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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penguraian dan pembahasan diatas tentang 

pemberdayaan ibu rumah tangga melalui ekonomi kreatif 

berbasis entrepreneurship family studi kasus di UD Dua 

Putri yang berada di desa Bolo Demak dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

entrepreneurship family. 

Dalam mewujudkan peran-peran ekonomi kreatif 

terdapat 5 strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang diterapkan diantaranya: 

a. Pemungkinan dilakukan untuk menyadarkan 

masyarakat akan potensi yang dimilikinya dengan 

cara memotivasi masyarakat untuk mengasah atau 

menggali potensi yang dimilikinya. 

b. Penguatan, potensi yang dimiliki masyarakat dilatih 

dan diperkuat dengan cara dilatih dalam pembuatan 

produk kerajinan keranjang.  

c. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemilik serta pengrajin untuk melindungi 

mempertahankan usahanya serta menyerap tenaga 

kerja. 

d. Penyokongan merupakan pemberian bimbingan dan 

dukungan agar semuanya mampu menjalankan 

peranannya dan tugas-tugasnya. 

e. Pemeliharaan yakni Agar terciptanya kondisi yang 

seimbang maka dapat membentuk suatu kebiasaan 

dan suasana yang mendukung seseorang bekerja 

dengan tenang, nyaman dan produktif. 

2. Peran ekonomi kreatif berbasis entrepreneurship family 

bagi masyarakat di UD Dua Putri di Desa Bolo Demak. 

Adanya ekonomi kreatif melalui kerajinan keranjang 

di UD Dua putri dapat membawa perubahan dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya 

ekonomi kreatif berperan sebagai berikut: 

a. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di 

desa Bolo dan sekitarnya. 
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b. Dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang 

bermanfaat 

c. Dapat mengasah keterampilan. 

d. Dapat menjadikan masyarakat kreatif 

e. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.  

Sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat 

sendiri yakni meningkatkan potensi yang dimilikinya 

secara mandiri untuk sebuah tujuan meningkatkan taraf 

hidup masyarkat yang lebih baik.  

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan adapun 

saran-saran dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Bagi pemilik dan pengrajin atau pekerja UD Dua Putri 

yang bergerak di bidang kerajinan keranjang dapat 

membuat dan mengembangkan  hasil produk kerajinan 

lebih bervariasi, supaya tidak tergerus jaman. 

2. Dengan adanya banyak dukungan dari masyarakat 

tentang adanya ekonomi kreatif, hal ini dijadikan 

motivasi untuk lebih mengembangkan usahanya untuk 

lebih maju lagi. 

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis untuk 

mampu menyelesaikan tugas akhir  skripsi. Saya ucapkan 

terimakasih kepada dosen pembimbing maupun asisten 

dosen pembimbing yang telah membina dalam penyususnan 

skripsi ini. dalam skripsi ini pastilah ada kekurangan serta 

kekhilafan karena kita sebagai manusia tidaklah sempurna. 

Oleh karena itu penulis sangat menharapkan saran dan 

kritikan yang membangun. Sebagai penulis mengharapkan 

penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya 

untuk penulis sendiri di kemudian hari. 

 
 

 

 

 


