
 

i 

ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  DALAM 

MENDUKUNG PEREKONOMIAN ANGGOTA KELOMPOK  

WANITA TANI (KWT) DI DESA LABUHAN RATU IX  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM  

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam 

Ilmu Ekonomi Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh 

TRI HANDAYANI 

NPM 1851010072 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 

  



 

ii 

ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  DALAM 

MENDUKUNG PEREKONOMIAN ANGGOTA KELOMPOK  

WANITA TANI (KWT) DI DESA LABUHAN RATU IX  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM  

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

 

 

  SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam 

Ilmu Ekonomi Bisnis Islam 

 

 

Oleh 

TRI HANDAYANI 

NPM 1851010072 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Pembimbing I    : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I 

Pembimbing II  : Dimas Pratomo, S.E.I., M.E. 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 

  



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan 

memudahkan dalam memahami Skripsi ini, maka perlu adanya 

uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah 

yang terkat dengan Skripsi ini. Dengan penegasan tersebut di 

harapkan tidak menjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian 

judul dari beberapa istilah yang digunakan.  

     Adapun Skripsi ini berjudul: ‘’Analisis Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Perekonomian Anggota 

Kelompok Wanita Tani Di Desa Labuhan Ratu IX Kabupaten 

Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam.’’Adapun 

beberapa istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut: 

 Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul 

tersebut, maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut; 

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk di 

golongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria 

tertentu yang kemudian di cari kaitannya dan ditafsirkan 

maknannya (KBBI online). 

2. Pengembangan Ekonomi Kreatif  

   secara konseptual pengembangan berasal dari kata kerja ‘’ 

berkembang’’ mekar, terbuka menjadikan maju mengalami 

perubahan kearah yang lebih baik. Dalam hal ini bahwa 

pengembangan ekonomi kreatif merupakan upaya untuk 

memajukan sesuatu yang ada. Menurut Rochmat Aldy 

Purnomo ekonomi kreatif di definisikan sebagai sesuatu 

konsep yang menekankan pada ide, gagasan, bakat atau 

talenta, dan kreatifitas untuk merealisasikan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan.
1
 Dengan kata lain ekonomi 

                                                           
1 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pillar Pembangunan Indonesia, 

(surakarta: Ziyad Visi Media, 2016).hlm.8 
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kreatif adalah suatu konsep di era yang baru mengedepankan 

informasi serta kreativitas dengan mengendalikan ide-ide dan 

pemahan dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai 

faktor produksi yang utama.
2
 Rancangan yang biasannya 

dapat di wujudkan serta di dukung dengan pengetahuan dari 

SDM sebagai faktor produksi utama dalam segala kegiatan 

ekonominnya. rancangan ini biasannya dapat di wujudkan 

serta di dukung dengan kehadiran industri kreatif. ‘’era 

kreatif’’ yang biasannya di tandai dengan perkembangan 

industri kreatif dengam menggunakan inspirasi dan 

kemampuan individu sebagai modal utama.
3
 Media promosi 

yang digunakan adalah menggunakan aplikasi-aplikasi digital 

yang digunakan untuk memasarkan produk yang di hasilkan, 

Ekonomi Digital adalah tranksaksi bisnis yang ada diinternet 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

yang secara luas yang meliputi pemanfaatan perangkat lunak, 

perangkat keras, aplikasi, serta telekomunikasi pada setiap 

aspek perekonomiaan.  bidang ekonomi yang mencakup 

barang-barang dan jasa-jasa yang saat perkembangan 

pengeolahannya, menjual, atau supplay nya berpatokan pada 

digital pemerosesan informasi. Dengan menggunakan sosial 

media dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
 4
    

     Secara operasional pengembangan ekonomi kreatif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan 

ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian Anggota 

Kelompok Wanita Tani di desa Labuhan Ratu IX melalui 

pengelolaan dodol nanas,madu, keripik singkong dan 

rengginang yang tercipta dari inovasi dan kreativitas 

masyarakat yang dapat mendukung serta menambah 

perekonomian yang ada di desa Labuhan Ratu IX.  

                                                           
2 Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016).227 
3 Annisa Ratna Sari, Ekonomi Kreatif: Konsep, Peluang, Dan Cara, 

(Malang: Unikama, 2017). 
4 Kustoro Budiarta, Ekonomi dan Bisnis Digital, (Yayasan Kita Menlulis, 

2020). Hlm.3 
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3. Perekonomian Anggota Kelompok Wanita Tani adalah 

perekonomian yang memiliki dasar ekonomi yang berasal 

dari kata oikos dan nomos, oikos adalah rumah tangga dan 

nomos adalah mengatur, Dari dasar ekonomi yang 

menambahkan imbuhan kata per-ann sehingga menjadi kata 

perekonomian kegiatan tindakan atau cara tentang mengelola 

ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.
5
 Sedangkan perekonomian masyarakat 

adalah memusatkan tenaga kerja produktif yang dilakukan 

oleh satu atau beberapa orang dengan motif ekonomi yaitu 

memaksimalkan output yang diperoleh dengan menggunakan 

input seminimal mungkin. Sedangkan anggota kelompok 

wanita tani adalah kumpulan istri tani maupun wanita tani 

yang bersepakat untuk membentuk suatu perkumpulan yang 

mempunyai tujuan yang sama yaitu adalah meningkatkan 

pendapatan atau mendukung perekonomian keluarganya. 

Kelompok wanita tani yang di singkat dengan KWT yang 

merupakan suatu bentuk kelembagaan petani yang dimana 

para anggotanya yang terdiri dari wanita-wanita yang 

berkesinambungan.
6
 

4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku 

ekonomi manusia dengan mempelajari perilaku manusia 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka 

syariah, atau ilmu yang mempelajari seorang muslim dalam 

suatu masyarakat islam yang di bingkai dalam syariat islam.  

      Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas maka dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 

untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengembangan 

                                                           
5 Gunawan Somodiningrat, Membangun Perekodi nomian Rakyat, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).hlm.24 
6
 Panji Tresna Pribadi, Iwan Setiawan,  ‘’Peran Kelompok Wanita Tani 

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Puncaksari di Desa Binangun Keamatan 

Pataruman Kota Banjar’’ Journal Ilmiah Mahasiswa Agro Info Galuh, Volume 8, 

Nomor 2, 2021. Hlm.285 
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ekonomi kreatid dalam mendukung perekonomian masyarakat 

di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur dalam 

perspektif ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang 

dengan terus bertambahnya jumlah penduduk indonesia dan 

membaiknya tingkat ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan 

fasilitas juga semakin meningkat, seperti pusat komersial 

dibidang keesehatan, pendidikan, perakntoran, dan perdagangan. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjemin 

dalam bisnis ekonomi yang awalnya diarahkan pada pertumbuhan 

ekonomi skala besar yang berkelanjutan dan kini prioritas 

pembangunan di masa depan.
7
 Susilo Bambang Yudhoyono 

mengitruksikan pengembangan ekonomi kreatif di indonesia. 

Proses perkembangan ini dengan bentuknya angkatan desain 

kementrian perdagangan untuk membantu pengembangan 

ekonomi kreatif di indonesia.
8
 

     Di era perdagangan bebas saat ini, tantangan yang di hadapi 

bukan hanya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

siap bekerja, melainkan siap untuk membuka lapangan pekerjaan. 

Tetapi realitasnya yang terjadi dewasa ini, masyarakat indonesia 

didik untuk para pencari kerja. Dengan keadaan perekonomian 

yang tidak stabil, kemapanan dan keamanan yang menjadi tujuan 

utama dalam bekerja. Hal ini yang berakhir dngan munculnya 

struktural dan kultural yaitu pengangguran yang di sebabkan 

masyarakat yang mencari pekerjaan setiap tahunnya mningkat, 

sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi 

yang ditambah adanya faktor budaya seperti tidak pentingnya 

pendidikan, rasa malas, serta tidak adannya usaha untuk 

                                                           
7 Ali Nasrudin, “Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu”, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung2018 hlm. 25. 
8 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pillar Pembangunan 

Indonesia.hlm.16 
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memperbaiki diri dalam hidup hala ini juga menyebabkan 

kemiskinan bertambah.
9
 

     Sistem ekonomi kreatif yang diyakini mampu menjadi 

terobosan baru bagi bangsa indonesia dalam menghadapi 

permasalahan tersebut, sekaligus menjadi langkah alternatif 

dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang 

mengakibatkan tergesernya ekonomi yang sedang berjalan, 

indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan 

penduduk yang sangat banyak memiliki potensi untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif di indonesia. Ekonomi kreatif 

merupakan pilar pembangunan ekonomi bagi indonesia, selain 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, produk-produk lokal 

dari sektor ekonomi kreatif juga yang diambil bagian 

pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini yang menjadi dukungan 

bangsa indonesia dalam bekerja sama dalam melakukan gerakan 

dengan fokus pada penciptaan barang dan jasa, bakat dan 

kreativitas serta kekayaan yang intelektual. Ekonomi kreatif 

memiliki peran yang penting dalam sebagai jalan pengembangan 

masyarakat, terlebih masyarakat desa bisa menjadi talenta baru 

memacu daya saing daerah yang berkunjung pada perekonomian 

masyarakat indonesia yang lebih baik.
10

 Ekonomi kreatif dalam 

pengembangan masyarakat ialah sebuah upaya dala membangun 

masyarakar yang sejahtera dan mandiri. Yang dimana hal sejalan 

dengan adannya kebijakan pemerintah dalam upaya nyata tentang 

desa pembangunan indonesia, yang tertuang dengaan konsep Cita 

Pokok Ketiga.
11

 

                                                           
9 Institust Agama and Islam Tribakti, “P-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-

7567 Http://Https://Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/Perbankan”, , Vol. 2, No. 2, 

, h. 121–138. 
10 Ririn Noviyanti, “Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa 

Enterpreneurship Di Lingkungan Pesantren”, Studi Kasus Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 1’’, Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, Vol. Vol.02, No, (2017), 

h. 78. 
11 Surya Putra Anom, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, 

(Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi 

Republik Indonesia, 2018).hlm. 8 
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     UUNo. 6/2004 tentang desa yang menjadi prioritas penting 

bagi pemerintah Jokowi-JK, yang dimana desa yang di posisikan 

sebagai ‘’kekuatan besar’’ yang akan memberikan kontribusi 

terhadap misi indonesia yang berdaulat, sejahtera dan 

bermartabat. Dalam NAWACITA khususnya Nawa Cita pokok 

ke-tiga’’ membangun indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara 

kesatuan’’, pemerintah Jokowi-JK berkomitmen mengawal 

implementasi UU Desa segera sistematis, konsisten dan 

berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan 

demokratis.
  

     Ekonomi kreatif menurut teori John Howkins dalam Rohmat 

Aldy Purnomo dalam bukunnya yang berjudul Ekonomi Kreatif 

Pillar Pembangunan Indonesia. John Howkins menjelaskan 

creative economy: how people make money from ideal’’ yang 

dituangkan dalam bukunya tentang bagaiamana seseorang 

mendapatkan uang dari ide. Dalam teorinnya john howkins 

menjeaskan ekonomi kreatif ialah kegiatan ekonomi masyarakat 

yang sebagian waktunya digunakan untuk menghasilkan ide dan 

tidak hanya melakukan hal yang rutin dan berulang. Karena bagi 

masyarakat menghasilkan ide merupakan hal yang dapat 

dilakukan untuk kemajuan dan menambah daya tarik dari hasil 

kerajinan yang dibuat.
12

 Ekonomi kreatif adalah konsep di era 

baru dengan dengan mengedepankan informasi dan kreativitas 

dengan mengendalikan ide-ide dan pemahaman secara mendalam 

dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai faktor 

produksi yang utama.Secara umum ekonomi kreatif sebagai suatu 

sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kegiatan kreasi 

produksi, distribui, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa 

yang bernilai kultural, aristik,estetika, intelektual, dan emosional 

bagi pelanggan di pasar. Pada dasarnya ekonomi kreatif ini 

memanfaatkan kreatifitas keterampilannya serta bakat individu 

                                                           
12 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pillar Pembangunan 

Indonesia.hlm.10 
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untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja yang 

menghasilkan eksploitasi daya kreasi dan daya cipta idividu.  

     Proses Perkembangan ekonomi kreatif menurut teorinya 

Schumpter dalam buku Sayu Ketut Sutrisna Dewi yang berjudul 

Konsep dan Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia. 

Schumpter yang menjelaskan faktor utama yang menyebabkan 

perkembangan ekonomi kreatif proses inovasi dan pelakunnya 

adalah inovator dan enterpreneur (wiraswasta).
13

 Menurut teori  

Schumpter dalam buku Sayu Ketut Sutrisna yang berjudul Kosep 

dan Pengembangan Kewirusahaan yang ada di Indonesia, 

menurut Scumpter kemajuan ekonomi masyarakat hanya bisa 

diterapkan dengan adannya inovasi para enterpreneur dan 

kemajuan ekonomi sebagai peningkatan output total 

masyarakat.
14

 Enterpreneur selain mampu meningkatkan 

keuntungan dan menaikan standar hidup masyarakat juga mampu 

memenangkan persaingan. 

     Pengembangan ekonomi kreatif yang telah berkembang yang 

menjadi sebuah fenomena dalam menghadapi perkembangan 

ekonomi dan tantangan globalisasi. Faktor teknologi informasi 

membuat perkembangan ekonomi kreatif menjadi lebih cepat, 

sehingga ekonomi kreatif menjadi sebuah jawaban atas tantangan 

dalam mensejahterakan masyarakat.
15

 Ekonomi kreatif akan 

menambah nilai tambah yang baik pada proses produksi maupun 

sumber daya manusia sehingga sistem ekonomi kreatif yang 

diyakini dapat menjawab tantangan-tantangan permasalahan ini. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu 

mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia 

                                                           
13 Agung Purnomo, “Teori Kewirausahaan Destruksi Kreatif : Penghancuran 

Cara Lama Untuk Jalan Baru”, 2020 h. 1–2. 
14 Sayu Ketut Sutrisna Dewi, Konsep Dan Pengembangan Kewirusahaan Di 

Indoesia, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017).hlm.2 
15 Suryana, Ekonomi Kreatif :Ekonomi Baru : Mengubah Ide 

danMenciptakan Peluang, (jakarta: salemba empat, 2013).hlm.31 
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serta mampu mendorong terciptannya penemuan-penemuan 

terjadinya kelangkaan barang dan jasa.
16

 

      Melalui inovasi, pengembangan yang secara terus menerus 

terciptannya produk barang dan jasa apa saja yang ingin 

dibutuhkan oleh konsumen.
17

 Pengembangan ekonomi juga 

kreatif merupakan peluang dalam upaya konkret untuk 

menjadikan keragaman budaya yang ada d indonesia yang 

menjadi sebuah kekuatan terlebih dalam pengembangan ekonomi 

kreatifnya sejatinya membutuhkan pendalaman terhadap karakter 

budaya penduduk yang beragam dan tidak disamakan satu 

dengan yang lainnya sehingga dalam prosesnya tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan ekonomi saja, melainkan juga cara 

lain untuk mengangkat keragaman budaya yang ada di Negara 

indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif adalah suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu 

masyarakat meningkat dalam waktu jangka panjang.
18

 

     Salah satu hal yang terpenting dalam pengembangan bisnis 

ekonomi kreatif adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang 

cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja lebih-lebih 

untuk negara berkembang. Pengembangan ekonomi kreatif tidak 

lepas dari budaya masyarakat setempat pengembangan ekonomi 

kreativ harus berbasis budaya dalam masyarakat. Ekonomi kreatif 

terbagi menjadi yaitu ekonomi dan kreatif. Pengertian ekonomi 

secara konvensional dan ekonomi dalam islam. Ekonomi ialah 

ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola 

sumber daya yang terbatas kedalam berbagai individu atau 

kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan ekonomi 

islam ialah ilmu yang mempelajaari perilaku manusia dalam 

                                                           
16 Puspa Rini dan Siti Czafrani, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis 

Kearifan Lokal Oleh Pemuda Dalam Rangka Menjawab Tantangan Global”, Jurnal 

UII Untuk Bangsa Seri Sosial Dan Humaniora2018. hlm. 20. 
17 Sayu Ketut Sutrisna Dewi, Konsep Dan Pengembangan Kewirusahaan Di 

Indoesia.hlm.2 
18 Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, “Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Kearifan Lokal Padanus Handicraft Dalam Menghdapi Pasar Modern 

Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. vo.17 No.2, 

(2017), h. 66. 
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usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan 

kebutuhan yang terbatas yang sesuai dengan syari’at islam. 

Adapun ayat yang menerangkan tentang ekonomi islam yang di 

jelaskan dalam Qs Al- Furqan ayat 67 yang berbunyi; 

                   

    

Artinya :’’ Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 

(harta), mereka tidak berlebih-lebihkan dan tidak (pula) kikir, 

dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 

demikian’’. (Qs AL- Furqan ayat 67).
19

 

    Sedangkan kreatif ialah menciptakan sesuatu yang berbeda dari 

yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak 

berhubungan. Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan ekonomi 

kreatif merupakan suatu konsep di era yang baru yang 

mengedepankan informasi serta kreativitas dengan 

mengendalikan ide-ide dan pemahan dengan menggunakan 

sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama yang 

sesuai dengan syariat islam.
20

 Rancangan yang biasannya dapat di 

wujudkan serta di  dukung dengan pengetahuan dari SDM 

sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan 

ekonominnya.rancanagan ini yang biasannya dapat di wujudkan 

serta di dukung dengan kehadiran industri kreatif. ‘’ era kreatif’’ 

yang biasannya di tandai dengan perkembangan industri kreatif 

dengam menggunakan inspirasi dan kemampuan individu sebagai 

modal utama.
21

 

     Ekonomi digital menurut Teori Tapscott dalam buku Kustoro 

Budiarta yang berjudul Ekonomi dan Bisnis Digital. dalam 

                                                           
19 Muhazir, “Ekonomi Dalam Kajian Al-Qur'an”, Jurnal Ilmu, Vol. 4, No. 2, 

(2021), h. 159–173. 
20 Miftahul Huda, “Ekonomi Islam Dan Peranannya Dalam Pengembangan 

Harta”, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, (2019), h. 41–56, 

https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.42-56. 
21  Ibid. 
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teorinya ia menyatakan bahwa ekonomi digital termasuk ekonomi 

baru hal ini di cirikan dengan adanya penggunaan informasi 

digital secara eksklusif, tetapi ekonomi digital tidak hanya 

merujuk pada pasar TIK saja melainkan penggunaan informasi 

digital yang hampir eksklusif yang telah memimpin, ekonomi 

digital ini telah merubah hal-hal yang tidak terduga. Ekonomi 

digital sama dengan internet dan jaringan komunikasi global 

karena komunikasi berubah dramatis yang digunakan adalah 

sosial media untuk mencari informasi.
22

 

     Menurut Teori Encarta Dictionary dalam buku Kustoro 

Budiarta yang berjudul Ekonomi dan Bisnis Digital. Enarta 

Dictioranry ia mendefinisikan ekonomi digital ialah tranksaksi 

bisnis yang ada di internet dengan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi yang secara luas yang meliputi 

pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, serta 

telekomunikasi pada setiap aspek perekonomiaan.
23

 Ekonomi 

digital adalah bidang ekonomi yang mencakup barang-barang dan 

jasa-jasa yang saat perkembangan pengeolahannya, menjual, atau 

supplay nya berpatokan pada digital pemerosesan informasi. 

ekonomi digital merupakan struktur perekonomian berlahan 

dunia manapun mengalami perubahan dari perekonomian 

berbasis pertanian, berbasis industri, kemudian berbasis teknologi 

informasi. Ekonomi digital yang mempunyai dampak yang 

signifikan dalam menunjang pembangunan di Negara indonesia.
24

 

ekonomi digital juga dapat mendukung pengembangan ekonomi 

kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat desa 

Labuhan Ratu IX karena dengan adanya digital promosi hasil 

produk kreatif yang dihasilkan dari desa Labuhan Ratu IX akan 

lebih mudah di promosikan sehingga para para konsumen akan 

                                                           
22 kustoro budiarta, Ekonomi Dan BisnisDigital, (Yayasan Kita Menulis, 

2020).hlm.1-2 
23 Imma Rokhmatul Asya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 

Digital”, Jurnal At-Tanwil, Vol. vol.2, (2020). 
24 Embun Suryani et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengembangan Usaha Budidaya Madu Trigona Untuk Membentuk Kampong Madu 

Desa Saribaye Kecamatan Lingsar”, 2021 h. 0–5. 
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lebih cepat mengetahui dan mudah untuk memperoleh produk 

kreatif yang diinginkan.
25

 

     salah satunya promosi dengan menggunakan media website, 

facebook, tokotalk dan sosial media lainnya. Peluang ekonomi 

kreatif untuk berkembang nya di desa labuhan ratu IX sangatlah 

besar, bagian pasar dari dari produk ekonomi kreatif yang lebih di 

tunjukan untuk bidang makanan (dodol nanas,madu, keripik 

singkong dan rengginang) dan lain sebagainnya. Permintaan 

pasar terhadap produk kreatif cukup banyak serta beragam namun 

sering jumlah produk tidak mencukupi baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas dari produk tersebut. Berikut ini adalah Tabel 

yang menjelaskan tentang jumlah Industri Kecil Menengah di 

desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur. Berikut ini 

adalah Tabel jumlah produk ekonomi kreatif yang 

dikembangakan di desa Labuhan Ratu IX. 

Tabel 1.1 Jumlah Produk 

IKM di Desa Labuhan Ratu IX 

No. Nama Pengelola Nama Produk 

1.  Efayati Dodol Nanas 

2.  Evi Wulansari Keripik Singkong 

3. Ibu Sri Rahayu Madu 

4.  Mintarsih Rengginang 

Sumber: Data Resmi Pengelolaan Ekonomi Kreatif  Desa 

Labuhan Ratu IX 

     Desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung, merupakan desa dengan masyarakat tingkat ekonomi 

menengah kebawah yang sebagian besar matapencaharian 

mayoritas adalah seorang petani yang mengelola hasil pertanian 

dan perkebunan. potensi desa Labuhan Ratu IX yang paling 

utama adalah petani jagung, petani kacang-kacangan, dan 

                                                           
25 Ahmad Mahtum, “Intervensi Negara Dalam Ekonomi Ahmad”, Statistical 

Field Theor, Vol. 53, No. 9, (2019), h. 1689–1699. 
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perkebunan karet. Desa Labuhan Ratu IX yang mayoritas 

penduduknya berpendidikan rendah yang di sebabkan karena 

pendapatan yang sangat minim. Sehingga dengan mnimnya hasil 

dari pertanian, masyarakat desa Labuhan Ratu IX yang 

mengembangkan beberapa ekonomi kreatif berupa dodol nanas, 

keripik singkong, madu dan rengginang yang di kembangkan di 

desa Labuhan Ratu IX. Guna memperoleh penghasilan tambahan 

dari ide kreatif yang dikembangkan di desa. pengembangan 

ekonomi berbasis digital sangat berdampak positif bagi 

masyarakat sehingga dapat mendukung perekonomian. Berikut 

ini data jumlah IKM di desa Labuhan Ratu IX. 

Gambar 1.1 Pendapatan IKM (Dodol Nanas, Madu, Keripik 

singkong dan Rengginag) Di Desa Labuhan Ratu IX 

Kabupaten Lampung Timur, 2020-2021

 

Sumber: Data Resmi Pengelola Ekonomi Kreatif Desa Labuhan 

Ratu IX Lampung Timur 

     Desa Labuhan Ratu IX yang mengembangkan beberapa 

ekonomi kreatif berupa dodol nanas, keripik singkong, madu dan 

rengginang yang di kembangkan di desa Labuhan Ratu IX. 

Dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa Labuhan Ratu IX 

belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan 

grafik diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah produk yang di 

yang di kembangkan di desa Labuhan Ratu IX cukup bervariasi 
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namun dalam pengembangan ekonomi kreatif yang ada di desa 

Labuhan Ratu IX belum berjalan dengan baik dalam 

pengembangannya. Sedangkan dapat dilihat bahwasannya 

pendapatan yang di hasilkan dari semua produk ekonomi kreatif 

di desa Labuhan Ratu IX semakin meningkat setiap tahunnya. 

Selain permasalahan diatas dalam pengembangan ekonomi 

kreatif berbasis digital yang ada di Desa Labuhan Ratu IX sudah 

dijalankan namun tidak berjalan efektif lagi, dapat diketahui 

bahwasannya penggunaan ekonomi digital berupa media sosial 

itu memberikan dampak yang positif bagi pengembangan 

ekonomi kreatif serta dapat meningkatkan penjualan produk 

ekonomi kreatif yang di pasarkan. Selain itu juga dengan 

menggunakan media sosial produk yang di hasilakan mudah di 

kenal oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat banyak 

mudah tertarik membeli suatu produk. Namun kenyataanya di 

desa Labuhan Ratu IX penggunaan ekonomi digital berupa media 

sosial dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa Labuhan 

Ratu IX tidak berjalan dengan baik dan tidak efektif lagi. Berkut 

adalah data terkait dengan perekonomian anggota Kelompok 

Wanita Tani Desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur. 

Gambar 1.2 Pendapatan Perekonomian Masyarakat  

di Desa Labuhan Ratu IX. 
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Sumber: Data Primer Olahan 2020-2021 

     Berdasarkan Gambar Grafik di atas menjelaskan bahwasanya 

pendapatan perekonomian masyrakat  di Desa Labuhan Ratu IX 

yang masih sangat minim bahkan pendapatan tertinggi adalah 

rata-rata adalah Rp.3000.000/ Bulannya.
26

 Hal ini yang 

menjadikan permasalahan di desa LabuhanRatu IX yang dimana 

pendapatan dari hasil yang di dapatkan dengan pengeluran yang 

di kelurakan lebih tinggi pengeluarannya. Bahkan ada banyaknya 

di Desa Labuhan Ratu IX Ibu-ibu yang menganggur di rumah 

dengan menunggu hasil panen kebun, dengan adannya 

pengembangan ekonomi kreatif ini ibu-ibu  memiliki kegiatan 

yang positif dengan bekerja sama dalam kelompok dalam 

membuat produk-produk ekonomi kreatif dengan mengelola 

bahan tidak terpakai lalu di olah sehingga menghasilkan produk 

yang memiliki harga tinggi. Sehingga dengan hal ini dengan 

adannya pengembangan ekonomi kreatif di Desa Labuhan Ratu 

IX ini sangat lah mendukung Perekonomian masyarakat, yang 

dimana hasil yang di dapatkan dari pengembangan ekonomi 

kreatif ini sebagai hasil tambahan  yang di dapatkan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka.   

     Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk membahas 

lebih lanjut tulis ilmiah dengan judul ‘’ Analisis Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dalam Mendukung 

Perekonomian di Desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung 

Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

     Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah di uraikan di 

atas maka permasalahan penelitian yag dapat di Dalam 

menyelsaikan masalah yang di bicarakan sebelumnya, perlu 

adanya pembatasan masalah agar pembahas lebih terarah dan 

menghindari penyimpangan yang di maksud yang sebenarnya. 

                                                           
26

 Wawancara Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH dan Bapak Sigit 

Trisusanto 
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Adapun batasan-batasan dalam penyelsaian masalah adalah 

sebagai berikut; 

1. Pengembangan ekonomi kreatif belum terlaksana dengan 

baik dikarenakanan kurangnya pemahaman kelompok, 

kurangnya ilmu pengetahuan, serta rendahnya pendidikan 

sehingga kelompok tidak mengetahui akan pentingnya dan 

dampak positifnya Ekonomi kreatif dalam mendukung 

perekonomian Anggota Kelompok di desa Labuhan Ratu IX 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Obyek yang diteliti dilakukan di Desa Labuhan Ratu IX 

Kabupaten Lampung Timur tentang hal yang mendukung 

perekonomian Anggota Kelompok Wanita Tani. 

3. Upaya pengembangan ekonomi kreatif yang di teliti adalah 

di Desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pengembangan ekonomi kreatif dalam 

mendukung perekonomian anggota kelompok wanita tani di 

desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur? 

2. Bagaimana pengembangan ekonomi kreatif dalam 

mendukung perekonomian anggota kelompok wanita tani di 

desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung timur dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep ekonomi ekonomi 

kreatif dalam mendukung perekonomian anggota kelompok 

wanita tani di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung 

Timur. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana pengembangan ekonomi 

kreatif dalam mendukung  perekonomian kelompok wanita 

tani di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung timur 

dalam perspektif ekonomi islam. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

     Pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang  

sebagaimana di uraikan dan di harapkan akan memberikan 

pemahaman bagi pembaca mengenai analisis pengembangan 

ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian Anggota 

Kelompok Wanita Tani  di desa Labuhan Ratu IX penelitian 

ini di harapkan dapat menambah bahan bacaan mengenai 

pengembangan ekonomi dalam mendukung perekonomian 

anggota kelompok wanita tani di desa Labuhan Ratu IX 

Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif ekonomi 

islam. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai tugas akhir menyelsaikan studi pada Program 

Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung 

b. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna berkaitan dengan ekonomi 

kreatif serta mendukung perekonomian masyarakat di 

desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur 

dalam perspektif ekonomi islam sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian 

selanjutnya tentang pengembangan ekonomi kreatif 

dalam mendukung perekonomian anggota kelompok 

wanita tani di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten 

Lampung Timur dalam perspektif ekonomi islam 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah 

ada. penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunya 

kemiripan dengan judul yang di angkat sehubungan dengan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dalam 
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Mendukung Perekonomian Masyarakat yang dapat di jadikan 

acuan dan masukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut; 

1. Penelitian di lakukan oleh Siti Nur Azizah, yang berjudul ‘’ 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal 

dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi 

Syariah’’ hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

ekonomi islam di indonesia yang mengalami kemajuan pesat 

dan sangat berkesinambungan kemajuan tersebut yang 

meliputi secara akademisi, maupun praktik dalam lembaga-

lembaga dalam perekonomian islam
 
 Perkembangan tersebut 

semakin melebar meliputi berbagai aspek seperti kebijakan 

ekonomi negara, kebijakan ekonomi daerah salah satu yang 

mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pertahanan 

kearifan lokal, kebijakan ekonomi mikro. Mengembangaakan 

ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sejalan dengan 

hakikatnya ekonomi islam sendiri yakni kemunculan ekonomi 

islam yang menjadi bentuk arti sosiologi dan praktis dari nilai-

nilai islam yang selama ini di pandang doktriner dan normatif. 

Sehingga ekonomi islam yang di pahami sebagai suatu cabang 

suatu pengetahuan yang membantu merealisasikan 

kesejahteraan manusia melalui alokasi sumber daya langka 

yakni sumber daya alam yang seirama dengan maqasid 

syariah yaitu menjaga agama. Manusia dengan segala wujud 

pola pikir menghasilkan karya budaya yang mencerminkan 

semangat kearifan lokal di dalamnya, kemudian apa yang ada 

pada ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal pandan 

tergerusnya eksistensi pandan handycraft dapat di tanggulangi 

dengan melalui penanaman kembali nilai-nilai moral dan 

filosofi harmoni yang melekat pada setiap efek multyplier 

anyaman pandan hingga menjadi handycraft. Sehingga perlu 

adannya dukungan dari strategi pengembangan ekonomi 

kreatif berbasis kearifan lokal pandan kontinu seperti halnya 

strategi pemasaran, serta strategi produktivitas. Dengan usaha 

yang optimal sebuah generasi budaya baru menjunjung 
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semangat lokalitas untuk kemudian berdampak pada 

peningkatan kualitas sumber daya menganyam, sumberdaya 

pengrajin, sumber daya marketing, dan sumber daya modern 

entertainment, dan yang saling berkontribusi untuk 

membangun budaya dan menghantarkan pandan menuju pola 

industri yang lebih maju lagi.
27

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rijalus Sholihin, 

Wahyu Arianto, dan Dina Fitri Khasanah, (2018) judul 

penelitian ini adalah’’ keunggulan sosial media dalam 

perkembangan ekonomi kreatif di era digital di indonesia. 

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan akses internet 

yang semakin mudah diakses membantu para pengguna 

internet semakin bertambah setiap tahunnya terutama dalam 

penggunaan sosial media populer yang ada di indonesia 

seperti facebook, twiter, line, instagram dan media sosial 

lainnya. Kementrian komunikasi dan informatika pada 

november 2013 menyebutkan penggunaan internet saat ini 

mencapai 63 juta orang dari angka tersebut, 95 penggunaan 

internet untuk mengakses jejang sosial, dan kebanyakan 

adalah pengguna twiter adalah konsumen, yaitu tidak 

memiliki blok atau tidak mengupload video di youtube namun 

sering update status di twiter dan faceebook, sehingga adapun 

beberapa keunggulan penggunaan sosial media yang pertama 

adalah sosial media menyediakan informasi mengenai umur, 

kegiatan, hobi, lokasi, atau yang yang lainnya yang di 

butuhkan oleh pengusaha dalam menentukan segementasi 

pasar produk atau jasa yang di tawarkan. Yang kedua dapat 

setiap saat terbatas waktu tanpa harus mengatur jam kerja 

layaknya para pelaku usaha pada umumn yang ketiga mampu 

menekan biaya serendah-rendahnyakarena tidak perlu 

menyewa tempat dalam proses pemasaran, sebab sosial media 

                                                           
27 Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, “Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Kearifan Lokal Padanus Handicraft Dalam Menghdapi Pasar Modern 

Perspektif Ekonomi Islam.” 
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yang pada umumnya menyediakan layanan secara gratis. 

Yang keempat adalah mudahnya komunikasi yang di lakukan 

antara pengusaha dengan konsumen seperti chatting atau 

obrolan dari situ kita memiliki feeddback atau umpan balik 

masukan atas produk atau jasa yang kita tawarkan. Kelima 

adalah media promosi yang mudah diakses oleh semua 

kalangan sehingga mampu menarik perhatian calon costumer 

seperti gamba, slogan penawaran, promosi dan lain 

sebagainnya.
28

 

3. Penelitian ini di lakukan oleh Ahmad Rifki Hermawan (2018), 

yang berjudul ‘’ Pemberdayaan Mayarakat Berbasis Ekonomi 

Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian di Desa Sungai 

Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran’’ 

hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah akibat adanya 

pasar bebas membuat masyarakat Desa Sungai Langka di 

tuntut untuk mandiri dalam mengelola kreativitas dalam 

kearifan lokal. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif 

dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa di 

Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif dengan menjelaskan apa adannya yang 

terjadi dengan menggambarkan variabel baik masa lalu, 

dengan masa sekarang maupun yang akan datang, 

pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik dalam menggunakan analisis ini 

mnggunakan redukasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui 

proses pemberdayaan yang dilakukan dapat menuntun 

masyarakat desa Sungai Langka dapat menunjuk pada 

kemandirian ekonomi. Selain itu program yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah dan swasta dalam menambah kesadaran, 

                                                           
28 Muhammad Rijalus Sholihin, Wahyu Arianto, and Dina Fitri Khasanah, 

“Prosiding 4th Seminar Nasional Dan Call for Papers Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Jember Hal”, Prosiding Ekonomi Kreatif Di Era Digital, Vol. 1, No. 

1, (2018), h. 362–375. 
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wawasan, dan kehlian masyarakat dalam mengembangkan 

ekonomi kreatif.
29

 

4. Penelitian dilakukan oleh Rio Febriannur Rachman (2019) 

yang berjudul ‘’ Pengembangan Industri Kreatif Berbasis 

Media Digital di Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi islam’’ 

hasil kesimpulan adalah pengembangan industri kreatif 

berbasis sosial media digital di surabaya melalui pengadaan 

koridor co-working space dijalankan dengan mengabaikan 

azas kapitalisme, sebab pemerintah kota tidak berharap atas 

profit atau keuntungan dan material yang bersifat satu arah 

dari pemakaian sarana atau fasilitas tersebut. Dan Tidak 

adanya retribusi, pajak, atau pungutan lainnya Pemerintah 

Kota Suarabaya menyediakan sarana dan fasilitas, agar 

masyarakat bangkit dan berkreasi disana menjalankan industri 

kreatif dan berkolaborasi muarannya tercapainnya 

kesejahteraan `bersama sehingga senada dengan prinsip 

ekonomi islam. Melalui kebijakan ini diharapkan muncul 

simbiosis mutualisme yang menguntungkan Pemerintah Kota 

Surabaya dalam wujud pelayanan aplikasi dan yang 

menguntungkan masyarakat secara individu maupun komunal. 

Pada satu titik, munculah kondisi dimana masyarakat menjadi 

kreatif dan inovatif serta sanggup memanfaatkan media digital 

secara maksimal. Mekanisme ekonomi yang saling 

menguntungkan tanpa adanya eksploitasi pihak-pihak tertentu 

ini selaras dengan kaidah islam yang humanis dan universal. 

Dalam perkembangaan pemikiran islam, sebuah ulama 

kontemporer menyebutkan, maqasid al-syariah atau tujuan 

adannya hukum syariah, merupakan konsep yang 

berkonsentrasi pada terciptanya perlindungan bagi agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Kebijakan yang 

berbasis pembangunan ekonomi yang termasuk di dalamnya 

                                                           
29 Ahmad Rifki Hermawan, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi 

Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa Sungai Langka 

Kecamatan Gendong Tataan Kabupaten Pesawaran”, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung2018 h. 12–20. 
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yang berfokus pada industri kreatif berbasis media digital 

berpotensi mewujudkan perlindungan pada lima point yang 

dimaksud. Sebagai bentuk kebijakan publik adanya koridor 

co-working space dilihat secara objek di aspek 

kemanfaatannya. Selain data yang menunjukan adannya 

konsistensi pengunjung saat adannya pelatihan-pelatihan dan 

jumlah komunitas yang terus berproduksi disana serta adanya 

kolaborasi dengan UMKM di kota ini. Banyaknya jumlah 

pengujung adanya pelatihan-pelatihan industri kreatif berbasis 

media digital juga dapat dijadikan variabel ukuran, warga 

yang memiliki senses of belonging terhadap fasilitas disana, 

sehingga ikut menjaga dan merawat sarana yang ada juga 

merupakan sebagai keberhasilan program.
30

 

5. Penelitian yang di lakukan oleh Raveno Hikmah Indah Nur 

Rahman(2019), yang berjudul ‘’ Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Pasar Kuna Lereng 

Desa Petir Kecamatan Kalibogor Kabupaten Banyumas’’ hasil 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya 

kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Petir yang 

dibuktikan dengan adanya kurangnya kesadaran mengenai 

pentingnya menempuh pendidikan yang berpengaruh pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat. hal ini yang masih banyak 

di temukan masyarakat yang memiliki mata pencaharian 

sebagai petani, buruh, buruh bangunan, dan pedagang di pasar 

dan para pemuda yang ada di Desa Petir juga banyaknya yang 

menganggur. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal 

di pasar kuna lereng Desa Petir Kecamatan Banyumas. Jenis 

penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Serta teknik analisis data mengunakan teori 

                                                           
30 Rio Febriannur Rachman, “Pengembangan Industri Kreatif Berbasis 

Media Digital Di Surabaya Dalam Perspektif Islam”, , Vol. 10, No. 2, (2019), h. 157–

176. 
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Milles dan Huberman yaitu teknik redukasi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang di 

peroleh yaitu aktivitas Kearifan Lokal di Pasar Kuna Lereng 

yang dalam meningkatkan kesejahteraan dapat mengubah 

tentang keadaan masyarakat dengan meningkatkan pendapat, 

terpenuhinnya kebutuhan primer meningkatkan daya beli 

masyarakat, serta terciptannya lapangan pekerjaan, timbulnya 

solidaritas yang tinggi, melestarikan kearifan lokal dan 

menjaga kelestarian lingkungan hidup.
31

 

6. Penelitian ini dilakukan oleh Imma Rohmatul Asya (2020) 

dengan judul ‘’strategi pengembangan ekonomi kreatif 

berbasis digital: studi kasus Zydnaa Edukasi Jombang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian penelitian tentang 

strategi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan 

dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknnik 

studi kasus dimana peneliti ini lebih menitikberatkan 

ketajaman dan analisa secara mendalam. Sehingga dapat di 

peroleh suatu data dan hasil yang dapat di deskripsikan 

elemen-elemen yang penting dari data penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder data primer yakni yang langsung berhubungan 

dengan aktivitas ekonomi kreatif pada zydna edukasi. 

Sedangkan untuk data sekunder data yang tidak berhubungan 

langsung dengan pelaksana ekonomi kreatif pada zydnaa 

edukasi, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku 

dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti, oleh penliti data ini berupa kepustakaan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah redukasi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan dari 

penelitian Zydnaa Edukasi sebagai pelaku ekonomi kreatif 

yang menciptakan karya kreatif yang hasilnya bisa bemanfaat 

untuk masyarakat yang bertempat di kota jombang. Sehingga 

                                                           
31 Raveno Hikmah Indah Nur Muhammad, “Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Pasar Lereng Desa Petir Kecamatan 

Kalibogor Kabupaten Banyumas”, Universitas Negeri Wakisongo2019 h. 4–10. 
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Dalam meciptakan karya kreatif yang mengembangkan di era 

digital tentunya tidaklah mudah. Terlebih banyaknya pesaing 

di dunia industri kreatif bermuculan yang membuat sebuah 

usaha harus tetap survive yang harus memiliki strategi yang 

dimiliki seperti; menambah jumlah reseller di beberapa kota 

agar bisa mempermudah pembelian, menambah variasi 

produk yang ditawarkan, memperbaiki jaringan promosi 

terlebih dimasa pandemi sehingga produk lebih dikenal oleh 

masyarakat, menambah kualitas produk agar lebih menarik.
32

 

7. Penelitiaan ini di lakukan oleh Embun Suryani et al (2021), 

yang  journal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Madu Trigona Untuk 

Membentuk Kampong Madu Desa Saribaye Kecamatan 

Lingsar’’ hasil kesimpulan penelitian ini adalah secara 

keseluruhan pengembangan budidaya madu trigona melaui 

pelatihan masyarakat yang berjalan baik dan lancar, dampak 

pelatihan yang memberikan bekal keterampilan melakukan 

budidaya madu trigona, meningkatkan kualitas produk, 

sampai dengan tahap pengemasan sehingga produk madu 

trigona yang dihasilkan akan memiliki nilai jual yang tinggi. 

Berbagai materi yang telah diberikan termasuk manajemen 

usaha, diharapkan akan memberikan, membantu dan 

memudahkan proses produksi, dan di harapkan dapat 

berkelanjutan sebagai usaha masyarakat desa. Setelah 

menerima bantuan yang berupa penambahan stimulant berupa 

setup madu trigona sebanyak 60 menit, kelompok madu sakti 

sebagai kelompok sasaran bisa meningkatkan produksinnya. 

Semula yang kelompok ini, menghasilkan masu 7 botol sekali 

panen sekarang mampu mencapai 15 botol sekali panen. 

Dengan diuasainya sejumlah keterampilan oleh peserta 

pelatihan akan berdampak juga pada pertumbuhan industri 

                                                           
32 Imma Rokhmatul Asya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 

Digital”, Jurnal At-Tanwil, Vol. vol.2, (2020). 
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kecil di desa guna peningkatan taraf ekonomi penduduk 

desa.
33

 

8. Penelitian ini di lakukan oleh Seri Murni (2021), yang 

berjudul ‘’Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam 

peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam(Studi Pada Industri Boridir Kecamatan 

Indrajaya Kabupaten Pide’’ hasil kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah ekonomi kreatif pada industri bordir di Kecamatan 

Indrajaya Kabupaten Pide sudah terlihat baik dan dapat 

meningkatkan pendapatan pengrajin dengan dari 15 orang 

pengrajin sebagai informan dan di dapati 9 pengrajin dengan 

penghasilan yang meningkat dari sebelumnya dan pengrajin 

bordir dengan penghasilan tetap dari tahun 2019 hingga 

ketahun 2020 walaupun masih fluktuatif. dapat di katakan 

bahwa dengan adannya industri bordir salah satu sumber 

ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan yang di 

peroleh pengrajin yang  ada di Kecamatan Indrajaya 

Kabupaten Pidie.
34

.Ditinjau dari ekonomi kreatif dalam 

peningkatan pendapatan pengrajin dalam perspektif ekonomi 

islam yang dapat dilihat dari; produksi yang di lakukan oleh 

pengrajin dengan cara halal dalam memanfaatkan waktu kerja 

dengan baik, yang sesuai dengan QS At-Taubah ayat 105), 

pasar dan pemasaran pengrajin menggunakan akad istisna’ 

sehingga memudahkan para pembeli sesuai hadits yang di 

riwayatkan oleh Imam Bukhari tranksaksi jual beli 

menggunakan akad atas dasar kerelaan, manajemen dan 

keuangan pada industri bordir belum memiliki struktur 

organisasi dan mata pencaharian atau pembukuan keuangan 

dalam bulanan atau tahunan sedangkan dalam islam 

menganjurkan untuk melakukan pencatatan sesuai dengan 

                                                           
33 Suryani et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha 

Budidaya Madu Trigona Untuk Membentuk Kampong Madu Desa Saribaye 

Kecamatan Lingsar.” 
34 Kecamatan Indrajaya and Kabupaten Pidie, “Seri Murni, Rekha | Analisis 

Peran Ekonomi Kreatif Dalam Peningkatan P-ISSN 2746-489X E-ISSN 2774-5864”, , 

Vol. 2, (2021), h. 32–44. 
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(Surah Al-Baqarah ayat 182), kebijakan pemerintah telah 

melakukan usaha dalam promosi hasil ekonomi kreatif 

industri bordir dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan 

sesuai dengan (Qs An-nisa’ ayat 59), kondisi ekonomi 

pengrajin bordir mulai membentuk pendapatan mulai 

meningkat dan juga tidak berlaku boros atau menghambur-

hamburkan uang harta dengan (Qs Al-Isra’ ayat 26 dan Al-

Kahf ayat 29). 

9. Penelitian ini di lakukan oleh Palupi Esti Pratiw (2021), yang 

berjudul ‘’ Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Pada Pasar Yosomulyo 

Pelangi’’, hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di era 

globalisasi membuat aktivitas perekonomian nasional, 

regional dan internasional yang saling berkompetitif. 

Keberadaan ekonomi kreatif yang menjadi pendorong bagi 

bangkitnya perekonomian masyarakat. Ekonomi kreatif juga 

mampu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat 

indonesia. Suatu kota atau provinsi akan menjadi industri 

kreatif sebagai strategi perencanaan pengembangan serta 

pembangunan. Tingkat pendapatan adalah suatu penentu maju 

atau tidaknya daerah. Peningkatan pendapatan dalam suatu 

kegiatan usaha yang di lakukan dalam periode tertentu 

sangatlah penting bagi pengusaha ataupun perusahaan. pasar 

yosomulyo dalam berkomitmen yang akan berfokus 

pemberdayaan pedagang kuliner tradisional, mereka memberi 

proioritas pedagang yang berasal dari Kelurahan Yosmulyo. 

sehingga peneliti akan  berterkaitan dalam membahas lebih 

lanjut apa yang pengurus dan pedagang lakukan di Pasar 

Yosomulyo Pelangi Kota Metro dalam menjalankan kegiatan 

ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian 

pedagang. Ekonomi kreatif di Pasar Yosomulyo Pelangi Kota 

Metro sangatlah berperan. Hal ini sesuai dengan tanggapan 

terhadap responden Kota Metro yang memiliki banyak potensi 

dalam peningkatan pendapatan pedagang, dengan adanya 
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Pasar Yosomulyo Di Kota Metro membawa pengaruh yang 

sangat signifikan dalam masyarakat baik dalam peningkatan 

pendapatan maupun perekonomian yang membuat taraf hidup 

masyarakat Kelurahan Yosomulyo Kota Metro Pusat yang 

semakin meningkat.
35

 

10. Penelitian ini dilakukan oleh Etty Arianty dan Yuli Nugraheni 

(2021), yang berjudul ‘’ Pemanfaatan Sosial Media Dalam 

Industri Kreatif Rumah Tangga Saat Masa Pandemi Covid-

19’’ metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, 

jenis penelitian deksriptif dengan metode studi kasus. Metode 

studi kasus adalah salah satu metode yang terdapat dalam 

metode ilmu sosial. Penelitian ini meyakinkan bahwa dengan 

penelitian menggunakan studi kasus sangat cocok dan relevan 

dengan penelitian ini karena hasil dari hasil penelitian ini 

menjawab pertanyaan yang berhubungan. Pada penelitian ini 

pemneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan observasi. Menurut sugiyono teknik 

pengeumpulan data adalah langkah yang strategis dalam suatu 

penelitian guna memperoleh data. Pengumpulan data dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil 

kesimpulan adalah kemajuan teknologi yang membawa 

keuntungan tersendiri bagi kewirausahaan terlebih di masa 

pandemi yang berdampak sangat luar biasa dari segi 

kesehatan, dan ekonomi. Internet dan media sosial hadir untuk 

bermanfaat bagi banyak orang. Wirausahaan mengunduh 

aplikasi dengan kecepatan internet yang nemebus batas untuk 

berinteraksi dengan menjual produk barang dan jasa kepada 

konsumen. Seperti hal nya yang di rasakan dengan 

narasumber perempuan dalam kondisi ini harus turut 

berpartisipasi dalam memberikan kontribusi dalam 

pendapatan rumah tangga. Kemudahan mengunduh aplikasi 

sosial media informasi yang memadai dalam mengaplikasikan 

                                                           
35 Pratiwi Esti Palupi, Jawoto Nusantoro, and Ana Septiani, “Peran 

EkonomiI Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang ( Studi Kasus Pada 

Pasar Yosomulyo Pelangi )”, , Vol. 2, No. 1, (2021), h. 12–19. 
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media sosial menjadikan jalan ibu rumah tangga untuk 

mempromosikan baraang dagang rumahnya. Dukungan 

adanya  penggunaan media sosial sebagai sarana promosi 

menjadi penting untuk keberhasilan bisnis untuk bertahan 

dalam industri kreatif di masa pandemi.  

     Pembeda penelitian terdahulu dengan penulis secara 

keseluruhan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis 

adalah Perbedaan penelitian objek dalam penelitian, peneltian 

terdahulu hanya memfokus kan pada peran ekonomi kreatif 

dan industri kreatif dan penggunaan media sosial sedangkan 

penulis objek penelitian tentang pengembangan ekonomi 

kreatif berbasis dalam mendukung perekonomian, selain itu 

adanya perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian 

terdahulu dengan penulis, peneltitan terdahulu menggunakan 

teori john howkins sebagai teori acuan yang mejelaskan 

ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi masyarakat yang 

sebagaian waktunya untuk menghasilkan ide yang tidak 

berulang, sedangkan penulis sebagai teori acuan penulis yang 

menggunakan teori suryana yang dimana teori suryana 

menjelaskan bahwasanya ekonomi kreatif adalah ekonomi 

baru, menciptakan ide, menciptakan peluang dan menciptakan 

lapangan pekerjan. Selain itu pebedaan penelitian terdahulu 

dengan penulis dilihat dari ekonomi kreatifnya penelitian 

terdahulu yang mengembangkan ekonomi kreatifnya berupa 

kerajinann bordir, wisata sungai langka, anyaman, 

penggunaan Co-Working,, madu sedangkan penulis yang 

menitik beratkan ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah 

dodol nanas, keripik singkong, madu dan rengginang. 

     yang akan dilakukan dengan judul’’ Pengembangan 

Eonomi Kreatif Dalam Mendukung Perekonomian Anggota 

Kelompok Wanita Tani di Desa Labuhan Ratu IX Kabupaten 

Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dapat di 

simpulkan kedudukan penelitian ini adalah penelitian yang 

belum pernah di teliti sebelumnya. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

     Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

penelitian kualitatif dalam kamus besar KBBI kualitatif 

memiliki arti berdasarkan mutu, artinya kualtatif adalah 

metode penelitian yang berfokus pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah.
36

 Penelitian 

kualitatif yang merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang yang sedang  dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainnya. secara menyeluruh, dapat 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata-kata 

dan bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah, Tujuan penelitian menurut 

kriyantono adalah menjelaskan fenomena-fenomena dengan 

sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-

dalamnya pada subjek yang diteliti.
37

 

       Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

yang menggunakan kualitatif studi pustaka. studi pustaka ialah 

taha-tahap penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun 

sumber dalam kepustakaan baik data primer ataupun 

sekunder.
38

 Penelitian ini melakukan klasifikasi data yang  

berdasarkan dengan formula penelitian. Pengolahan data serta 

pengutipan data referensi yang tampilkan sebagai bahan 

temuan lalu di abstraksikan untuk mendapatakan informasi 

yang utuh dan di inteprestasikan hingga menghasilkan suatu 

pengetahuan lalu penarikan kesimpulan.
39

 Dalam penelitian 

                                                           
36 Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka 

Dan Studi Lapangan”, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung2020 h. 1–6. 
37 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta: Balai 

Pustaks, 1999). 
38 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006). 
39 Jozef Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan 

Keunggulannya”, 2018, https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj. 
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ini pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah 

penelitian yang menggambarkan pengembangan ekonomi 

kreatif dalam mendukung perekonomian anggota kelompok 

wanita tani di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung 

Timur. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer  

      Data primer merupakan data yag di dapatkan dari 

sumber asli yang pertama atau data yang secara langsung 

di kumpulkan oleh peneliti yang melakukan penelitian 

dari sumber yang pertama, atau data primer ialah data 

dalam bentuk verbal atau kata-kata yang di ucapkan 

secara lisan, gerak-gerik perilaku yang di lakukan oleh 

subjek yang di percaya, subjek penelitian yang berkaitan 

dengan variabel yang di teliti.
40

 Sumber data yang di 

peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara kepada 

para kelompok  di desa Labuhan Ratu IX, pemegang 

admin pengelolaan digital, (kelompok wanita tani) yang 

terdiri dari 20 orang serta masyarakat yang ada di desa 

Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur. khsusnya 

wawancaranya di lakukan kepada ketua KWT terkait 

dengan produksi dodol nanas, keripik singkong, 

rengginang dan pengelolaan  madu dengan menggunakan 

daftar pertanyaan. Dalam mencari informasi mengenai 

pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung 

perekonomian anggota kelompok wanita tani  (KWT) di 

desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur 

Dalam Perspektif Ekononomi Islam penulis 

                                                           
40 Suharto Arikunto, Dasar-Dasar Research, Tarsoto, (Bandung, 

1995).hlm.58 
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menggunakan data ini sebagai sumber data utama dalam 

mendapatkan informasi
 41

 

b. Data Sekunder 

      Data yang di dapatkan bukan dari sumber aslinya 

melainkan atau bukan dari sumber yang pertama 

melainkan hasil penyajian dari pihak lain. Data sekunder 

juga dapat di katakan data yang tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen grafis (catatan, notulen rapat, wa dan 

lain sebagainnya) foto-foto, benda-benda lainnya yang 

dapat memperkaya data primer. hasil yang di peroleh 

berumber dari Al-Qur’an dan Hadits, yang menganalisis 

sumber kepustakaan yang relevan seperti ebook, google 

books, jurnal artikel, yang berkaitan dengan penelitian 

ini.
42

 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

       Menurut sugiyono observasi merupakan suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis tetapi yang terpenting adalah proses 

pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan bagian 

dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

ke lapangan. Pada penelitian penulis dalam pengumpulan 

data menggunakan observasi karena peneliti ingin 

mengamati secara langsung tempat yang hendak di teliti, 

kemudian lalu mencatat peristiwa atau kejadian berkaitan 

dengan ‘’Pengembangan Ekonomi Kreati  Dalam 

Mendukung Perekonomian Anggota Kelompok Wanita 

Tani di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung 

Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
43
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(Jakarta: Rineka Cipta, 2010).hlm..22 
42 Muhadjir neong, Penelitian Kualitatif, (yogyakarta: Rakesarasin, 
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43 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 
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b. Wawanacara 

     Menurut faisal wawancara adalah semacam angket 

yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

oleh responden secara lisan. Adapun wawancara bebas 

terpimpin yaitu proses tanya jawab langsung dimana 

dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang memuat tentang hal-hal yang 

akan di tanyakan. Wawancara interview yang di tunjukan 

para pekerja di YAPEKA (yayasan pendidikan 

konservasi gajah) di Desa Labuhan Ratu IX, kelompok 

wanita tani (KWT), pengelola admin penjualan ekonomi 

kreatif secara digital. Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini akan menciptakan suasana fleksibel, 

sehingga mempermudah mendapatkan data yang di capai. 

Dalam wawancara peneliti akan mengarah pada semua 

maksud dan tujuan sedekat-dekatnya, sehingga 

wawancara dilakukan dalam penelitian ini di harapkan 

dapat mencapai hasil sesuatu sesuai dengan yang 

diinginkan.
44

 

c. Dokumentasi 

     Metode dokumentasi adalah salah satu proses dengan  

pengumpulan data-data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang telah di buat oleh 

subjek sendiri maupun oleh orang lain. Dokumentasi 

merupakan suatu cara yang bisa dilakukan penelitian 

kualitatif dengan mendapatkan suatu gambaran dari sudut 

pandang subjek dengan melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya
.45

 Dengan menggunakan metode ini 

peneliti mengumpulkan data yang sudah ada, sehingga 

peneliti dapat memperoleh catatan-catatan kecil yang 

berhubungan serta berkaitan  dengan penelitian yang 

akan di teliti tentang’’Pengembangan Ekonomi Kreatif  

                                                           
44 Faisal Sanapiah, Format-Format Penelitan Sosial, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010).hlm.137 
45 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (jakarta: Rajawali, 1987).hlm.9 
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Dalam Mendukung Perekonomian Anggota Kelompok 

Wanita Tani .’’ Dalam penelitian ini dokumentasi ini 

yang dimaksud adalah sumber data yang di peroleh dari 

jurnal ilmiah, buku, dokumen-dokumen KWT dan lain 

sebagainya yang dapat dijadikan referensi. metode 

dilakukan guna mendapatkan data yang belum di peroleh 

dari observasi dan wawancara. 

4. Analisis dan Intepretasi Data 

a. Redukasi Data 

     Redukasi data yaitu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang 

tertulis di lapangan. Meredukasi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, fokus dngan hal-hal yang 

penting. Dalam penelitian ini penulis memahami data 

secara keseluruhan yang di dapat dari lapangan untuk 

memecahkan permasalahan penelitian yaitu data yang 

berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam 

Mendukung Perekonomian Anggota Kelompok Wanita 

Tani di desa Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung 

Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
46

 

b. Penyajian Data 

     Penyajian data merupakan kegiatan ketika 

sekumpulan informasi sehingga memberi kemungkinan 

akan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian 

data dapat berbentuk berupa narasai teks, bentuk catatan 

lapangan, matriks, grafik, dan bagan. Penyajian data yang 

sering di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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Peneliti menggunakan bentuk naratif dalam menyajikan 

data hasil peneitian, guna mempermudah peneliti dalam 

memahami dan merencanakan langkah-langkah 

selanjutnya untuk  memecahkan masalah dalam 

penelitian.
47

  

c. Penarikan Kesimpulan/ Verfifikasi Data
 
 

     Upaya penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti 

secara terus menerus selama berada di lapangan, dari 

permulaan, pengumpulan, penelitian kualitatif memulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola 

catatan teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi, yang 

mungkin alur, sebab akibat, dan proposisi. Verifikasi data 

penelitian yaitu menarikan kesimpulan berdasarkan data 

yang di peroleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti 

mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil 

mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada 

tahap ini peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan 

yang telah diambil dengan data perbandingan teori 

tertentu. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kebenaran 

hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat di 

percaya.
48

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

     Sistematika penulisan pada penelitian ini yang terdiri 5 bab 

Yaitu:  

Bab I Pendahuluan 

     Pada bab pendahuluan ini terdiri dari peenegasan judul, alasan 

meimilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tijauan pustaka, metode penelitian, 

sistematika penulisan dan kerangka pikir. 

                                                           
47 Emzir, Metode Peneitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010).hlm.129 
48 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif UIN Antasari Banjarmasin”, 

Jurnal Alhadharah, Vol. Vol. 17 No, No. 33, (2018), hlm. 81–95. 
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Bab II Landasan Teori  

     Bab landasan teori dari beberapa landasan teori yang sesuai 

dengan penelitian dan teori tersebut yang digunakan untuk 

memperkuat pada skripsi kita. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

          Bab deskripsi objek penelitian ini menjelaskan tentang suatu 

objek penelitian berupa gambaran umum tentang objek penelitian 

dan penyajian data penelitian. 

Bab IV Analisis Penelitian 

     Bab analisis penelitian yang membahas tentang hasil penelitian 

yang di peroleh daari data yang dudah kita teliti dan memberikan 

solusi yang sesuai dengan penelitian. 

Bab V Penutup 

     Bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian kita dan terdapat saran dari pihak tertentu. 

 

J. Keranga Pikir 

             Gambar 1.2 Kerangka Pikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. simpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi di atas yang berjudul 

Analisis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dalam 

Mendukung Perekonomian Masyarakat di Desa Labuhan Ratu IX 

Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam, maka 

dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

1. Analisis Konsep Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam 

Mendukung Perekonomian Masyarakat Desa Labuhan Ratu IX. 

a. Potensi Ekonomi Kreatif di Desa Labuhan Ratu IX Dalam 

Mendukung Perekonomian Masyarakat yaitu Potensi 

ekonomi kreatif ialah kemampuan ekonomi suatu daerah 

yang memungkinkan layak di kembangkan sehingga akan 

terus berkembang menjadi sumber penghidupan bagi 

rakyat setempat termasuk desa Labuhan Ratu IX bahkan 

dengan meningkatkan potensi-potensi ekonomi kreatif 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. 

Potensi-potensi ekonomi kreatif desa Labuhan Ratu IX 

kabupaten Lampung Timur cukup besar. Berdasarkan hasil 

sektor unggulan, potensi yang dikembangkan di desa 

Labuhan Ratu IX ialah produk ekonomi kreatif berupak 

makanan, yaitu dodol nanas, kerpik singkong, madu dan 

rengginang yang sedang berjalan. Untuk penjualan peyek 

yang ada di desa Labuhan Ratu IX tidak berjalan efektif 

lagi.  Kondisi ekonomi pengelolaan produk ekonomi 

kreatif di desa Labuhan Ratu IX menurut ibu Efi, ibu Eva, 

ibu Mintarsih untuk pendapatan dalam menjalankan 

kegiatan pengelolahan dodol nanas, keripik singkong dan 

madu yang pendapatan yang semakin meningkat, dimana 

pendapatan masyarakat yang meningkat rata-rata Rp. 

50.000 sampai dengan Rp. 100.000 sesuai dengan pesanan 

dari produk ekonomi kreatif. 
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b. Analisis SWOT Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan 

hasil analisis SWOT diatas di peroleh bahwa di dalam 

matriks IFAS yang menunjukan faktor kekuatan dan 

kelemahan dengan totalnya skor 2,74 hal ini yang 

mengindikasikan bahwasanya Kelompok Wanita Tani dan 

Kelompok Tani hutan dalam mengelola produk ekonomi 

kreatif yang berada pada posisi internal yang begitu kuat. 

Selanjutnya di dalam matriks EFAS menunjukan bahwa 

faktor peluang dan ancaman yang memiliki total 2,19 hal 

ini yang mengindikasikan bahwa usaha produk ekonomi 

kreatif di desa Labuhan Ratu IX yang dikelola oleh 

Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani Hutan kurang 

merespon akan adanya suatu peluang yang ada serta 

kurang sadarnya para keompok tentang ancaman yang 

berada di pasar. 

c. Konsep Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Dalam 

Mendukung Perekonomian Anggota Kelompok Wanita 

Tani adalah dengan Meningkatkan  kreativitas yang 

dimaksud adalah aspek ide baru yang baik melalui kreasi 

resep, kreasi cara pengelolahannya, maupun kreasi cara 

penyajian yang memberikan nilai tambah pada cita rasa 

dari produk ekonomi kreatif di desa Labuhan Ratu IX. 

Proses kreativitas tidak harus menghasilkan sesuatu yang 

baru melainkan juga bisa dengan pengembangan sesuatu 

yang sudah ada sehingga memiliki nilai jual yang lebih 

tinggi dan menarik pasar. Mengembangkan media promosi 

atau pemasaran guna mempercepat
 

 proses pemasaran 

produk ekonomi kreatif di desa Labuhan Ratu IX yang di 

hasilkan adapun jenis platfrom media digital yang 

rencannya akan digunakan  di desa Labuhan Ratu IX 

adalah dengan menggunakan media sosial aplikasi jual beli 

seperti Shoppe, Tiktok, TokoPedia, Instagram, Yotube, 

Bukalapak dan lain sebagainnya. Jadi jika diterapkannya 

media promosi diatas dalam mengembangkan produk 

ekonomi kreatif di desa Labuhan Ratu IX akan menambah 
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omset atau penjualan dari produk yang di tawarkan, karena 

masyarakat mudah mengakses aplikasinya, yang di 

harapkan jika desa Labuhan Ratu IX menerapkan konsep 

diatas dapat mampu menambah penjualan, meningkatkan 

kualitas produk, cita rasa produk ekonomi kreatif sehingga 

pengembangan ekonomi kretif berbasis digital dapat 

berjalan dengan baik sehingga mendukung perekonomian 

anggota kelompok. 

d. Pengembangan Ekkonomi Kreatif Dalam Mendukung 

Perekonomian Anggota Kelompok Wanita Tani di Desa 

Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur Dalam 

perspektif Ekonomi islam adalah dalam kegiatan tersebut 

masyarakat desa Labuhan Ratu IX menggunakan indikator 

keberlangsungan ekonomi kreatif dalam islam, yairu produksi, 

pasar dan pemasaran manajemen keuangan, kebijakan 

pemerintah dan kondisi ekonomi yang kegiatan dijalankan 

sesuai dengan aturan syariat islam. Selain itu masyarakat 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu sikap jujur, 

bertanggung jawab, terciptanya hubungan yang baik antara 

sesama manusia. Bekerja untuk mencari rezeki harus sesuai 

dengan akidah-akidah islam agar terciptannya maslahah. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disimpulkan saran yang 

di sampaikan adalah: 

1. Untuk Kelompok Wanita Tani dengan adannya pelatihan yang 

ada harus mampu memaksimalkan kemampuan dengan 

mengembangkan suatu kreasi dari kreativitas yang dimiliki 

sehingga dapat memajukan usahanya dengan berbagai ide dan 

gagasan yang dimiliki seperti mengelola dodol nanas, madu, 

keripik singkong dan rengginang yang di kreasi baik itu variasi 

jenis produknya, kualitas packingannya dan cita rasa yang di 

kembangkan lagi, serta penggunaan ekonomi digital di 

masyarakat  maupun kelompok di desa Labuhan Ratu IX harus 
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meningkatkan dan mengembangkan lagi penggunaan media 

sosial seperti Shoppe, Tiktok, Tokopedia, Bukalapak, Youtube 

dan Instagram yang digunakan dalam media pemasaran, jika 

media promosi itu yang di gunakan maka pengembangan 

ekonomi kreatif akan berkembang dan dapat  mendukung 

perekonomian masyarakat.  

2. Untuk Pemerintah hendaknya dapat memberikan dukungan 

yang penuh kepada Kelompok Wanita Tani sehingga dapat 

mampu memaksimalkan kegiatan yang dijalankan di desa 

Labuhan Ratu IX dengan memberikan fasilitas seperti jaringan 

internet yang kuat agar dapat mempermudah masyarakat di desa 

Labuhan Ratu IX untuk mengakses ekonomi digital atau media 

sosial. 

3. Untuk masyarakat  

     Untuk masyarakat harus benar-benar untuk menguasai 

teknologi dalam hal pembelian maupun pemasaran produk yang 

di buat masyarakat yang bisa di pasarkan lebih luas lagi apabila  

media sosial yang di jadikan sebagai tempat untuk membeli 

atau memasarkan produk. Dengan di adakannya pelatihan 

kepada masyarakat  cara menghitung hasil pendapatan 

masyarakat dengan menggunakan  digital, selain itu juga 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

penggunaan media sosial seperti shoppe, Tiktok, Tokopedia, 

Bukalapak, Instagram dan lain sebagainnya, sehingga membuka 

wawasan masyarakat akan penting nya ekonomi digital.  

4. Untuk pemuda-pemudi  

      Dengan memberikan penyuluhan kepada pemuda-pemudi 

desa Labuhan Ratu IX  tentang pentingnya ekonomi digital 

dalam mengembangkan ekonomi kreatif, membuka wawasan 

pemuda nya yang dimana diketahui bahwasannya pemuda-

pemudi tidak terlalu paham atau sangat awam dalam 

penggunaan ekonomi digital. Yang dimana di ketahui 

bahwasanya penggunaan ekonomi digital berupa media sosial 
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itu sangat berdampak positif dalam memningkatkan 

perekonomian masyarakat.  
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