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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini, dimana perkembangan semakin pesat dan kompetitif. 

menyebabkan persaingan semakin ketat serta diperparah dengan ketersediaan 

lahan pekerjaan yang semakin minim sehingga penigkatan presentase 

pengangguran tak terhindarkan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 

mencapai 5,13%. Dari presentasi tersebut maka jumlah pengangguran di 

Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang.
1
 Sedangkan data pengangguran untuk 

wilayah Sulawesi Tenggara sendiri yang dirilis oleh Badan Statistik Pusat (BSP) 

Sultra 7 November 2016 melalui situs resmi sultra.bps.go.id menunjukkan jumlah 

pengangguran terbuka per agustus 2016 mencapai 34.076 orang.
2
 

Kondisi seperti itu tak jarang menghantarkan seseorang untuk berangan-

angan memiliki usaha. Mengingat tidak sedikit orang menjadikan dunia usaha 

sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah ekonomi. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa dalam merintis suatu usaha agar dapat menarik minat dari 

para pembeli maka sudah menjadi keharusan usaha tersebut mesti memberikan 

tampilan, rasa, ataupun sensasi yang berbeda daripada yang lainnya, oleh sebab 

itu mengharuskan pelaku usaha untuk berfikir lebih kreatif dan inovatif.  
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Menurut Zimmerer dkk, kreatifitas adalah kemampuan untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan untuk dan menemukan cara-cara baru dalam 

melihat masalah dan peluang, kemudian inovatif adalah kemampuan untuk 

menerapkan solusi kreatif masalah dalam peluang untuk meningkatkan taraf 

kehidupan. Sedangkan menurut Ted Levitt bahwa kreatifitas yaitu memikirkan 

hal-hal baru. Jadi kreatif adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru, dan 

inovatif adalah sifat yang menerapakan solusi kreatif.
3
 Salah satu kegiatan usaha 

yang masih terbilang baru dalam dunia ekonomi yang mengandalkan kreatifitas  

adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreati merupakan sebuah konsep di era ekonomi 

baru yang penopang utamanya adalah informasi dan kreatifitas dimana ide dan 

stock of knowledge dari sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor produksi 

utama dalam kegiatan ekonomi tersebut. 

Pemerintah Indonesia melalui departemen perdagangan telah 

mengidentifikasi 14 sub sektor dalam ekonomi kreatif. Salah satu dari 14 sub 

sektor ekonomi kreatif tersebut ialah sub sektor di bidang Fashion yaitu Kegiatan 

kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain 

aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, dan juga bisa 

terkait dengan distribusi produk fashion.
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Distribusi produk Fashion merupakan suatu kegiatan yang hanya menjadi 

penghubung antara produsen dengan konsumen atau dengan kata lain tidak 

melakukan kegiatan produksi barang melainkan hanya membeli barang dari 
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produsen serta menjualnya kembali kepada konsumen. Usaha kreatif melalui 

distribusi fashion merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan dari sisi 

ekonomi. Seperti salah satu toko butik yang bergerak pada bidang distribusi 

produk fashion yang berada di kelurahan palangga yang dimiliki oleh bapak 

Wardiman dan Ibu Mala yang telah mencapai kejayaan dalam bisnisnya. Usaha 

Butik tersebut telah dijalankan selama kurang lebih 10 Tahun yakni mulai dari 

tahun 2011 sampai dengan sekarang. Toko butik tersebut menjual berbagai jenis 

busana, mulai dari busana anak-anak hingga busana dewasa, seperti. Jilbab, baju, 

celana, busana muslim, gaun pesta, sendal, dan lain-lain. Untuk itu berdasarkan 

latar permasalahan tersebut, calon peneliti akan melakukan penelitian dengan 

Judul “Analisis Pertumbuhan Dalam Usaha Ekonomi Kreatif Melalui “Butik 

Bone Utara” Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan)”. 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis hanya memfokuskan masalah  

pada Analisis pertumbuhan dalam Usaha Ekonomi kreatif melalui “Butik Bone 

Utara” Perspektif Ekonomi Islam 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Palangga kabupaten 

Konawe Selatan, penulis mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan judul 

Skripsi yang penulis tetapkan. Oleh karena itu penulis mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 



 

 
 

Bagaimana pertumbuhan usaha ekonomi kreatif melalui “Butik Bone 

utara” di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dalam 

perspektif Ekonomi Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalan 

Untuk mengetahui pertumbuhan usaha ekonomi kreatif melalui “Butik 

Bone utara” di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dalam 

perspektif Ekonomi Islam 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa manfaat 

sebai berikut: 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan melalui penerapan teori yang telah di dapat selama 

berkuliah untuk dunia kerja yang lebih riil 

2. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat memperoleh informasi tambahan 

baik dalam hal pengembangan usaha butik maupun mengenai wawasan 

keislaman terhadap usaha butik 

3. Bagi teman-teman mahasiwa, setelah membaca hasil penelitian yang 

amat sederhana ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan 

pengetahuan atas ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. 

 

 

 



 

 
 

F. Definisi Oprasional 

Demi untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap 

masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut: 

1. Analisis atau analisa berasal dari yunani kuno, yaitu “analusis” yang 

artinya melepaskan. Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam 

mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan 

komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut 

untuk dikaji lebih lanjut.
5
 Dalam hal ini yang akan diamati oleh peneliti 

adalah pertumbuhan ekonomo kreatif pada usaha butik Bone Utara. 

2. Usaha adalah kegiatan dalam mengerahkan tenaga fikiran, atau badan 

untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, 

dayah upaya) untuk mencapai sesuatu.
6
 Dalam hal ini usaha maksimal 

yang dikerahkan oleh owner butik bone utara dalam menumbuhkan 

ekonomi keatif. 

3. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber 

daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, 

gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas
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4. Butik berasal dari bahasa Perancis yaitu boutique. Dalam bahasa aslinya, 

butik berarti toko-toko kecil untuk mencari popularitas. Butik merupakan 

gerai perbelanjaan kecil, terutama yang mengkhususkan diri dalam item 
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busana yang elit dan fashionable yang dapat mencakup pakaian, aksesori 

dan perhiasan
8
. 

5. Perspektif ekonomi Islam adalah sudut pandang atau cara pandang Islam 

terhadap Persoalan Ekonomi.
9
 Dalam hal ini yaitu pandangan atau 

sorotan islam terhadap ekonomi pada usaha butik. 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun 

pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi 

dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam 

peraturan Islam. Secara normatif ekonomi Islam juga terikat dengan 

norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam, dan 

telah menjadi panutan masyarakat Islam
10

 

7. Pertumbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 

bertambah besar atau sempurna
11

 dalam penulisan ini yaitu pertumbuhan 

usaha yang dilakukan wirausaha butik dalam memajukan, meningkatkan, 

atau memaksimalkan usaha butik. 
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