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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relavan 

Terdapat beberapa peneltian yang membahas objek yang berkaitan dengan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Skripsi Umi Rohmah yang berjudul “Analisis Peran Ekonomi Kreatif 

dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam 

(Study pada Industri Anyaman Bambu Desa Tulungagung Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu”.
1
 Skripsi ini menyoroti masalah ekonomi kreatif dalam 

peningkatan pendapatan pengrajin anyaman bambu. Perbedaan yang signifikan 

antara Skripsi saudari Umi Rohmah dengan penulis ialah selain pada lokasi 

penelitian, terletak pada latar permasalahan penelitian, yaitu Skripsi Umi Rohmah 

mengkaji masalah ekonomi kreatif dalam peningkatan pendapatan pengrajin 

anyaman bambu sedangkan penulis mengkaji ekonomi kreatif dalam upaya 

menumbuhkan ekonomi melalui usaha butik. Persamaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian sebulumnya adalah sama-sama meneliti tentang Ekonomi 

Kreatif, dan sama-sama meneliti dalam perspektif Ekonomi Islam. 
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Umi Rohmah, Analisis Peran Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin 

ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Industri Anyaman Bambu Desa Tulungagung 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 



 

 
 

2. Skripsi Desty Aryani yang berjudul “Strategi Marketing Public Relations” 

butik Zaskia Sungkar dalam Memasarkan Busana Muslim”.
2
 Penelitian ini 

menitik beratkan pada masalah Strategi Marketing Public Relations pada usaha 

butik busana Muslim. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi, juga terdapat pada latar 

permasalan yang mana dalam penelitian Desty Aryani menitik beratkan pada 

masalah Strategi Marketing Public Relations dalam usaha butik atau lebih kepada 

persoalan pemasaran. Sedangkan dalam penelitian ini selain pada persoalan 

pemasaran juga akan melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam 

membangun usaha butik serta penulis akan mencoba mengkaji bagaimana sudut 

pandang Ekonomi Islam terhadap usaha butik. Sedangkan persamaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pada Usaha 

Butik. 

3. Skripsi Ela Hayati yang berjudul “Usaha ekonomi kreatif dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perpektif ekonomi Islam (Studi petani 

nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.
3
 

Penelitian ini menitik beratkan pada masalah peningkatan ekonomi kreatif 

masyarakat Desa Totokaton melalui pengolahan nanas menjadi sebuah olahan jadi 

sehingga menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Perbedaan penelitian ini, 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi 
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penelitian, juga terdapat pada latar permasalahan yang mana dalam penelitian Ela 

Hayati menitik beratkan persoalan ekonomi Kreatif pada bidang pengolahan buah 

Nanas masyarakat di desa Totokaton Sedangkan penulis mengkaji ekonomi kreatif 

pada bidang usaha butik. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebulumnya adalah sama-sama meneliti tentang Ekonomi Kreatif, dan sama-sama 

meneliti dalam perspektif Ekonomi Islam. 

4. Skripsi Zubdi Saipul Anhar yang berjudul “Strategi Pengembangan 

Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani (KWT) Karanglo Makmur 

di Dusun Karanglo Desa Sukoharjo Kabupaten Sleman)”.
4
 Penelitian ini menitik 

beratkan pada Persoalaan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dikalangan 

Kelompok wanita Tani Dusun Karanglo Desa Sukoharjo Kabupaten Sleman.  

Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

adalah selain pada lokasi penelitian, juga terdapat pada latar permasalan yang 

mana dalam penelitian Zubdi Saipul Anhar menitik beratkan persoalan ekonomi 

Kreatif pada bidang pegolahan cemilan (Keripik Bonggol dan Keripik Pare) 

dikalangan Kelompok wanita Tani Dusun Karanglo Desa Sukoharjo Kabupaten 

Sleman dengan pendekatan penelitian Kuantitiatif dan Kualitatif. Sedangkan 

penulis mengkaji persoalan Ekonomi kreatif dalam bidang Usaha butik dengan 

Pendekatan Penelitian Kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebulumnya adalah sama-sama meneliti tentang Ekonomi Kreatif. 
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Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017 



 

 
 

5. Skripsi Ilma Fityatun Nahdliyah yang berjudul “Pengembangan kreatifitas 

Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Lokal Study Home Industry Dwi Martuti”.
5
 

Penelitian ini menitik beratkan pada Persoalaan Pengembangan Kreatifitas 

ekonomi Dwi Martuti Pada bidang Home Industry. Perbedaan penelitian ini, 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi 

penelitian, juga terdapat pada latar permasalan yang mana dalam penelitian Ilma 

Fityatun Nahdliyah berfokus pada persoalan pengembangan Kreatifitas ekonomi 

Home Industry Dwi Martuti pada bidang pembuatan berbagai cemilan seperti 

Penyek Teri, Slondok Trempos, Slondok Gepeng, dan Kripik Jamur Kuping 

dengan metode pendekatan deskriptif Kualitatif, Sedangkan penulis mengkaji 

persoalan Ekonomi kreatif dalam bidang Usaha butik dengan Pendekatan 

Penelitian Kualitatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Ilma 

Fityatun Nahdliyah adalah sama-sama meneliti tentang Kreatifitas Ekomomi atau 

Ekonomi Kreatif. 

B. Teori Pertumbuhan Usaha 

Pada umumnya pertumbuhan usaha diukur dari pertumbuhan penjualan, 

pertambahan tenaga kerja, dan indikator-indikator finansial seperti peningkatan 

laba, penigkatan nilai aset, return on asets, return on investmen, dan sebagainya, 

pada umumnya pelaku usaha tidak memiliki system pencataan yang memadai atau 

bahkan tidak pernah mencatat aktivitas keuangan usahanya 
6
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Menurut Nelsi Islamiyah tahun 2015 bahwa terdapat beberapa indicator 

pertumbuhan usaha diantaranya: 

1. Pendapatan perbulan 3,5 lebih cepat 

2. Rata-rata nilai order 36 % 

3. Jumlah order diatas 36 kali lebih banyak 

4. Dapat lebih banyak pelanggan loyal 

5. Penualan perbulannya 4 kali lebih banyak 

Sedangkan menurut Teguh Hiyanto (2010) bahwa beberapa indicator 

pertumbuhan usaha yaitu: 

1. Omset usaha naik 

2. Jumlah pelanggan naik 

3. Biaya oprasional tidak membengkak 

4. Keuangan yang semakin meningkat 

 Selain menurut Jeaning Beaver bahwa tolak ukur tingkat keberhasilan atau 

pertumbuhan usaha dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, tolak ukur 

perkembangan usaha harus merupakan parameter yang dapat diukur sehingga 

tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit dipertanggung jawabkan 

(2008). Selain omset penjualaan yang menjadi tolak ukur terhadap pertumbuhan 

usaha Menurut Muhammad soleh ialah peningkatan tenaga kerja serta 

peningkatan jumlah pelanggan juga dapat menjadi tolak ukur terhadap 

pertumbuhan usaha.
7
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Pertumbuhan usaha menurut Nurhasanah (2016) bahwa pertunbuhan 

dinyatakan sebagai pertumbuhan total aktiva dimana pertumbuhan masa lalu akan 

menggambarkan profitabilitas Growth yakni perubahan (penurunan atau 

peningkatan) total aktiva yang dimiliki oleh perusahan. Pertumbuhan aktiva 

dihitung sebagai presentasi perubahan aktiva pada saat tertentu terhadap tahun 

sebelumnya. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Growth 

merupakan perubahan total aktiva baik berupa peningkatan maupun penurunan 

yang dialami dalam suatu usaha selama periode tertentu.
8
 

Menurut Supratiningkrum (2013), pertumbuhan usaha adalah peningkatan 

atau penurunan. Total aset yang dimiliki dalam suatu usaha. Pertumbuhan usaha 

dihitung sebagai suatu persentase perusahan aset pada tahun tertentu terhadap 

tahun sebelumnya.. sedangkan menurut Brigham dan Hauston (2009) 

pertumbuhan usaha adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset 

yang dimiliki dalam suatu usaha. Sementara itu menurut Joni dan Lina (2010) 

pertumbuhan usaha pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu usaha 

tersebut mampu dalam meningkatkan jumlah asset, baik asset lancar maupun aset 

jangka panjang
9
 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami secara sederhana bahwa 

pertumbuhan usaha adalah suatu keadaan yang mengalami perubahan atau 

Growth. Baik perubahan tersebut membawa peningkatan atau penurunan terhadap 

sebuah usaha 
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C. Teori Ekonomi Kreatif 

Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatif yang 

berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.
10

 Ekonomi 

kreatif merupakan penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari 

kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, 

termasuk warisan budaya dan tehnologi.
11

 Serta definisi lain menyebutkan 

ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan 

pada kreativitas berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang 

memiliki nilai (value) dan bersifat komersial.
12

 

Menurut Simatupang ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berfokus pada 

kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan 

atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan.
13

 

Sedangkan menurut departemen perdagangan republik Indonesia mendefinisikan 

ekonomi kreatif sebagai ekonomi yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 

keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahtraan serta lapangan 

pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta 

individu. 

Jhon Howkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make 

Money, yang pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif. Howkins 
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menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat 

pada tahun 1997, ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat 

yang menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak 

hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang.
14

  

Lebih lanjut didefinisikan ekonomi kreatif atau disebut juga dengan sebutan 

Knowledge Based Economy merupakan pendekatan dan tren perkembangan 

ekonomi dimana tehnologi dan ilmu pengetahuan memiliki peran penting didalam 

proses pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif dapat diartikan 

sebagai kumpulan aktifitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau 

penggunanaan pengetahuan dan informasi
15

 

Dari beberapa pengertian diatas bahwa ekonomi kreatif adalah salah satu 

kegiatan ekonomi yang timbul dari adanya kreativitas, dimana dari berbagai 

kreatifitas, inovasi, bakat, ide, gagasan, sebagai wujud, nyata dari kreatif tersebut, 

dan kekayaan intelektual merupakan sumber utama dari kegiatan ekonomi kreatif. 

1. Ruang lingkup Ekonomi Kreatif di Indonesia 

Sampai saat ini pemerintah Indonesia telah mengidentifikan lingkup industri 

kreatif atau ekonomi kreatif kedalam 14 sub sektor antara lain sebagai berikut: 

a. Periklanan (advertising) Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa 

periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media 

dan sasaran tertentu. Meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi 

dari periklanan yang dihasilkan, misalnya dimulai dari riset pasar, 
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setelah itu dibuat perencanaan komunikasi periklanan, media 

periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan 

relasi kepada publik.  Selain itu, tampilan periklanan dapat berupa 

iklan media cetak (surat kabar dan majalah) dan elektronik (televisi 

dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran 

selebaran, pamflet, edaran, brosur dan media reklame, serta 

penyewaan kolom untuk iklan pada situs-situs website, baik website 

kelas mikro maupun website kelas makro 

b. Arsitektur Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan 

secara menyeluruh, baik dari level makro (town planning, urban 

design,  landscape architecture) sampai level mikro (detail 

konstruksi). Misalnya arsitektur taman kota, perencanaan biaya 

konstruksi, pelestarian bangunan warisan sejarah, pengawasan 

konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa 

seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal; 

c. Pasar Barang Seni Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai 

estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar 

swalayan dan internet, meliputi barang barang musik, percetakan, 

kerajinan, auto-mobile, dan film. Seperti halnya barang-barang berbau 

vintage maupun barang-barang peninggalan orang-orang terkenal. 

d. Kerajinan (craft) Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, 

produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga 



 

 
 

pengrajin. Biasanya berawal dari desain awal sampai proses 

penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang 

terbuat dari batu berharga, batu mulia, serat alam maupun buatan, 

kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu dan 

besi), kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk 

kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif 

kecil (bukan produksi massal); 

e. Desain Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, 

desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas 

perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa 

pengepakan. Pembuatan desain apartement, desain rumah susun 

misalnya. 

f. Fashion 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 

fesyen 

g. Video, Film dan Fotografi Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi 

produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video  

dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, 

sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film 

h. Permainan Interaktif (game) Kegiatan kreatif yang  berkaitan dengan 

kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer ataupun android 

serta iOS maupun video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan 



 

 
 

edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai 

hiburan semata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau 

edukasi 

i. Musik Kegiatan kreatif yang berupa kegiatan dengan kreasi atau 

komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman 

suara 

j. Seni Pertunjukkan (showbiz) Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan.  Misalnya, 

pertunjukkan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, 

drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, 

desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata 

pencahayaan 

k. Penerbitan dan Percetakan Kegiatan kreatif yang terkait dengan 

penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, 

dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. 

Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang 

kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, saham dan surat 

berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus 

lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan 

kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang 

cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film 

l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (software) atau Teknologi 

Informasi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan 



 

 
 

teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan 

data, pengembangan  database, pengembangan piranti lunak, integrasi 

sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, 

desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal 

termasuk perawatannya 

m. Televisi & Radio (broadcasting) Kegiatan kreatif yang berkaitan 

dengan usaha  kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti 

games, kuis,  reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan 

transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station 

relay (pemancar) siaran radio dan televisi 

n. Riset dan Pengembangan (Research and Development) kegiatan 

kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan 

ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan 

teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, 

proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru 

yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk yang berkaitan 

dengan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, 

sastra, dan seni serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen 

o. Kuliner Kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan 

produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara 

pembuatan, sampai dengan komposisi makanan atau minuman yang 

disajikan. Seperti anak dari Presiden Indonesia, Joko Widodo yaitu 



 

 
 

Gibran yang membuat bisnis catering dengan mengkombinasikan 

sektor inovasi dan kreasi kedalam makanan dan minuman.
 16

 

2. Karasteristik Ekonomi Kreatif 

Ekonomi kreatif tentu saja memiliki karasteristik yang membedakan dengan 

ekonomi lainnya, karasteristiknya yaitu 

a. Ide atau gagasan merupakan fondasi utama 

b. Bisa dikembangkan dengan berbagai bidang usaha dengan tidak ada 

batasan. 

c. Merupakan kolaborasi antara cendekiawan dunia usaha sebagai pencetus 

ide dengan pemerintah 

d. Konsep yang diciptakan dan dikembangkan merupakan konsep yang 

relatif.
17

 

3. Ciri-ciri Ekonomi Kreatif 

Terdapat beberapa ciri dalam ekonomi kreatif diantaranya 

1. Terdapat beberapa unsur utaman seperti kreatifitas, Keahlian, dan Talenta 

yang memiliki nilai jual dan penawaran kreasi intelektual. 

2. Produk yang dihasilkan (barang dan jasa) memiliki siklus hidup singkat, 

margin tinggi beranekaragam, persaingan tinggi dan dapat ditiru 

3. Terdiri atas penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan 

pendukung penciptaan nilai kreatif pada sector lain yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan pelanggan. 
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4. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang berperan 

dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan 

pemerintah. 

5. Kreatif ekonomi berbasis pada ide atau gagasan 

6. Pengembangan industry kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan pada 

berbagai bidang usaha 

7. Konsep kreatif ekonomi yang dibangun bersifat relatif.
18

 

 

D. Teori Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah 

perekonomian. Yang tidak berbeda dengan ekonomi konvensional lainnya. Hanya 

dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi acuan atau dudukan dalam 

setiap aktifitasnya. Berikut beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli: 

1. Abdul Manan berpendapat bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam
19

. 

2. M. Umer Chapra mengemukan pengertian ekonomi islam yaitu sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada 

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan 
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kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang 

berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan
20

.  

3. Syed Nawab Haider Naqvi, berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah 

kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam 

masyarakat muslim moderen
21

 

4. Kursid Ahmad bahwa ekonomi islam adalah suatu upaya sistematis yang 

mencoba untuk memahami permasalahan dalam ekonomi serta perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari 

perspektif islam,
22

 

5. M. Syauqi Al-Fauzani menjelaskan bahwa ekonomi islam adalah segala 

aktifitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada 

pokok-pokok ajaran islam tentang ekonomi.
23

 

Berdasarkan beberapa pengertian ekonomi islam di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk melihat, menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara 

atau jalan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni yang disandarkan 

pada Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. 

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam  

Menjadi keharusan sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa 

dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula 
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dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi 

masyarakat yang berbudaya Islami. Beberapa dasar hukum ekonomi islam 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian 

besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188 

terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui 

suap yaitu sebagai berikut, 

                                         

             

 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 

kamu mengetahui”
24

. 

 

Dalam Q.S. An-Nisa/4:29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar 

suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut, 

                                       

                          

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”
25

 

 

b. Hadis 

Terdapat beberapa ketentuan hadis yang membahas persolaan ekonomi 

diantaranya sebagai berikut: 

َعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن  –وذكر منها  -ال تَُزوُل قَدََما َعْبٍد يَْوَم اْلِقيَاَمِة َحتَّى يُْسأََل َعْن أَْربَعٍ 

اْكتََسبَهُ َوفِيَم أَْنفَقَه
26

 ُُ  

Artinya: 

“Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat kelak sampai 

ia ditanya tentang empat hal: -disebutkan di antaranya adalah- hartanya dari 

mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan?” (HR. Tirmidzi). 

 

 ِ إِنََّما اْلبَْيُع َعن   -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي َسِعيٍد اْلُخدِْرىَّ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

اضتَرَ 
27

 ٍُ  

Artinya: 

“Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari atas saling rela.” (HR. 

Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani) 

 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  ُ َعْنهُ، َعْن َرُسوِل َّللَاَّ ِ َرِضَي َّللَاَّ َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللَاَّ

﴾
28
  اَل يَْحتَِكُر إِالَّ َخاِطٌئ ﴿َرَواهُ ُمْسِلم

 

Artinya: 
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“Dari Ma’mar bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu tentang 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tidaklah orang 

yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya.” (HR. Muslim) 

 

  ُ
29
ُجُل َوهَُو يَْعلَُم أََشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوثَََلثِيَن َزنْيَة  ِدْرَهٌم ِرب ا يَأُْكلُهُ الرَّ

Artinya: 

“Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan 

mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina 

sebanyak 36 kali.”  

Dari beberapa ketentuan hadis diatas terlihat bahwa dalam pelaksanaan 

eksekusi jual beli untuk menjadi sah haruslah terwujud saling rela diantara para 

pihak yakni pembeli dan perjual, serta hadis diatas juga memberikan penegasan 

tentang keharaman riba dalam peraktek jual beli, 

3. Nilai-nilai ekonomi Islam 

Dalam rangka usaha mendapatkan harta/materi diperkenankan dengan 

berbagai macam cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan 

dalam ajaran Islam. Rambu-rambu tersebut di antaranya adalah: carilah rezeki 

yang halal dan baik; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari 

unsur riba, maisir (perjudian/spekulatif), dan gharar (penipuan/curang); serta tidak 

melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak dan shadaqah
30

 

Islam menganggap semua manusia sebagai satu keluarga dan memiliki 

derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya 

dan yang miskin. Hal yang membedakan adalah ketakwaan, ketulusan hati, 
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kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan
31

 Setiap individu akan 

mendapatkan hak ekonominya sesuai dengan kontribusi usahanya masing-masing 

pada masyarakat
32

 

4. Karakteristik Ekonomi Islam 

Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan 

sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan 

komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan 

sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.
33

 

Sebagaimana firman Allah Taalah dalam Q.S al-Hasyr/59:7 

                                          

                                   

                       

Terjemahannya: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”
34

 

(QS. Al-Hasyr : 7) 
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Terjemahannya: 

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya”
35

 (QS. Al -Baqarah : 275) 

 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an telah memberikan rambu-

rambu berupa larangan kepada Umat Islam untuk tidak menggunakan cara-cara 

yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, 

mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-

menyuap, dan cara-cara batil lainnya. 

5. Tujuan ekonomi Islam 

Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah (kemaslahatan bagi umat manusia). 

Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas ekonomi demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia, atau dengan menghindarkan diri dari segala hal yang 

membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia
36
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E. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: diolah dilapangan Tahun 2019 
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 Penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Dalam Usaha Ekonomi 

Kreatif Melalui “Butik Bone Utara” Perspektif Ekonomi Islam (Studi di 

Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan)” Pada penulisan ini penulis 

melakukan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi pada butik bone utara. 

Analisis dimaksudkan untuk mengungkap realita atau fakta sebenarnya yang 

terjadi dilapangan terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada butik bone utara, 

yaitu apakah benar-benar terjadi pertumbuhan ekonomi pada butik bone utara. 

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada butik bone utara  juga 

dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam. yakni apakah pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi pada butik bone utara telah sesuai dengan kaidah-kaidah 

ekonomi Islam atau justru ada pertentangan atau ketidaksesuain. 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitan ini ialah deskriptif 

kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung menggunakan 

tiga cara yaitu, Observasi, interview, dan dokumentasi. Kemudian setelah seluruh 

data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah oleh peneliti dengan 

menggunakan beberapa teori-teori yang memiliki relevansi hingga pada akhirnya 

diperoleh suatu Kesimpulan serta Saran dan Rekomendasi diberikan dengan 

tujuan pengembangan ekonomi kreatif pada usaha butik di masa yang akan 

datang. 
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