut dapat dicapai 

apabila ekonomi islam tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam 

 Nilai-nilai dalam Al-Qur’an dan Hadist terkait dengan ekonomi 

sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim dapat 

disimpulkan bahwa inti dari ajaran islam adalah tauhid, yaitu bahwa 

segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam 

rangka untuk ditujukan mengikuti suatu kaedah hukum, yaitu hukum 

Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam 

banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda 

ekonomi islam dengan lainnya, yaitu:
43

 

a. „Adl 

 Keadilan („adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran 

islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah 

tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali 

diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, seluruh 

ulama tekemuka sepanjang sejarah islam menetapkan keadilan 

sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah. 
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 Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara 

garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana terdapat kesamaan pelaku dimata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan 

dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan 

dalam setiap aspek kehidupan. Seluruh makna adil tersebut akan 

terealisasi jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran 

dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. 

b. Khalifah  

 Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai 

pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan 

Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Kesadaran 

sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi 

yang benar sesuai dengan tuntunan syariat islam, berekonomi 

semata-mata untuk kemashlahatan umat manusia, dan berupaya 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.
44
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c. Takaful 

 Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah 

bersaudara. Sesama orang islam adalah bersaudara dan belum 

sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya 

melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal ini yang mendorong 

manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu 

dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau 

takaful. 

 Jaminan masyarakat (social insurance) ini merupakan 

bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang 

terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan 

sosial ini tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat non-

materi. Adapun bentuk jaminan antara lain:
45

 

1) Jaminan terhadap pemilik dan pengelola sumber daya oleh 

individu. 

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan 

atau output. 

3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. 

4) Jaminan untuk amar ma‟ruf nahi munkar. 
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E. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang 

digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran 

dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah 

dipahami. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari 

beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan 

berfikir peneliti. 

 Dari sekian literatur yang penulis temukan, terdapat beberapa 

penelitian/skripsi yang topiknya sama, namun terdapat persamaan dan 

perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari 

penjelasan di bawah ini: 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dina Mellita dan Deni 

Erlansyah dengan judul “Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang.” Menurut 

penelitian ini perkembangan sektor industri ekonomi kreatif di indonesia 

telah dimulai sejak 10 tahun terakhir. Meskipun demikian, pemahaman 

masyarakat terhadap sektor ini masih sangat minim. Masyarakat masih 

belom mengetahui apakah sektor industri ekonomi kreatif ini dan 

bagaimana prospek perkembangannya. Penelitian ini juga dilakukan 
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pemetaan untuk industri kreatif serta kontribusi apabila dilihat melalui 

beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto 

(PDB), berdasarkan ketenaga kerjaan dan berdasarkan aktivitas 

perusahaan. 
46

 

 Kedua, penelitian oleh Emiliana Sadilah dengan judul “Industri 

Kreatif Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Pengolahan Eceng Gondok 

Sebagai Bahan Baku Kertas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat.” Menurut penelitian ini industri kreatif berbasis ekonomi 

kreatif ternyata memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kreativitas ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar danau toba dalam mengolah eceng gondok unuk bahan 

baku kertas seni menunjukkan salah satu kesuksesan mereka dalam 

meningkatkan taraf hidup.
47

 

 Ketiga, penelitian oleh Ernawati Purwaningsih dengan judul 

“Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata Candirejo”. Dalam 

penelitian ini pengembangan ekonomi kreatif berbasis kreativitas dapat 

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Candi Rejo mengembangkan desa tersebut menjadi desa wisata dengan 

adanya potensi wisata alam serta potensi budaya yang dikemas menjadi 
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sajian paket wisata yang menarik. Selain itu untuk remaja putri dan ibu 

rumah tangga yang ada disekitar objek wisata membuat makanan dari 

ketela sebagai oleh-oleh setelah berkunjung ke wisata yang ada di desa 

candi Rejo. Menurut penelitian ini dengan adanya pengembangan ekonomi 

kreatif masyarakat dapat berperan aktif untuk pembangunan ekonomi 

terutama untuk meningkatkan kesejahteraan, selain itu dapat membuat 

masyarakat tahu akan potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya. 

Sehingga pembangunan ekonomi kreatif sangat diperlukan dalam upaya 

mendukung pembangunan manusia dan ekonomi nasional.
48
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Kepala Desa di Desa Totokaton, maka didapatkan data sebagai 

berikut:
1
 

1. Sejarah Berdirinya Desa Totokaton 

 Kampung Totokaton dibuka pada tahun 1954 oleh Direktorat 

Transmigrasi pada Kementrian Transkopeda (Transmigrasi Koperasi 

dan Pembangunan Masyarakat Desa). Sebelum dibuka kawasan ini 

merupakan hutan belantara yang dihuni oleh penduduk yang terdiri 

dari beberapa kelompok kecil yang lazim disebut umbulan, seperti 

Umbul Krui, Umbul Kejawen, Umbul Digul, Umbul Irian I dan Umbul 

Irian II.  

 Penduduk yang berasal dari sekitar kawasan hutan yang dimaksud 

datang sendiri-sendiri untuk berusaha menebang hutan untuk membuat 

peladangan. Kemudian datang lagi penduduk trasmigrasi yang berasal 

dari luar negeri (Nouvelle Caledonie) sejumlah 247 KK atau 641 jiwa. 

Mereka ini sebelum ditempatkan dirumah jatah masing-masing 

terlebih dahulu ditampung pada rumah darurat (bedeng). Kemudian 
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para trasmigran tersebut dipindahkan kerumah-rumah yang telah 

disediakan oleh Jawatan Trasmigrasi yang setiap Kepala Keluarga 

(KK) mendapat 1 (satu) bangunan rumah, tanah pekarangan 0,25 Ha, 

tanah peladangan 0,75 Ha, calon sawah 1 Ha, alat-alat pertanian dan 

bahan pokok pangan selama satu tahun.  

 Selanjutnya penduduk dari dua kelompok  ini mengadakan 

musyawarah atas prakarsa bapak Sarwono (Asisten Wedana untuk 

wilayah Punggur), khususnya musyawarah tentang pembentukan 

Kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk 

nama Kampung diambillah nama TOTOKATON,  yang berasal dari 

kata TOTO = Tata dan KATON = Kelihatan. Jadi Kampung Totokaton 

dapat diartikan sebagai Kampung yang Kelihatan Tertata. Dari 

keadaan Pra-Kampung akhirnya menjadi Kampung Totokaton yang 

diresmikan pada tanggal 18 November 1954 oleh Bapak Sarwono 

selaku Pejabat Asisten Wedana Kecamatan Punggur. 

2. Keadaan Goeografis Desa Totokaton  

 Kampung Totokaton merupakan salah satu kampung (dari 

sembilan kampung) yang terletak di Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah dengan luas wilayah administrasi pemerintahan 

1.369,75 Ha. Kampung Totokaton merupakan dataran rendah yang 

berada pada ketinggian ±50 M dari permukaan laut. Wilayah Kampung 

Totokaton berbatasan langsung dengan: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tanggul Langin 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nunggal Rejo 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pujo Kerto 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Badran Sari 

 Luas wilayah Kampung Totokaton secara keseluruhan adalah 

1.369,75 Ha, terdiri dari lahan pengairan sawah teknis 528 Ha, 

pekarangan perumahan 140,5 Ha, perladangan 240  Ha, dan lain-lain 

488,25 Ha. Kampung Totokaton terhubung dengan jalan provinsi yang 

menghubungkan akses jalan yang menuju ke Kabupaten Lampung 

Tengah. Jarak dari Kampung Totokaton ke pusat Kabupaten Lampung 

Tengah adalah 15 Km dengan kondisi jalan jenis aspal penetrasi 

macadam. Jarak dari Kampung Totokaton ke Kecamatan  Punggur 

adalah 1 Km dengan kondisi jalan jenis asapal penetrasi macadam. 

Jarak Kampung Totokaton ke Ibu Kota Provinsi Lampung yaitu 

Bandar Lampung adalah 50 Km dengan kondisi jalan yang sudah 

mengalami pengerasan dapat mempermudah transportasi untuk  ke 

wilayah di luar Kampung Totokaton, akan tetapi masih banyak  jalan 

yang rusak, berlubang, dan masih ada jalan tanah yang butuh 

perbaikan dan pengerasan. 
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3. Kondisi Demografi Desa Totokaton 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Kepala Desa di Desa Totokaton, maka didapatkan data sebagai 

berikut:
2
 

a. Komposisi penduduk berdasarkan kelamin 

 Jumlah Penduduk di Kampung Totokaton  sebanyak 5065 

orang, dengan jumlah kepala keluarga 1.358 KK. Rincian 

penduduk Kampung Totokaton menurut jenis kelamin dapat lihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Total % 

Laki-laki 2.556 50,5 

Perempuan  2.509 49,5 

Jumlah  5.065 100 

Sumber: Monografi Kampung Totokaton, 2015 

b. Komposisi penduduk menurut agama 

 Untuk melihat komposisi penduduk Kampung Totokaton 

menurut agamanya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

                                                 
 

2
 Dokumentasi Desa Totokaton Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, dicatat tanggal 23 

April 2017 
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Tabel 3.2 

Komposisi Penduduk Menurut Agama  

Agama Total % 

Islam  4.602 91 

Kristen  177 3,5 

Katholik  286 5,5 

Jumlah  5.065 100 

Sumber: Monografi Kampung Totokaton, 2015 

  Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penduduk 

Kampung Totokaton mayoritas beragama Islam dengan persentase  

91%, Kristen 3,5%, dan Katholik 5,5%. Meskipun hidup dalam 

keberagaman agama, namun mereka tetap menjunjung tinggi 

solidaritas dengan cara saling menghormati dan saling menghargai 

satu sama lain. 

c. Komposisi penduduk menurut usia 

 Untuk melihat komposisi penduduk Kampung Totokaton 

menurut kelompok usia dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia  

Kelompok Usia Total  % 

0-3 tahun  375 7 

4-6 tahun 247 5 

7-12 tahun  476 10 

13-15 tahun 452 9 

16-18 tahun 575 11 

>19 tahun 2.940 58 

Jumlah  5.065 100 

Sumber: Monografi Kampung Totokaton, 2015 
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  Berdasarkan data pada tabel di atas, penduduk Kampung 

Totokaton menurut yang jumlahnya paling sedikit adalah usia  4-6  

tahun dengan  jumlah 247 jiwa atau 5%, sedangkan yang paling 

banyak adalah usia 19 tahun ke atas dengan jumlah penduduk  

2940 jiwa atau 58% dari jumlah keseluruhan penduduk Kampung 

Totokaton. 

d. Komposisi penduduk menurut kelompok tenaga kerja 

 Untuk melihat komposisi penduduk Kampung Totokaton 

menurut kelompok tenaga kerja dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Tenaga Kerja  

Kelompok Umur  Total  % 

15-19 tahun 180 5 

20-26 tahun 730 20 

27-40 tahun 1.200 33 

41-56 tahun 837 23 

>57 tahun 600 16 

Jumlah  3.667 100 

Sumber: Monografi Kampung Totokaton, 2015 

  Berdasarkan tabel 3.4, komposisi penduduk menurut 

kelompok tenaga kerja dengan jumlah 3667 orang. Dengan rincian 

mayoritas 33% kelompok umur 27-40 tahun menjadi usia produktif 

di Kampung Totokaton. 
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e. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan 

 Untuk melihat komposisi penduduk Kampung Totokaton 

Kecamatan  Punggur Kabupaten Lampung Tengah menurut tingkat 

pendidikannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  

Klasifikasi Pendidikan Total  % 

Belum sekolah 1.313 26 

Tamat SD 1.336 27 

Tamat SLTP 1.136 22 

Tamat SLTA 1.165 23 

Tamat Sarjana 115 2 

Jumlah  5.065 100 

Sumber: Monografi Kampung Totokaton, 2015 

  Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa pada tahun 2012 

masyarakat Kampung Totokaton mayoritas tamatan SD dengan 

persentase 27%, Dan hanya 2% yang melanjutkan pendidikan 

sampai tingkat sarjana. 

f. Kelompok penduduk menurut mata pencaharian 

 Untuk melihat komposisi penduduk Kampung Totokaton 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menurut mata 

pencarian dapat kita lihat pada tabel 1.6: 
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Tabel 3.6 

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Klasifikasi Pekerjaan  Total  % 

PNS 127 5 

Wiraswasta 108 4 

Petani/Buruh 1.420 91 

Jumlah  2.655 100 

Sumber: Monografi Kampung Totokaton, 2015 

  Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kampung 

Totokaton  bekerja sebagai petani/buruh. Dari Tabel di atas terlihat 

sebanyak 1420 jiwa atau sebesar 91% penduduk Kampung 

Totokaton bekerja sebagai tani/buruh. Dimana 500 orang sebagai 

petani nanas, 548 orang sebagai petani padi, dan 372 orang sebagai 

buruh. Hal ini didukung oleh luasnya lahan pertanian yang ada di 

kampung ini. Dan total luas Kampung Totokaton 1.369,75 Ha, 28 

Ha diantaranya adalah lahan persawahan dan perkebunan. 

Pekerjaan/profesi  sebagai  PNS  ada sebanyak 127 jiwa (5%) dari 

jumlah total komposisi penduduk menurut mata pencaharian. 

Mayoritas PNS yang ada di kampung ini didominasi oleh guru. 

Terdapat sebanyak 108 jiwa atau sebesar 4% bekerja sebagai 

wiraswasta/pedagang. Profesi pedagang ini terdiri dari pedagang 

kelontong, pedagang sayuran, dan warung.  

  Tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di 

atas, dapat juga digunakan untuk menghitung kepadatan pertanian 

yang ada di Kampung Totokaton. Kepadatan pertanian adalah 
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banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani per-satuan lahan 

pertanian. Rumus untuk menghitung kepadatan pertanian adalah: 

                    
                              

                         
 

                    
    

   
    

Kepadatan pertanian = 4,583 jiwa/Ha 

  Berdasarkan perhitungan tersebut, berarti setiap satu Ha 

wilayah pertanian terdapat 4,583 jiwa penduduk. Dengan kata lain, 

setiap 5 jiwa penduduk menguasai 1 Ha lahan pertanian. Artinya 

kepadatan pertanian di Kampung Totokaton tergolong tidak padat. 

B. Gambaran Umum Usaha Pengolahan Nanas Desa Totokaton 

1. Sejarah singkat Usaha Pengolahan Nanas 

 Usaha pengolahan nanas yang ada di Desa Totokaton yang pertama 

kali mendirikan adalah Bapak Hudori. Menurut penuturan Bapak 

Hudori, melihat banyaknya nanas hasil panen warga yang tidak ada 

nilai jualnya hanya menjadi sampah atau untuk makanan ternak 

peliharaan warga saja. Hal ini membuat Bapak Hudori dan istrinya 

untuk mencoba mengolah nanas tersebut agar dapat dijual. 

 Usaha pengolahan nanas didirikan pada tahun 2014, pada saat itu 

di desa Totokaton belum ada yang menjalankan usaha pengolahan 

nanas untuk dijual belikan, karena proses pembuatan yang tidak 

sebentar dan kesibukan warga sebagai petani di sawah atau kebun 
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mereka sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk 

mencoba usaha pengolahan nanas. Namun Bapak Hudori tetep 

mencoba untuk melanjutkan usaha pengolahan nanas hingga sekarang.  

 Seiring berjalan nya waktu Bapak Hudori mulai mengembangkan 

usahanya dengan tidak hanya menjadi petani nanas dan usaha 

pengolahan nanas tetapi beliau mencoba keberuntungan dengan 

menjual bibit nanas. Hingga pada akhirnya mulai berkembanglah 

usaha pengolahan nanas tersebut dan bertambahnya warga yang 

menjalankan usaha pengolahan nanas.  

a. Jumlah Produsen Pengolahan Nanas 

 Kegiatan ekonomi sekala kecil pada umumnya mudah dilakukan 

oleh individu-individu lainnya dan kelompok masyarakat miskin 

berpendidikan rendah dan ditunjukkan untuk meningkatkan 

pendapatan mereka atau mengurangi jumlah pengangguran yang ada. 

Ide-ide kreatif dari setiap individu sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat tersebut mampu 

tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil 

besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di 

Desa Totokaton. 

 Desa Totokaton mempunyai potensi yang baik dalam bidang usaha 

kecil yaitu usaha pengolahan nanas. Adapun jumlah pelaku usaha 

pengolahan nanas yang ada di Desa Totokaton sebanyak 7 orang. 
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Hingga saat ini usaha pengolahan nanas masih menjadi pekerjaan 

sampingan, belum ada yang menjadikan pekerjaan utama karena masih 

memilih sebagai petani di sawah dan kebun mereka. Dari wawancara 

yang telah dilakukan di dapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Data Pembuat Olahan Nanas 

No. Nama Jenis kelamin Usia pekerjaan 

1 Hudori  L 55 Petani nanas dan guru 

2 Jarwati  P 50 Petani nanas 

3 Sri Lestari P 39 Petani nanas 

4 Istiyana  P 48 Petani nanas 

5 Samini  P 50 Petani nanas 

6 Astuti  P 50 Petani nanas 

7 M. Sidik L 50 Petani nanas 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 

b. Proses Pengolahan Nanas  

 Proses penanaman nanas seringkali mengalami kegagalan karena 

teknik dan cara merawat yang kurang benar. Meskipun terlihat 

gampang, tetapi perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kesuburan 

tanah, bibit, dan jenis pupuk yang digunakan. Jika faktor-faktor 

tersebut tidak bisa dipenuhi dengan baik maka hasilnya pun kurang 

optimal bahkan besar kemungkinan berpotensi mendatangkan 

kegagalan.
3
 

 

                                                 
3
 M.Sidik, Wawancara, Petani Nanas Desa Totokaton,  pada tanggal 10 April 2017 
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 Proses penanaman nanas sampai datang masa panen adalah selama 

satu tahun. Dalam satu kali panen nanas harus dipupuk selama tiga 

kali, yaitu pupuk untuk kesuburan, kedua kalinya untuk buah dan 

terakhir adalah karbit agar buah dapat matang merata dan siap untuk 

dipanen. Selain itu juga perlu di semprot untuk menghilangkan hama 

dan mematikan rumput di sekitar batang nanas.
4
 

 Ketika mendekati masa panen biasanya banyak para pemborong 

yang mendatangi untuk memborong hasil panen nanas masyarakat. 

Nanas yang dijual terdapat 4 jenis yaitu nanas super, nanas golongan 

A, nanas golongan B dan nanas golongan C. Sedangkan untuk nanas 

yang berukuran kecil dan tidak termasuk dalam jenis nanas yang 

dijual ini tidak laku ini digunakan untuk pembuatan olahan nanas.
5
 

 Olahan nanas yang dibuat oleh masyarakat masih sebatas selai 

nanas dan dodol nanas. Dalam proses pembuatan olahan nanas tidak 

terlalu sulit hanya saja dibutuhkan kesabaran karena proses memasak 

yang lumayan lama. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 

dodol nanas adalah nanas, agar-agar, gula, tepung ketan atau tepung 

meizena tergantung keinginan, dan vanili.
6
 

                                                 
 

4
 Jarwati, Wawancara, petani nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah, pada tanggal 15 April 2017 

 
5
 Muhammad Hudori, Wawancara, petani nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 06-07 April 2017 

 
6
 Istiyana, Wawancara, Pembuat Olahan Nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah, Pada 09 April 2017 
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 Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kupas nanas dan 

cuci hingga bersih dan hilang getahnya, kemudian haluskan nanas 

menggunakan parut atau dapat juga menggunakan blender. Setelah itu 

masak parutan nanas tadi agar kandungan air yang ada pada nanas 

tersebut habis, hal ini dilakukan agar dodol nanas tersebut mampu 

bertahan beberapa bulan tanpa adanya bahan pengawet. 

 Kemudian setelah tidak ada lagi air dalam adonan dodol nanas 

langkah selanjutnya adalah mencampurkan gula, agar-agar dan tepung 

ketan atau tepung meizena kedalam adonan dan aduk sampai 

semuanya tercampur merata dan tunggu sampai matang. Sebelum 

dodol nanas diangkat tambahkan juga vanili agar dodol nanas wangi.
7
  

 Ketika dodol nanas sudah matang, angkat dan pindahkan kedalam 

tempat biarkan hingga dodol tidak terlalu panas, setelah itu bungkus 

dodol nanas dalam plastik yang sudah di gunting kecil-kecil. 

Pembungkusan menggunakan plastik bungkus dilakukan untuk 

menjaga supaya dodol nanas tidak mudah rusak. Pembungkusan dan 

pengemasan dilakukan untuk meminimalisir kerusakan dan mencegah 

masuknya organime atau kotoran dan debu yang mencemarkan 

makanan.
8
 

                                                 
 

7
 Astuti, Wawancara, Pembuat Olahan Nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah, Pada 06 April 2017 

 
8
  Sri Lestari, Wawancara, Pembuat Olahan Nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah, Pada 06 April 2017 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Desa Totokaton 

 Ekonomi kreatif merupakan kegiatan yang mengandalkan inovasi 

dalam membuat sebuah produk. Dalam penelitian ini, ekonomi kreatif 

yang dimaksud adalah mengolah nanas yang harga jualnya rendah menjadi 

olahan nanas yang mempunyai harga jual tinggi. 

 Berdasarkan Inpres no.6 tahun 2009 tentang pengembangan 

ekonomi kreatif, dikatakan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi harus 

berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang 

bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, dengan sasaran, arah dan strategi. 

 Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan pengembangan 

kegiatan ekonomi adalah melalui pengembangan ekonomi kreatif, 

dikarenakan pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilihan tepat 

untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam kondidi krisis global. Ekonomi 

kreatif perlu dikembangkan karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam 

memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis 

yang positif membangun citra dan identitas bangsa yang bersifat kearifan 

lokal, berbasis pada sumberdaya yang terbarukan dalam menciptakan 
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inovasi dan kreativitas yang dapat memberikan dampak positif bagi 

perekonomian masyarakat. 

 Ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah 

kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya 

manusia sebagai aset utama dalam produksi serta sebagai penentu 

pembangunan ekonomi yang berdaya saing melalui pengelolaan ide-ide 

kreatif guna menghasilkan produk kreatif yang bernilai ekonomi. 

 Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat berorientasi pada 

semangat kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan bersama. Dalam 

upaya membangun usaha serta mengembangkannya, selain disatu sisi 

menjiwai semangat persaudaraan tapi disisi lain juga membutuhkan jiwa 

entrepreneurship (kewirausahaan). Artinya, bahwa pengelolaan usaha 

ekonomi masyarakat dibutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa inovatif, 

kreatif, serta berani mengambilkan resiko namun tidak meninggalkan 

semangat persaudaraan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat setempat.  

 Meskipun mata pencarian penduduknya beragam, akan tetapi 

mayoritas adalah petani, buruh tani, dan pedagang, sehingga kehidupan 

masyarakat masih banyak bergantung terhadap hasil pertanian dan 

perkebunan. Biaya oprasional pertanian yang semakin melambung 

membuat kampung ini masuk kedalam kelompok desa yang  rata-rata  

penduduknya miskin. Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan 
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pertanian di daerah setempat, harus didukung dengan adanya infrastruktur 

yang memadai. 

 Kreativitas merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh tiap 

individu, karena tiap individu mempunyai daya imaginasi, keinginan dan 

tindakan untuk mengubah sesuatu untuk menjadi sesuatu yang lain. 

Kreativitas seseorang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan langkah awal untuk memahami apa saja potensi 

yang dimiliki dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya.  

 Pemahaman merupakan dasar untuk membangun kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di-era globalisasi yang penuh 

tantangan. Karena itu, perlu adanya pelatihan untuk masyarakat dalam hal 

melatih kemampuan masyarakat. Untuk itu pelatihan adalah kegiatan yang 

dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi 

kreatif. 

 Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 

permasalah-permasalahan yang timbul seiring dengan perkembangan 

Kampung Totokaton adalah komposisi sosial ekonomi masyarakat yang 

masih mengalami kesenjangan. Bagi masyarakat miskin, sulit memenuhi 

kebutuhan hidup, hal ini disebabkan kurang  adanya infrasutruktur 

pembangunan di  kawasan  kantong kemiskinan. 
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 Masyarakat desa Totokaton sebagian besar pendapatannya 

dihasilkan dari petani dan buruh tani dikarenakan luasnya lahan pertanian 

dan perkebunan yang ada di wilayah desa Totokaton Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini tentu saja membuat masyarakat yang 

tidak mempunyai pendidikan tinggi lebih memilih menjadi petani. 

 Hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat adalah nanas. 

Nanas yang dihasilkan oleh masyarakat dijual ke pasar, warung-warung, 

tengkulak, yang nantinya akan dikirim ke kota-kota besar seperti jakarta, 

palembang, dan sampai ke Bali. Akan tetapi, nanas yang dijual oleh 

masyarakat hanya dalam bentuk nanas mentahan yang nilai jualnya sangat 

rendah.  

 Sedangkan masyarakat yang memiliki lahan nanas yang luas tetap 

mengelolanya dengan alasan masih mendapat keuntungan. Menurut 

mereka setiap seperempat hektar dapat ditanami sekitar 9.000 pohon 

nanas. Setiap 1 bibit nanas dibeli seharga Rp. 500,- atau setiap seperempat 

hektar membutuhkan biaya Rp. 4.500.000,- untuk bibitnya. Sedangkan 

untuk biaya pupuk untuk 3x pemupukan dan beberapa kali penyemprotan 

dalam sekali panen membutuhkan biaya sekitar  Rp.3.500.000,-.  

 Jangka waktu panen nanas memang relatif lama yaitu satu tahun. 

Biasanya petani nanas memanen nanas mereka ketika akan masuk bulan 

suci ramadhan, karena pada bulan Ramadhan permintaan akan nanas 

meningkat. Setiap seperempat hektar lahan mampu menghasilkan sekitar 
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Rp.16.000.000,-. Nanas yang dihasilkan terdiri dari ukuran Super, A,B, 

dan C. Sedangkan untuk nanas yang tidak termasuk ukuran tersebut 

masyarakat gunakan untuk olahan nanas seperti dodol nanas dan selai 

nanas. Untuk mendukung kegiatan tersebut pemerintah desa mengadakan 

pelatihan dan praktik dalam mengolah nanas. Kegitan pelatihan tersebut 

melalui kegiatan masyarakat desa yang tergabung dalam Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dengan pemateri yang menguasai tentang pengelolaan 

sumber daya. 

 Pelatihan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pemerintah desa 

merupakan salah satu cara agar masyarakat mampu menerima pelatihan 

tersebut dan dapat mengaplikasikannya secara praktek sehingga mampu 

menghasilkan gagasan dan ide-ide terbaru dalam meningkatkan 

kemampuan serta meningkatkan keunggulan yang dimiliki oleh 

masyarakat Desa Totokaton.   

 Dalam program pelatihan ini masyarakat juga diajarkan tentang 

bagaimana menciptakan produk yang memiliki nilai lebih dalam 

menciptakan kreasi yang diinginkan serta memahami bagaimana bentuk 

pemasaran yang dilakukan. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pelatihan 

adalah pengolahan. Produk yang diciptakan dari kegiatan pengolahan ini 

adalah mengolah buah nanas yang tidak laku untuk dipasarkan menjadi 

makanan lain yang memiliki nilai jual tinggi, seperti dodol nanas dan selai 
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nanas. Produk pengolahan pada umumnya hanya memproduksi dalam 

jumlah yang relatif kecil, sehingga diperlukan pangsa pasar yang sangat 

besar untuk memasarkan produknya sehingga produk yang dihasilkan 

dapat terus meningkat. 

 Pelatihan pengolahan nanas ini dilakukan 3 kali dalam tiga bulan 

dengan pelatihan pertama sebagai pemberian materi tentang pemahaman 

ekonomi kreatif mengolah nanas, pelatihan kedua sebagai praktek 

pembuatan olahan nanas dan pemasarannya, dan pelatihan yang ketiga 

sebagai evaluasi dari seluruh program pelatihan yang dilaksanakan.  

 Adapun petani nanas yang mengikuti program pelatihan sebanyak 

12 orang. Dengan data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Peserta Pelatihan Ekonomi Kreatif 

No Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Pokok 

1 Hudori  L 55 Petani nanas dan guru 

2 Jarwati  P 50 Petani nanas 

3 Sri Lestari P 39 Petani nanas 

4 Sumarwan  L 51 Wiraswasta  

5 Mukyat  L 53 Petani nanas 

6 Astuti  P 50 Petani nanas 
7 Istiyana  P 48 Petani nanas 
8 Supiyah  P 51 Petani nanas 
9 Nanik  P 48 Petani nanas 
10 Samini  P 50 Petani nanas 
11 Sagino  L 52 Petani nanas 
12 M. Sidik L 50 Petani nanas 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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 Meskipun waktu dalam pelatihan tersebut bersifat jangka pendek, 

namun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat pada 

masa yang akan datang secara berkesinambungan dan mampu memberikan 

kontribusi kembali pada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bekal 

dalam upaya membuka lapangan pekerjaan. 

 Setelah mengikuti pelatihan tersebut petani nanas yang 

menjalankan ekonomi kreatif dalam pengolahan nanas sebanyak 7 orang, 

dengan data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data pembuat olahan nanas 

No. Nama Jenis kelamin Usia pekerjaan 

1 Hudori  L 55 Petani nanas dan guru 

2 Jarwati  P 50 Petani nanas 

3 Sri Lestari P 39 Petani nanas 
4 Istiyana  P 48 Petani nanas 
5 Samini  P 50 Petani nanas 
6 Astuti  P 50 Petani nanas 
7 M. Sidik L 50 Petani nanas 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 

 Tujuan dilakukannya pelatihan ini adalah agar masyarakat 

termotivasi dan mampu meningkatkan produktivitasnya secara maksimal 

dengan pekerjaan yang dikerjakannya serta mampu meningkatkan mutu 

kinerjanya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam setiap melakukan 

pekerjaannya. Hal ini tentu sangat membantu individu tersebut karna dapat 

menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pasar dan tentunya dapat 

bersaing dengan kompetitor lain. 
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 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 7 orang dari 12 orang 

petani nanas menjalankan ekonomi kreatif. Dengan demikian maka 

program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan 

mampu memberikan pemahaman bagi petani nanas di Desa Totokaton 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.  

 Tantangan persaingan dimasa depan ditandai dengan intensitas 

perubahan lingkungan sehingga menuntut setiap Sumber Daya Manusia 

(SDM) memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu agar 

mampu menghadapi setiap perubahan yang ada dalam masyarakat terkait 

dengan kegiatan perekonomian. Sebagai tujuan akhir dari kegiatan 

pelatihan ini adalah mempu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ada di Desa Totokaton sehingga mampu meningkatkan 

perekonomian masyarakatnya.  

 Melalui kegiatan pelatihan ini juga tentunya diharapkan agar 

masyarakat mampu memberikan suatu gagasan dalam produk dengan 

memunculkan inovasi dan daya kreasi baru untuk produksinya, dan bisa 

mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaannya. Adapun 

metode yang diterapkan dalam setiap melaksanakan pelatihan ini adalah 

memberikan penjelasan secara langsung dan melalui bimbingan praktek. 
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 Pada umumnya, kapabilitas perusahaan dalam menciptakan 

kreativitas dimulai dari adanya individu yang kreatif. Akan tetapi, itu saja 

tidaklah cukup karena dibutuhkan juga tim/kelompok yang kreatif. 

Tim/kelompok yang kreatif mula nya dibentuk dengan menempatkan 

beberapa orang yang dianggap mampu mengerjakannya untuk membantu 

mengajarkan kepada anggota lainnya, sehingga pada akhirnya akan 

tercipta organisasi yang kreatif. 

 Masyarakat Desa Totokaton yang memproduksi olahan nanas 

umumnya mengerjakan pekerjaan tersebut dengan membuat kelompok, 

meskipun dalam kelompok tersebut rata-rata merupakan anggota 

keluarganya sendiri. Adapun kelompok lain yang yang ikut serta terdiri 

dari ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri putus sekolah yang memiliki 

banyak waktu luang atau dengan kata lain pekerjaan ini menjadi pekerjaan 

sambilan untuk mengisi waktu luang dan mendapat penghasilan yang 

dapat membantu perekonomian keluarganya. 

 Pada mulanya masyarakat hanya mengolah nanas tersebut untuk 

makanan sendiri, seperti selai nanas untuk kue lebaran atau acara-acara 

resmi. Akan tetapi sedikitnya masyarakat yang bisa membuat olahan nanas  

tersebut membuat Kepala Desa setempat mengadakan program pelatihan 

agar masyarakat khususnya petani nanas mampu mengolah nanas menjadi 

lebih banyak.  
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 Adapun konsumen yang ingin membeli olahan nanas melalui 

pemesanan langsung, karena umumnya konsumennya masih masyarakat 

sekitar desa yang tidak bisa membuatnya, atau sibuk dengan pekerjaan 

lain. Sehingga pemasarannya masih sedikit. Harga jual olahan nanas 

adalah Rp.60.000,-/kg.
1
 

 Melalui kegiatan ini Kepala Desa mengharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam menambah pendapatan mereka. Menurut Pak Subagiyo 

pendapatan masyarakat setelah menjalankan kegiatan olahan nanas dan 

menjualnya pendapatan mereka meningkat. Dimana pendapatan 

masyarakat dapat meningkat rata-rata Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,- 

sesuai dengan pemesanan. Jika masyarakat terus menjalankan kegiatan ini 

tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

 Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil 

yang telah didapat terbukti bahwa melalui pelatihan masyarakat Desa 

Totokaton dapat memahami tentang ekonomi kreatif serta mampu 

mengaplikasikannya. Hal ini memberikan dampak positif seperti membuka 

lapangan pekerjaan baru, memberikan motivasi, wawasan dan 

pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi setiap masyarakat. 

 

 

                                                 

 
1
 Sri Lestari, Wawancara, petani nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah, pada tanggal 12-14 April 2017 
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B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemahaman Tentang Ekonomi 

Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Totokton 

 Pada setiap aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan 

perencanaan yang baik. Islam merupakan agama yang memberikan sintesis 

dan rencana yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. 

Perencanaan tidak lain adalah memanfaatkan karunia Allah secara 

sistematik untuk mencapai tujuan tertentu seperti kegiatan ekonomi, 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan yang 

berubah-ubah.  

 Untuk memanfaatkan karunia Allah tersebut tentunya diperlukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menciptakan efesiensi, 

efektivitas, dan produktivitas dalam memaksimalkan produk yang 

dibuatnya. Sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang dapat 

dikembangkan untuk proses produksi sehingga dapat memperbaiki 

kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. 

 Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian 

dari ibadah dan jihad, kemudian Allah akan melihat dan 

mempertimbangkan apa yang telah dikerjakan manusia. Allah berfirman 

dalam QS At-Taubah ayat 105 yang berbunyi: 
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 Artinya: “dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105) 

 

 Ayat diatas menerangkan kepada kaum beriman untuk dapat 

bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja guna 

memperoleh pendapatan yang dapat memperbaiki keadaan ekonominya. 

Produktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan 

ekonomi, karena dengan adanya produktivitas sebuah tujuan akan dapat 

tercapai. 

 Untuk meningkatkan kegiatan produktivitas maka diperlukan 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional. 

Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan 

sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan dunia bisnis.  

 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sama halnya dengan 

pengembangan masyarakat. Baik pengembangan individu ataupun 

kolektif. Pengembangan masyarakat dalam islam merujuk pada tiga 

potensi dasar manusia yaitu, potensi akal, potensi fisik, dan potensi qalbu. 

Atau lebih konkritnya pemberdayaan dalam intelektual, ekonomi dan 

tatanan rohaniyahnya. 
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 Manusia harus mengoptimalkan segala potensi dalam dirinya yang 

telah diberikan oleh Allah SWT. Potensi paling berharga dan termahal 

yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualita). Bahkan 

Allah memberikan peringatan kepada hamba-Nya untuk menggunakan 

akal pikiran nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S 

Yunus ayat 100 yang berbunyi: 

                        

       

Artinya: 

 “dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin 

Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak 

mempergunakan akalnya.” 

 

 Berdasarkan ayat tersebut, bahwa segala aktivitas manusia harus 

dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal 

yang ada untuk mencapai tujuan. Karena islam memandang akal sangatlah 

penting bagi manusia, sebab apapun kegiatan dan prilaku manusia harus 

dipikirkan terlebih dahulu. 

 Melalui potensi dasar yang dimiliki tersebut, manusia dapat 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pendapatan 

yang diperoleh keluarga tersebut dapat digunakan untuk membeli barang 

atau jasa serta keperluan menabung dan investasi. Upaya pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut telah dicantumkan dalam Al-Qur’an Surah 

Al-Jumu’ah ayat 10: 
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 Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 11)
2
 

 

 Ayat tersebut memerintahkan agar manusia mau  beraktivitas dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya pekerjaan dengan 

niat untuk menjalankan perintah Allah SWT akan bernilai ibadah. Dalam 

islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Allah 

menciptakan bumi dan isinya dengan maksud memberi kemudahan kepada 

manusia untuk menata kehidupan yang sangat ideal dan dinamis.  

 Melalui bekerjalah manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya. 

Akan tetapi dalam dunia modern seperti saat ini perlu adanya keahlian 

yang dimiliki. Hal ini dibutuhkan untuk bersaing dalam dunia usaha. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan dan pelatihan 

dalam peningkatan kemampuan seseorang.  

 Tujuan dari program ini adalah untuk membimbing dan membantu 

masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan yang 

berguna bagi kehidupannya atau dengan kata lain membantu kelompok 

yang lemah untuk memiliki kekuatan (kemampuan) dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya sehingga mereka tidak hidup dalam kemiskinan. 

                                                 
 

2
 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: Amzah, 2013), h.60. 
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 Pada kenyataan di lapangan, pemberdayaan pada masyarakat Desa 

Totokaton adalah pembinaan ibu-ibu dan remaja putri yang putus sekolah. 

Pemberdayaan yang dilakukan berkaitan dengan pembinaan, cara 

melakukan pembinaannya adalah melalui kegiatan pelatihan yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kreativitas masyarakat dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat sebagai tujuan akhirnya.  

 Menurut pandangan ekonomi islam, kegiatan ekonomi tidak hanya 

sebagai pemenuh kebutuhan hidup di dunia tetapi juga akan mendapat 

pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan 

manusia bukan hanya sekedar pembangunan fisik  material dari individu, 

masyarakat dan kelompok, tetapi juga mementingkan pembangunan 

aspek-aspek lain yang merupakan bagian penting bagi kehidupan yang 

sejahtera dan bahagia.  

 Manusia bisa melakukan berbagai aktivitas untuk mencari 

kehidupan (Ma’isyah) dimuka bumi baik dalam bentuk aktivitas pertanian, 

perindustrian, perdagangan, dan lain-lain yang jumlahnya tidak terbatas, 

asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. 

 Menurut pandangan islam, kegiatan ekonomi harus dijalankan 

dengan ketelitian, dan cara berpikir yang berpaku pada nilai-nilai moral 

islam dan nilai-nilai ekonomi. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung 

dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi 
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dasar dari pandangan hidup islam. Berdasar dari pandangan hidup islam 

melahirkan nilai-nilai dasar dari ekonomi yaitu: 

1. Ketuhanan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian dan konsisten pada kebenaran. Masyarakat Desa Totokaton 

yang menjalankan pengolahan nanas menggunakan prinsip ketuhanan 

dimana adanya kejujuran dalam melaksanakan kegiatannya dan sifat 

saling terbuka antara pemilik usaha dan orang-orang yang bekerja 

dalam pengolahan tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Ankabut 

ayat 3 yang berbunyi: 

                               

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang 

yang benar (jujur) dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang 

yang dusta.” 

 

2. Keadilan, nilai keadilan ini terlihat dari adanya gaji atau upah yang 

diberikan oleh pemilik usaha pengolahan nanas kepada para 

pekerjanya sebagai wujud kewajiban, sehingga dapat tercipta 

hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan tentunya. 

Biasanya pekerja dibayar sesuai dengan hasil kerja mereka dan upah 

akan dibayarkan ketika selesai memproduksi setiap minggu nya. Nabi 

Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: 

أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ أَْعطُوا األَِجيَر أَْجَرهُ قَْبَل   

 Artinya:“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering” (HR. Ibnu Majah). 
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3. Kekhalifahan, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

merupakan tugas seorang khalifah. Manusia diposisikan sebagai 

pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan dan tidak hanya untuk 

mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Setiap khalifah 

kelak akan dimintai pertanggungjawaban untuk amanah yang diberikan 

kepadanya. Masyarakat Desa Totokaton sebagai petani nanas yang 

memiliki usaha pengolahan menjadi panutan/ contoh yang baik bagi 

pekerjanya dengan tidak melakukan perusakan terhadap lahan dan 

tanaman yang ada disekitar mereka. Hal ini berdasarkan QS. Al-

Baqarah ayat 30: 

                           

                               

       

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
 

4. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan 

masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, 

namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. 
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Wujud dari jaminan sosial ini sendiri seperti memberikan hutang 

kepada pekerja yang membutuhkan dan pengembaliannya dengan cara 

pemotongan gaji. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2: 

                              

          

 Artinya:”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 

 

  Kesejahteraan dalam islam memiliki tujuan pokok yakni 

memelihara dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas fisik, sosial 

dan intelektual. Masyarakat Desa Totokaton telah mengembangkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelatihan tentang ekonomi 

kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.  

  Berdasarkan tujuan pokok tersebut, kesejahteraan memiliki fungsi 

sebagai manfaat individu dan sosial dalam pemenuhan kebutuhan. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pokok, kenyamanan, 

dan kemewahan. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan tersebut tidak bisa 

terlepas dari tujuan syari’ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

manusia yang dipayungi oleh perlindungan keimanan, jiwa, akal, 

keturunan dan kekayaan. 
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  Tujuan syari’ah tersebut tidak terlepas dari norma-norma islam 

yang bersumber dari hukum-hukum islam yang dapat membantu 

perekonomian masyarakat. Norma tersebut ditunjukkan untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani maupun rohani setiap orang atau menciptakan 

kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan mendapatkan ridho Allah 

di akhirat. 

  Berdasarkan hal tersebut, maka kehidupan ekonomi rumah tangga 

muslim memiliki keprbadian dan keistimewaan tersendiri yang berbeda 

dengan rumah tangga non-muslim. Sebab rumah tangga muslim 

mengandung nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

  Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam pada dasarnya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi 

kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan 

kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan bantuan sosial serta 

sumbangan menurut jalan Allah. Oleh sebab itu islam memberikan 

panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapuskan eksploitasi 

dalam transaksi apapun dengan dasar Al-Qur’an dan Hadist. 

  Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist. Begitupun dengan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

islam, karena aturan-aturan dalam islam sangat mendalam dan 

meyakinkan. Pemahaman islam mengajarkan bahwa merupakan suatu 
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kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin 

melaksanakan semua aturan islam disegala aspek kehidupan termasuk 

dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). 

  Melalui prinsip-prinsip Ekonomi Islam, maka kehidupan 

perekonomian masyarakat Desa Totokaton sudah sesuai dengan syariat 

Islam. Dimana terdapat sikap saling jujur antara pemilik usaha dan para 

pekerja, tidak merusak lingkungan, pemberian upah yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta adanya sikap saling tolong 

menolong. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Program pelatihan ekonomi kreatif yang diikuti oleh masyarakat Desa 

Totokaton dapat menambah pengetahuan dan memberikan motivasi 

kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam 

mengolah nanas sekaligus menghadirkan realitas baru yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat. Selain itu dukungan dari pemerintah 

sangatlah penting untuk memajukan kegiatan pengolahan ekonomi 

kreatif ini. Dan hasil akhir dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat Desa Totokaton. 

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemahaman tentang ekonomi kreatif 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Totokaton 

didalamnya dengan mengolah nanas. Dalam kegiatan tersebut 

masyarakat menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan sikap 

jujur, bertanggung jawab dengan lingkungan dan memberikan upah 

sebagai jaminan sosial sehingga tercipta hubungan yang baik antar 

sesama. Selain itu kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh masyarakat 

untuk memajukan dirinya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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B. Saran 

 Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut diatas, kiranya dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk masyarakat yang telah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut 

agar mampu memaksimalkan kemampuan yang diperolehnya yakni 

mengembangkan suatu kreasi dari kreativitas yang dimiliki sehingga 

dapat memajukan usaha dengan berbagai ide dan gagasan yang 

dimiliki, seperti mengolah nanas untuk dibuat olahan lain. Untuk 

pemerintah daerah lebih ditingkatkan lagi dukungan untuk masyarakat 

dalam kegiatan ekonominya agar masyarakat dengan keadaan ekonomi 

miskin dapat memperbaiki kehidupan perekonomiannya. 

2. Untuk pemilik usaha maupun pekerja harus terus menjaga hubungan 

baik dengan saling jujur, saling membantu, dan pemilik modal harus 

memberikan hak para pekerja yakni upah sesuai waktu agar sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam ekonomi islam. 
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