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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Peran dari Usaha 

Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Prespektif Ilmu 

Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Kerajinan Tempurung Kelapa di Desa 

Winong RT 21 RW 1 Pati), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran ekonomi kreatif dalam pembuatan kerajinan tempurung kelapa 

terhadap peningkatan pendapatan pengrajin sudah bisa dikatakan cukup 

baik. Hal ini berdasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

peningkatan pendapatan pengrajin, dimana dari 35 responden, 28 

pengrajin mengalami peningkatan pendapatan, 3 pengrajin dengan 

pendapat tetap di tahun 2016/2017, dan  4 pengrajin mengalami 

penurunan pendapatan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa memproduksi 

kerajinan tempurung kelapa sudah menjadi rutinitas masyarakat setempat 

sebagai upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat ditandai dengan 

peningkatan pendapatan para pengrajin. 

2.  Tinjauan ekonomi kreatif dalam peningkatan pendapatan pengrajin 

dalam kajian ilmu ekonomi Islam dapat dilihat dari : produksi yang 

dilakukan pengrajin dengan memanfaatkan waktu sesuai dengan anjuran 

Islam berdasarkan firman Allah dalam QS.An-Naba’ ayat 11,  Pasar dan 

Pemasaran dalam segi pemasaran, meskipun dari pihak pengrajin yang 

menentukan harga tapi malah dalam batas kewajaran dan sudah adanya 

sikap saling rela antara pengrajin dan pengepul dalam bertransaksi, hal 

ini sesuai dengan isi dari Hadits riwayat Imam Abu Daud dan Imam 

Tirmidzi, Kebijakan Pemerintah sejauh ini pemerintah telah melakukan 

usaha dalam mendorong keberlansungan usaha yang bergerak dalam 

bidang ekonomi kreatif  yang berada di Desa Winong Pati sebagai salah 

satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal meningkatan 

pendapatannya sesuai dengan QS an-Nisa ayat 59, Kondisi Ekonomi 
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yang keadaannya tidak dapat dipastikan, namun sejauh ini telah memiliki 

kontribusi yang dapat dirasakan bagi masyarakat sesuai dengan QS. Al-

Isra’ ayat 26 yang menjelaskan agar tetap bersikap baik dan saling tolong 

menolong antar umat,  Lingkungan menjaga kelestarian alam dengan 

memanfaatkan limbah tanpa merusak alam sesuai dengan QS. Al-A’raf 

ayat 56, dan Kemitraan Islam memandang sebuat kemitraan dapat 

dilihat dari QS. Al-Maidah ayat 2, hal ini dapat dilihat dari adanya 

hubungan kerja yang baik antara pengrajin dan pengepul. Selanjutnya 

Pendapatan menurut Islam adalah Allah sangat menyayangi hambanya 

yang selalu berusaha untuk mengubah kualitas hidupnya kejalan yang 

lebih baik. Allah juga memperbolehkan hamba-Nya untuk kaya dan 

menjalankan usaha demi mendapatkan  penghasilan. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini, dari segi waktu dan tempat hanya 

memfokuskan hanya satu lokasi yaitu di sentra kerajinan tempurung kelapa 

milik Ibu Ratna Septi Anggrahenie. Sedangkan dari segi pembahasan 

mengenai ekonomi masyarakat juga terbatas pada masyarakat yang hanya 

terlibat di sentra kerajinan tempurung kelapa.  

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan fakta-fakta yang penulis peroleh, 

maka melalui kesempatan ini akan disampaikan beberapa saran dari penulis 

yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, diantaranya yaitu: 

1. Bagi pengrajin, kembangkan selalu mutu sumber daya manusia (SDM) 

yang ada, tingkatkan kreatifitas  dan kemampuan mutu sumber daya 

manusia (SDM) agar lebih dapat produktif dalam memunculkan variasi-

variasi jenis produk tertentu dari kerajinan tempurung kelapa. Perluas 

jaringan distributor dan target pasar yang akan menjadi peruntungan untuk 

meningkatkan produktifitas serta penjualan.  
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2.  Hendaknya  mutu sumber daya manusia (SDM ) khsusunya bagi para 

remaja dan pemuda terus dimotivasi dan diberikan pelatihan khusus seperti 

pelatihan kewirausahaan dan bagaimana cara melihat potensi-potensi yang 

dapat dijadikan peluang, hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa 

kepedulian terhadap wilayahnya sendiri serta dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat disekitarnya.  

3. Bagi para pembaca, perluas gagasan dan wawasan mengenai ekonomi 

kreatif serta bagaimana memanfaatkan sebuah keadaan menjadi peluang 

bisnis untuk menggerakkan perekonomian bagi masyarakat di lingkungan 

kita.  

 

D. Penutup   

Pada kesempatan ini penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada 

dosen pembimbing atas segala arahan yang diberikan dan semoga amal 

kebaikannya dijadikan amal baik oleh Allah SWT. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan 

meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena 

itu, saran dan arahan yang konstruktif dari semua pihak sangat peneliti 

harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga 

karya yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 


