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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Penegasan terhadap pokok bahasan dalam penelitian ini,
maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian dari
yang terdapat dalam judul ini “Strategi Pengembangan
UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan
Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif
Ekonomi Islam(Studi Pada UMKM Klanting Dusun
Tumpang Mulya Desa Poncowati Kec.Terbanggi Besar
Kab. Lampung Tengah)”. Berdasarkan penegasan tersebut
diharapkan tidak terdapat kesalahpahaman pembaca terhadap
pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.
Adapun definisi – definisi yang perlu dijelaskan adalah
sebagai berikut:
1. Strategi
Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu
perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua
sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan
tersebut.1
2. Pengembangan
Pengembangan
adalah
kegiatan
ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan
yang
telah
terbukti
kebenarannya
untuk
meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau
menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara

1

Narsiah Akil, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten
Wajo,” Jurnal Bisnis & Kewirausahaan 4, no. 4 (2015): 407.
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2
umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara
perlahan dan perubahan secara bertahap.2
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil dengan kriteria aset :50 juta –
500 juta, kriteria omzet : 300 juta – 2,5 milyar
rupiah.3
4. Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang
perekonomian di era ekonomi yang baru dengan
mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep
ekonomi kreatif mengedepankan sumber daya
manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang
digunakan sebagai faktor utama dalam produksi dan
mengedepankan kreativitas, pengetahuan, ide dari
manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian
bergerak maju.4
5. Pendapatan
Pendapatan adalah unsur yang sangat penting
dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam
melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai

2
Rini Arvika Sari dan Tri Handayani, “Culinary Creative Economy
Development Through Marketing Mix,” Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis
6, no. 1 (2021): 3.
3
Heni Ariyani dan Halpiah, “Strategi Pengembangan Usaha Kecil
Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat,” Jurnal Kompetitif : Media
Informasi Ekonomi Pengembangan, Manajemen dan Akuntansi 6, no. 2 (2020): 4.
4
Sari dan Handayani, “Culinary Creative Economy Development Through
Marketing Mix,” 3.
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atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama
melakukan usaha tersebut.5
6. Ekonomi Masyarakat
Kegiatan yang memusatkan tenaga produktif
dan dilakukan oleh suatu atau beberapa orang
dengan motif ekonomi yaitu untuk memaksimalkan
output yang didapatkan dengan menggunakan input
seminimal mungkin.6
7. Ekonomi Islam
Menurut M. Akram Khan mendefinisikan
ekonomi islam merupakan yang mempelajari falah
manusia (kesejahteraan) yang dicapai mengatur
sumber daya alam atas dasar kerja sama dan
partisipasi.7
Berdasarkan penjelasan istilah – istilah diatas, maka dapat
ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah
untuk mengetahui dan mengkaji tentang pemahaman tentang
Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif
Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat
Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
B. Latar Belakang
Indonesia telah mengalami dampak Covid-19 yang
menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha
– usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri,
perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan
sampai terhenti aktivitasnya pada bulan Maret, April, Mei,
Juni, dengan diberlakunya Work From Home (WFH). Namun,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan
5
Anak Agung Ngurah Gede Maheswara, Nyoman Djinar Setiawina, dan Ida
Ayu Nyoman Saskara, “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan
UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar,” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana 5, no. 12 (2016): 4283.
6
Eti Rochaeti, Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta : Bumi
Aksara, 2005), 100.
7
Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)P,”
RELEGIA 15, no.1 (2021): 128.
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dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan
akibat covid-19 pada berbagai sektor ekonomi.8
Keberadaan UMKM sangatlah penting bagi masyarakat.
Karena usaha ini keberadaannya sangat bermanfaat dalam
menumbuhkan animo dalam berwirausaha. Selain itu juga
mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kreatifitas yang
sejalan dengan usaha yang mempertahankan dan
mengembangkan unsur - unsur tradisi dan kebudayaan
masyarakat setempat. Pada sisi lain. UMKM mampu
menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat
jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat
mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa
keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan
teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu
menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.9
Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan menjadi wadah yang baik bagi penciptaan
lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha
yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan
tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan)
pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta
teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM
masih memegang peranan penting dalam perbaikan
perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha,
segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi
pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk
Domestik Bruto.
UMKM
mempunyai
peranan
strategis
dalam
pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain
itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil
pembangunan. Keberadaan sektor UMKM bukan hanya
8

Ulfi Jefri dan Ibrohim, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Puloampel Kabupaten
Serang Banten,” Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 7, no. 1 (2021): 87.
9
Heni Ariyani dan Halpiah, Op.Cit, 2.
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dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para
pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga
sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini
dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang
demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi
oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak
berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan
pada UMKM.
Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang saat
ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian,
perikanan, peternakan, kehutanan, gas, air bersih, listrik,
hotel, restoran, perdagangan, jasa – jasa swasta, dan industri
pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif.
Sektor industri kreatif dipercaya mampu bertahan ketiga
berbagai sektor lain dilanda krisis keuangan global.
Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif
roda penggerak ekonomi yang terus berputar. 10
Untuk saat ini kegiatan UMKM di setiap daerah sudah
menggunakan sistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah
gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21.
Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual
sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan
kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif
terletak pada industri kreatif, yaitu Industri yang digerakkan
oleh para kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif
terletak pada kreativitas dan keinovasian.11
Departemen Perdagangan menyebutkan industri kreatif
adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi
kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran
dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang
digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif.
10

Ulfi Jefri dan Ibrahim, Op. Cit, 87.
Andri Priadi dkk., “Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya
Desa di Kelurahan Rempoa,” ABDI LAKSANA Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat 1, no. 3 (2020): 356.
11
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Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus
pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan
keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual
adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit,
bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.12
Ekonomi kreatif saat ini mulai tumbuh dan berkembang
menjadi sektor ekonomi yang memiliki peran penting peranan
penting bagi perkembangan di Indonesia. Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, subsektor
ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap
perekonomian nasional yaitu sebesar 7,44% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), 14,28% tenaga kerja dan 13,17%
ekspor. Data pun mencatat, ada sekitar 8,2juta usaha kreatif
yang terbesar diseluruh wilayah Indonesia didominasi oleh
usaha kuliner, fesyen dan kriya, sehingga 3 subsektor ini
memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif,
selain itu 4 subsektor dengan pertumbuhan tercepat yaitu TV
dan radio, film animasi besertavideo, seni pertunjukkan dan
desain komunikasi visual. Berdasarkan Perpres Nomor 72
Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
6 tahun 2015 tentang badan ekonomi kreatif 17 sub sektor,
yaitu aplikasi, arsitektur, desain interior, desain komunikasi
visual, desain produk, fashion, film, animasi & video,
fotografi, kriya, kuliner, music, penerbitan, periklanan, seni
pertunjukan, seni rupa, televisi & radio dan pengembangan
permainan.13
Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia merupakan
wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung
mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi Negara yang maju.
Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi, dan
mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang
tinggi, sejahtera, dan kreatif. Ekonomi kreatif menjadikan
12

Ulfi Jefri dan Ibrahim, Op. Cit, 88.
Seri Murni dan Rekha, “Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam
Peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Industri
Bordir Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie),” JIMEBIS 2, no. 1 (2021): 35.
13
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sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam
sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide dan
pemikiran. Ke depannya, diharapkan SDM ini mampu
menjadikan barang yang bernilai rendah menjadi barang yang
bernilai tinggi dan berdaya jual. Profesi yang mengharuskan
seseorang untuk memiliki daya kreativitas tinggi adalah
wirausahawan. Maka pengembangan ekonomi kreatif ini
secara tidak langsung mengarahkan dan mencoba untuk
menciptakan wirausaha - wirausaha (entrepreneur) yang
handal dalam berbagai bidang. Daya kreativitas harus
dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan
gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan yang sudah ada.
14
Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan tidak siasia agar manusia dapat memanfaatkan segala potensi yang ada
di muka bumi ini dengan kreatitifitas yang dimiliki oleh
manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur‟an
telah diterangan dalam surat Shad ayat 27 :
َل ظَ ُّه اى َّ ِر ْيهَ َمفَسُوْ ا فَ َى ْي ٌو ىِّيَّ ِر ْيه
َ ِض َو َمب ثَ ْيىَهُ َمب ثَب ِط اْل ٰۗذى
َ َْو َمب خَ يَ ْقىَب اى َّس َم ۤب َء َو ْاَّلَز
ٕ٢ بز
ِ ۗ ََّمفَسُوْ ا ِمهَ اىى
“Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada
di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orangorang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur
karena (mereka akan masuk) neraka.”
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia bisa
memanfaatkan apapun yang ada disekitarnya untuk dijadikan
sesuatu yang bermanfaat dan tentunya tidak ada yang sia – sia
dari apa – apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT.
Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia
yang mana guna menciptakan ekonomi kreatif berupa seperti
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah

14

Zul Asfi Arroyhan Daulay, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan),” Tanishq
1, no. 2 (2018): 170.
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satu bentuk pemanfaatan sesuai dengan apa yang dijelaskan
oleh Allah SWT dalam firmannya tersebut.
Hal ini mulai diterapkan oleh UMKM Klanting yang ada
di Dusun Tumpang Mulya Desa Poncowati. Usaha yang
berdiri sejak tahun 2017 oleh seorang pemuda yang bernama
Fuji Fitriyan memanfaatkan singkong sebagai sumber daya
alam yang banyak dihasilkan di Dusun Tumpang Mulya untuk
diolah menjadi klanting dan memanfaatkan sumber daya
manusia sebagai karyawan di Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) miliknya. Pengaruh usaha kecil ditengah
– tengah masyarakat Dusun Tumpang Mulya ini sangatlah
besar, UMKM klanting di Dusun Tumpang Mulya dikenal
sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga, baik individu
masyarakat yang menjadi pendiri usaha klanting maupun
pihak – pihak lain yang terkait sehingga dapat memenuhi
kebutuhan pribadinya.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menurut
pemilik UMKM klanting yaitu Bapak Fuji Fitriyan,
menjelaskan
bahwa
UMKM
klanting
ini
sudah
mengimplementasikan dengan ide – ide kreatif dan inovasi
dalam produksinya dengan membuat variasi rasa dan hal
pengemasannya sudah menggunakan merek sehingga
pelanggan lebih tertarik untuk membeli hasil produksi
klanting. Namun permasalahan yang ada pada usaha ini yaitu
terkait permodalan dan pemasaran. Untuk masalah
permodalan pemilik masih menggunakan modal sendiri dan
tidak menggunakan akses kredit. Sedangkan untuk masalah
pemasaran UMKM ini hanya menawarkan ke toko – toko dan
pasar terdekat disekitar wilayah produksi. Untuk itu, UMKM
berbasis ekonomi kreatif diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat terutama bagi pemilik dan karyawan
usaha klanting. Oleh karenaa itu, peneliti tertarik mengangkat
penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi
yang berjudul “Strategi Pengembangan UMKM Berbasis
Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi
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Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Pada UMKM Klanting Dusun Tumpang Mulya Desa
Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah)”.
C. Fokus Penelitian
Permasalahan dalam suatu usaha sangatlah luas, oleh
karena itu untuk lebih terarahnya penelitian ini secara
mendalam maka penulis membatasi fokus penelitian ini pada
strategi pengembangan UMKM Kelanting yang berbasis
ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat di Dusun Tumpang Mulya Desa Poncowati
kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
dalam Perspektif Ekonomi Islam.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi pengembangan UMKM berbasis
ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan pemilik
dan karyawan usaha klanting di Dusun Tumpang Mulya
Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah?
2. Bagaimana strategi pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan
pemilik dan karyawan klanting di Dusun Tumpang Mulya
Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi islam?
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi pengembangan UMKM
klanting berbasis ekonomi kreatif dalam meningkatkan
pendapatan pemilik dan karyawan usaha klanting di
Dusun Tumpang Mulya Desa Poncowati Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam
mengenai strategi pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan
pemilik dan karyawan usaha klanting di Dusun Tumpang

10
Mulya Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah.
F. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan
dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu
dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan
informasi dalam upaya menambah dan mengembangkan
wawasan dan pengetahuan terutama dalam hal
pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif sendiri,
diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala atau
permasalahan yang dihadapinya sehingga mampu
mengembangkan usaha mereka.
b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat berperan serta
dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis
ekonomi kreatif di Dusun Tumpang Mulya Desa
Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah ke depannya.
c. Bagi peneliti dan akademik, sebagai tambahan ilmu
dan informasi untuk penelitian selanjutnya dibidang
yang sama.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Setelah peneliti menelusuri penelitian yang dilakukan oleh
orang lain atau sebuah lembaga dalam masalah yang sama,
atau memiliki kemiripan yang berkenaan dengan “Strategi
Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam
Meningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam
Perspektif Ekonomi Islam” ditemukan beberapa hasil
penelitian sebagai berikut :
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15

Penelitian yang dilakukan oleh Seri Murni dan Rekha
dengan judul penelitian “Analisis Peran Ekonomi Kreatif
Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari
Ekonomi Islam Studi pada Industri Bordir Kecamatan
Indrajaya Kabupaten Pidie”. Peneliti ini menuliskan
tujuan penelitian ini bahwa untuk mengungkapkan peran
ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan
pengrajin bordir di Kecamatan Indrajaya Kabupaten
Pidie. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian lapangan (field research) dan
penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan
menggunakan metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ekonomi
kreatif industri bordir di Kecamatan Indrajaya Kabupaten
Pidie sudah baik, terlihat dari 15 pengrajin didapati 9
pengrajin mengalami peningkatan pendapatan, 6
pengrajin dengan penghasilan stabil dari tahun 2019
sampai 2020. Sedangkan hal dalam perspektif ekonomi
islam, para pengrajin telah memenuhi proses produksi,
pasar pemasaran, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi
dan kemitraan, namun dalam hal itu belum memenuhi
pada indikator manajemen dan keuangan.15
Penelitian diatas mempunyai relevansi dengan
penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama – sama
melakukan penelitian tentang ekonomi kreatif dalam
perspektif ekonomi islam. Akan tetapi terdapat perbedaan
penelitian diatas dengan penelitian ini adalah variabel,
dimana penelitian diatas menggunakan variabel analisis
peran ekonomi kreatif sedangkan penelitian ini
menggunakan variabel strategi pengembangan UMKM
berbasis ekonomi kreatif.

Seri Murni dan Rekha, “Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam
Peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Industri
Bordir Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie).”
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Penelitian yang dilakukan oleh Ghalib Agfa Polnaya dan
Darwanto dengan judul penelitian “Pengembangan
Ekonomi Kreatif Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing
Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati, Jawa
Tengah”. Peneliti ini menuliskan bahwa tujuan penelitian
ini untuk mengimplementasikan strategi pengembangan
UKM ekonomi kreatif batik bakaran mampu untuk
meningkatkan daya saing dan mampu mengembangkan
perekonomian lokal masyarakat sekitar dengan dasar
ilmu pengetahuan, kreatifitas, inovasi serta dapat
mengembangakan lapangan pekerjaan. Penelitian ini
menggunakan metode Analytical Network Process
(ANP).
Hasil dari penelitian ini menggunakan analisis ANP
menunjukkan bahwa dari kelima aspek pengembangan
daya saing pada UKM kreatif batik bakaran,
menghasilkan sumber daya sebagai prioritas utama dan
strategi pengembangan yang tepat untuk dilakukan
adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia
kreatif dengan harapan dapat membantu pemanfaatan
bahan baku yang tabarukan. Rekomendasi strategi
meningkatkan kualitas sumber daya manusia kreatif
merupakan strategi dengan prioritas paling tinggi skor
0,2329.16
Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian
yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama – sama
melakukan penelitian tentang strategi pengembangan
UMKM dan ekonomi kreatif di masyarakat. Akan tetapi
terdapat perbedaan dalam penelitian diatas dengan
penelitian ini yaitu variabel, dimana metode penelitian
diatas menggunakan variabel meningkatkan daya saing
pada UMKM ekonomi kreatif. Dengan dalam penelitian

Ghalib Agfa Polnaya dan Darwanto, “Pengembangan Ekonomi Lokal
Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati,
Jawa Tengah,” Jurnal Bisnis dan Ekonomi 22, no. 1 (2015).
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ini yaitu UMKM ekonomi kreatif dalam meningkatkan
pendapatan ekonomi masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Riyanthi Idayu,
Mohammad Husni, dan Suhadi dalam judul penelitian
“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan
Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisa dan
mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menyusun
strategi dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang berada di Desa Nembol
Kecamatan Mandalawangi Pandeglang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan
metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan
dokumentasi disajikan dalam bentuk data, dan dianalisis
menggunakan analisis SWOT.
Dari hasil penelitian ini diketahui menunjukkan
bahwa terdapat permasalahan pada setiap pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Nembol
seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya
manusia, sarana dan prasarana pengenalan teknologi,
sosial dan ekonomi, sehingga pengembangan UMKM di
Desa Nembol belum bisa terlaksana dengan sangat baik.
Sedangkan strategi yang dilakukan dalam pengembangan
UMKM di Desa Nembol adalah strategi SO
(Growth).Strategi SO (Growth)merupakan strategi
memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan
keunggulan kompetitifnya.17
Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian
yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama – sama

17
Riyanthi
Idayu,
MohammadHusni,
dan
Suhandic,
“Strategi
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi
Kabupaten Pandeglang Banten,” Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 7,
no. 1 (2021).
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melakukan penelitian tentang strategi pengembangan
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Akan
tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian diatas dengan
penelitian ini yaitu dalam penelitian diatas tidak
menggunakan variabel berbasis ekonomi kreatif dan tidak
meneliti dalam perspektif ekonomi islam sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan variabel berbasis
ekonomi kreatif dan meneliti dalam perspektif ekonomi
islam.
Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rohmah dalam judul
penelitian “Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam
Peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Industri Anyaman
Bambu Desa Tulungagung Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu”. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder,
dengan menggunakan populasi 30 pengrajin ditambah
dengan satu orang pengepul dan aparatur desa sebagai
informan Desa Tulungagung Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu.
Dari analisis data penelitian ini dapat diketahui bahwa
berdasarkaninterview yang dilakukan dalam para
pengrajin anyaman bambu di Desa Tulungagung
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dengan
adanya ekonomi kreatif memiliki peran penting dilihat
dari 30 responden 9 orang pengrajin mengalami
peningkatan pendapatan, 18 orang pengrajin stabil, dan 3
orang pengrajin mengalami penurunan di tahun 2016. 18
Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama – sama
melakukan penelitian tentang ekonomi kreatif dalam

Umi Rohmah, Analisis Peran Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan
Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, (skripsi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2013)
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meningkatkan pendapatan masyarakat dan penelitian
tersebut menggunakan perspektif ekonomi islam. Akan
tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian diatas dengan
penelitian ini adalah variabel, dimana penelitian diatas
menggunakan variabel analisis, sedangkan penelitian ini
menggunakan variabel strategi.
Penelitian yang dilakukan oleh Ela Hayati dalam judul
penelitian “Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Studi pada Petani Nanas Desa Totokaton Kecamatan
Punggur Kabupaten Lampung Tengah”. Tujuan dalam
penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman
masyarakat tentang ekonomi kreatif yang mayoritas
berprofesi sebagai petani nanas. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Sementara itu, metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan
metode pengumpul data melalui interview mendalam,
observasi, dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam
kegiatan usaha ekonomi kreatif yang dijalankan oleh
masyarakat Desa Totokaton dapat meningkatkan
pendapatan para petani nanas. 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
menerapkan kegiatan pengolahan nanas, Sedangkan
dalam tinjauan ekonomi islam kegiatan pelatihan tersebut
merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM).19

Ela Hayati, Usaha Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Ekonomi
Masyarakat Menurut Perspektif islam Studi pada Petani Nanas Desa Totokaton Kec.
Punggur Kecil. Lampung Tengah, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung, 2017)
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Penelitian diatas mempunyai relevansi dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama –
sama melakukan penelitian tentang ekonomi kreatif
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi
terdapat perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini
adalah variabel, dimana penelitian diatas menggunakan
variabel usaha ekonomi kreatif, sedangkan dalam
penelitian ini yang dilakukan peneliti menggunakan
variabel strategi pengembangan UMKM berbasis
ekonomi kreatif.
H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti
adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian
lapangan (field research) adalah penelitian dengan
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar
belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti
serta interaksinya dengan lingkungan.20 Penelitian ini
menggunakan penelitian lapangan yang dimana dalam
pengumpulan data – datanya mengambil dari lokasi
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan
tersebut, yaitu di UMKM Klanting Dusun Tumpang
Mulya Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah.
Selain menggunakan penelitian lapangan (field
research), penelitian ini menggunakan penelitian
kepustakaan (library research) sebagai pendukung
dalam melakukan penelitian ini. Sementara penulis
juga menggunakan berbagai literatur yang ada di
perpustakaan yang relevan dengan masalah yang
diangkat penulis.

20

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan
Praktik Dalam Penelitian, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), 21
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b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pengertian
deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk
memberikan gejala – gejala, fakta – fakta atau
kejadian – kejadian secara sistematis dan akurat,
mengenai sifat – sifat populasi atau daerah tertentu.21
Dengan mengumpulkan data – data dari lapangan
yang berupa wawancara dan catatan hasil dilapangan.
2. Kehadiran Peneliti
Suharsimi mengatakan bahwa dalam penelitian
kualitatif
kehadiran
peneliti
sangat
penting
22
kedudukannya. Dalam hal ini, kehadiran yang dimaksud
disini yaitu peran dan usaha peneliti di lapangan dalam
memperoleh data yang dibutuhkan. Tujuan utama
kehadiran peneliti di lokasi penelitian untuk mendapatkan
data yang valid dan yang dapat dipercaya. Dalam
penelitian ini kehadiran peneliti juga bertujuan untuk
mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan
dengan data yang diperlukan dan hanya memberikan
gambaran dari apa yang informasi yang ada.
3. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber bahan atau
dokumen yang dikemukakan atau digambarkan
sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu
kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung,
sehingga mereka mendapatkan saksi. 23Dalam hal ini,
data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari
kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati
21
Hardani, S.Pd.,M.Si dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif
(Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 54.
22
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 24.
23
Hardani, S.Pd.,M.Si dkk, Op.Cit,103
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atau diwawancarai dimana merupakan sumber data
utama. Dalam sumber data primer didapatkan dari
wawancara langsung di UMKM klanting yaitu
pemilik, dan 15 karyawan.

b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen
rapat, dan lain – lain), foto – foto, rekaman video,
benda – benda, dan lain – lain yang dapat
memperkaya data primer.24 Selain itu, untuk
memperoleh data – data sekunder yang diperoleh
dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis
sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, dan
beberapa jurnal yang memiliki keterkaitan variabel
dengan judul penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan
Dokumentasi.
a. Wawancara
Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa
wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang
atau lebih secara langsung atau percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.25 Dalam hal ini
wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM yaitu
pemilik usaha klanting dan karyawan usaha tersebut.

24

Suharsimi Arikunto, Ibid, 22.
Hardani, S.Pd.,M.Si dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,
Op.Cit,137.
25
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Teknik wawancara yang dipakai yaitu wawancara
tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti
bahwa peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang
akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui terikat
pada aturan – aturan yang ketat. Wawancara ini untuk
menghindari kehabisan pertanyaan.26 Dalam metode
ini, wawancara ditujukan kepada pemilik UMKM
Klanting dan 15 karyawan.
b. Observasi
Sukmadinata menjelaskan bahwa observasi
adalah pengamatan dengan cara atau teknik
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan
pengamatan terhadap kegiatan yang sedang
berlangsung.27
Metode observasi digunakan untuk membuktikan
data yang diperoleh selama penelitian dengan
menetapkan metode observasi non partisipan, dimana
peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil
bagian dalam aktivitas yang dilakukan.28 Teknik ini
dilakukan dengan cara melakukan penelitian
langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti
bagaimana pemahaman tentang ekonomi kreatif pada
usaha tersebut.
c. Dokumentasi
Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi
adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung
diajukan pada subjek penelitian, tetapi melalui
dokumen. Biasanya teknik ini digunakan untuk
mengumpulkan metode dokumentasi, peneliti
menyelidiki benda- benda tertulis seperti majalah,
dokumen, buku – buku peraturan – peraturan, notulen

26

Suharsimi Arikunto, Op.Cit, 206
Hardani, S.Pd.,M.Si dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,124.
28
Sutrisno dan Hadi, Metodologi Research jilid 2(Yogyakarta: Andi
Offset,2004), 151.
27
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rapat, catatan harian dan lain – lain. 29 Peneliti
menggunakan metode dokumentasi ini untuk
mengumpulkan data yang tertulis yang dapat
memberikan keterangan yang sesuai dengan data yang
diperlukan penulis dalam penelitiannya. Adapun hasil
dari dokumentasi tersebut foto – foto kegiatan
UMKM serta dokumentasi tertulis terkait data
perusahaan dan data kelompok UMKM.
5. Analisis Data
Analisis data adalah tahap dalam proses penelitian
yang mempunyai tujuan untuk menginvestasikan,
mentransformasikan, mengungkap gejala yang diteliti
supaya hasil mampu menyediakan informasi, kesimpulan
serta mampu memberikan rekomendasi untuk pembuatan
kebijakan.jadi pada intinya analisis data adalah proses.30
Analisis menurut Miles dan Huberman terdapat tiga
alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu ;
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengekstrakan, dan
transformasi data yang muncul dari catatan – catatan
lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari
analisis
yang
menajamkan,
menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa
sehingga simpulan – simpulan akhirnya dapat ditarik
dan diverifikasi. 31
Dengan demikian, data yang direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah
penelitian
untuk
melakukan

29

Hardani, S.Pd.,M.Si dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,150.
Imam tar, Problematika Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada
Masyarakat (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017),9
31
Hardani, S.Pd.,M.Si dkk.,Op.Cit, 164.
30
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pengumpulan data selanjutnya, mencari kembali bila
diperlukan.
b. Penyajian data
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan atau menyajikan data pada
penelitian ini yang berupa sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori,dan
sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah dipahami tersebut.32
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya
menarik kesimpulan. Artinya, kesimpulan ini baru
kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan akan
berubah dan akan berkembang setelah peneliti berada
di lapangan. Apabila tidak ditemukan bukti – bukti
yang kuat akan mendukung kesimpulan awal maka
kesimpulan berubah. Sebaiknya apabila kesimpulan
awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan
konsisten saat kembali kelapangan mengumpulkan
data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang dapat dipercaya.33
6. Uji Keabsahan Data
Untuk menjalankan sebuah penelitian sangat
diperlukan Uji Keabsahan Data agar data tersebut benar.
Dalam Uji Keabsahan Data meliputi uji kredibilitas data,
uji dependabilitas data, uji transferability. Dalam Uji
Keabsahan data penelitian dimana peneliti mencoba untuk
membangun mekanisme sistem keabsahan dari hasil
32
33

Hardani, S.Pd.,M.Si dkk., 167–68.
Hardani, S.Pd.,M.Si dkk., 170.
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penelitian kualitatif dengan menggunakan pemeriksaan
data kualitatif. Keabsahan data ini menggunakan metode
di dalam satu penelitian yang dilakukan secara linier yang
dimaksudkan menguji apakah data penelitian yang
diperoleh adalah valid.34
a. Trigulasi Sumber
Trigulasi sumber digunakan untuk menguji
keabsahan suatu data yang dilakukan mengoreksi data
yang didapatkan oleh berbagai sumber. Kemudian
hasil yang sudah diperoleh harus dijabarkan dan
dikelompokkan dimana materi yang sama dijadikan
satu, mana yang beda dan mana yang mencakup ke
materi tersebut selanjutnya dikoreksi sehingga
mendapatkan simpulan.
b. Trigulasi Waktu
Dalam beberapa hal, waktu untuk mengambil data
sering sekali mengubah kredibilitas data. Suatu
contoh data didapatkan dari hasil wawancara diwaktu
pagi berbeda dengan data yang diperoleh dari hasil
wawancara diwaktu siang ataupun diwaktu petang.
Jadi maka dari itu diperlukannya pengujian pada
waktu yang berbeda.apabila data yang dihasilkan
berbeda maka pengambilan harus dilakukan berulangulang kali hingga mendapatkan hasil yang pasti.
c. Trigulasi Teknik
Kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan
mengoreksi sumber yang sama dengan menggunakan
proses yang berbeda. Suatu contoh dari hasil
melaksanakan wawancara kemudian diperiksa dengan
hasil melakukan observasi atau dengan melihat
berkas, apabila menghasilkan data yang berbeda
peneliti maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

34

2017), 117

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana,
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dengan yang bersangkutan untuk mendapatkan data
yang nyata dan sesuai dengan penelitian.35
Peneliti
menggunakan
sumber
yaitu
memanfaatkan
sesuatu
yang
lain
dengan
membandingkan dan mengecek kepercayaan suatu
informasi dari hasil data yang didapatkan untuk
meneliti Strategi Pengembangan UMKM Berbasis
Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan
Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi
Islam.
I. Sistematika Pembahasan
Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat
sistematika proposal skripsi atau karya ilmiah ini. Sistematika
penulisan ini sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar
belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka
pemikiran dan sistematika pembahasan.
2. BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang teori – teori dasar yang
mendukung proses dalam penelitian ini.
3. BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN
Pada bab ini dipaparkan tentang hasil penelitian
yang telah peneliti lakukan yang akan diuraikan
mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan
gambaran umum UMKM pengolahan klanting di Desa
Poncowati. Dalam hal ini, peneliti sebisa mungkin
menjaga jarak dan menahan diri untuk tidak
mencampur fakta terlebih dahulu.
35

Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2019), 2
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4. BAB IV ANALISIS DATA
Pada bab ini analisis hasil penelitian yang sudah
didapatkan oleh peneliti setelah melakukan analisis
penelitian tersebut, maka selanjutnya menguraikan data
tersebut dan membahas data tersebut. Dalam hal ini,
tentunya data tentang permasalahan yang peneliti
angkat.

5.

BAB V PENUTUP
Pada bab ini memberikan kesimpulan terhadap
penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti.
Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan dari seluruh isi
bab dan sekaligus saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Strategi yang digunakan dalam UMKM klanting dalam
mengembangkan usaha yaitu strategi pengembangan
produk dengan ide – ide kreatif seperti memberikan variasi
rasa pada produk klanting dan memberikan merek pada
produk sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen. Selain
itu, strategi penetapan harga yang tidak berlebihan yang
masih murah dengan harga terjangkau sesuai permintaan
ukuran pesanan seperti per bal atau eceran. Hal ini dapat
meningkatkan pendapatan bagi pemilik dan karyawan
UMKM klanting, dimana pendapatan bagi karyawan yang
sebelumnyadalam sebulan hanya Rp. 150.000 naik mejadi
Rp. 300.000. Dengan begitu pendapatan UMKM klanting
meningkat dimana rata – rata pendapatan perbulan menjadi
Rp. 20.820.000. Sedangkan sebelum dilakukan strategi
pengembangan produk klanting UMKM ini mendapatkan
pendapatan perbulan rata – rata Rp.10.910.00.
2. Ditinjau dalam prespektif ekonomi islam terhadap strategi
pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif dalam
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang ada
di Dusun Tumpang Mulya Desa Poncowati studi pada
UMKM klanting. Dalam kegiatan UMKM tersebut pemilik
menggunakan prinsip – prinsip ekonomi islam dengan
sikap jujur atau transparansi, bertanggung jawab dengan
lingkungan dan memberikan upah atau gaji ke karyawan
sebagai jaminan sosial sehingga tercipta hubungan yang
harmonis antara pemilik dan karyawan. Selain itu, adanya
UMKM mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya
sehari – hari.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran –
saran yang dapat peneliti berikan untuk UMKM klanting di
Dusun Tumpang Mulya Desa Poncowati Kec. Terbanggi
Besar Kab. Lampung Tengah sebagai berikut :
1. Untuk UMKM perlu dilakukan pengembangan produk lain
dengan membuat olahan – olahan kreatif lainnya dalam
mengolah singkong tidak hanya dalam bentuk klanting saja
tetapi dalam bentuk olahan lain seperti, kripik singkong,
getuk, kroket singkong dll. Dan membuat strategi
pemasaran yang lebih menarik lagi bagi konsumen untuk
meningkatkan pendapatan bagi pemilik maupun karyawan.

2. Untuk pemilik maupun karyawan UMKM klanting
harus terus menjaga hubungan yang harmonis dengan
saling jujur, saling membantu, dan pemilik harus
memberikan hak para karyawan yaitu upah sesuai
waktu supaya sesuai dengan nilai – nilai yang ada
dalam ekonomi islam.
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