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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Evolusi perekonomian memunculkan istilah ekonomi kreatif 

yang memberikan warna tersendiri. Kata “Kreatif” memiliki makna 

yang didalamnya memuat tentang beberapa kegiatan produksi 

barang/jasa jika terdapat sentuhan kreatifitas akan menambah nilai 

output barang/jasa tersebut. Kementrian pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif RI menyatakan bahwa di masa yang akan datang kedudukan 

ekonomi kreatif tentu akan menjadi penting dikarenakan bersumber 

pada kreatifitas yang merupakan sumber daya yang terbarukan. Hal 

inilah yang menjadikan ekonomi kreatif dapat berperan sebagai 

komponen penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga 

kerja, perdagangan, serta inovasi (Carr. J, 2009).  

Indonesia juga menyadari bahwa industri kreatif merupakan 

sumber ekonomi yang baru yang wajib dikembangkan lebih lanjut 

didalam perekonomian nasional. Dapartemen Perdagangan RI 

mendaftarkan 15 sektor yang masuk kategori industri kreatif yaitu 

jasa periklanan, arsitektur, kuliner, pasar barang seni, kerajinan, 

desain, fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, 

music, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan 

computer dan pirnti lunak, televisi dan radio serta riset dan 

pengembangan (Mauidzoh, 2018).  

Ekonomi kreatif kuliner sebagai salah satu dari lima belas 

subsektor di dalam ekonomi kreatif, yaitu merupakan kegiatan 

persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman 

yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan kearifan 

lokal sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan 

nilai produk untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman 

bagi konsumen (Triady, M. L., 2015). 
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Berkembangnya aktivitas ekonomi kreatif subsektor kuliner 

memberikan dampak positif bagi perekonomian. Kreatifitas 

mengakibatkan subsektor ini memberikan nilai tambah bagi 

ekonomi kreatif dan PDB. Kontribusi subsektor kuliner masih 

berpotensi semakin besar disebab kan adanya perubahan gaya hidup 

masyarakat, kekayaan budaya, sumber daya alam yang dimiliki di 

suatu daerah.  

Pengembangan ekonomi kreatif telah berkembang menjadi 

sebuah fenomena dalam menghadapi perkembangan dan tantangan 

globalisasi. Ekonomi kreatif memberikan nilai tambah baik pada 

proses produksi maupun sumber daya manusia sehingga sistem 

ekonomi kretif diyakini akan menjawab dari berbagai permasalahan 

yang ada saat ini.  

 Dalam menghadapi persaingan dalam usaha yang semakin ketat 

dituntut untuk dapat mengembangkan usaha, agar usaha dapat maju 

dan besar serta menjadi yang sukses. Definisi pengembangan itu 

sendiri adalah terdiri dari sejumlah tugas dan proses yang pada 

umumnya bertujuan untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan peluang pertumbuhan. Pengembangan usaha 

yang baik adalah dari diri sendiri walaupun banyak menghadapi 

kendala-kendala dalam dunia usaha. Dan faktor modal adalah 

bukanlah menjadi hal yang terpenting dalam mengembangkan usaha 

tetapi bagaimana strategi sebagai pengusaha mengembangkan 

usahanya dengan baik.  

Banyak wirausaha yang mengembangkan usahanya dengan 

meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk membuat produknya 

menjadi lebih menarik dan banyak diminati oleh konsumen. 

Semakin wirausahawan tersebut meningkatkan kreativitas dan 

inovasinya untuk membuat produk lebih menarik, maka konsumen 

juga akan lebih mempertimbangkan dan membandingkan produknya 

dengan tempat lain sehingga akan meningkatkan penjualan bagi 

wirausaha tersebut. 
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Desa Poanaha merupakan desa yang memiliki jumlah 3 kategori 

subsektor ekonomi kreatif yaitu Fashion, Kerajinan dan Kuliner. 

Fashion (busana muslim) sebanyak 1 orang, kerajinan (pembuat batu 

bata) sebanyak 5 orang dan kuliner (ayam geprek, bakso dan dodol 

labu) sebanyak 3 orang.  

Dari subsektor ekonomi kreatif diatas peneliti fokus pada 

subsektor ekonomi kreatif Kuliner yaitu dodol labu. Labu digunakan 

untuk memperkaya cita rasa dan nilai gizi dodol. Dan Labu adalah 

sebagai salah satu buah yang ditambahkan sebagai campuran dodol, 

maka dari itu bisa disebut dengan dodol labu. Dan produk olahan 

dodol labu tersebut dipasarkan diberbagai desa-desa dan daerah. 

Banyak pembeli dodol tersebut digunakan untuk acara-acara besar 

dan juga buah tangan. Pemilik usaha dodol labu harus mempunyai 

kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan usaha dodol tersebut 

agar bisa bersaing dengan jenis usaha lainnya.   

 Pengembangan usaha ekonomi kreatif dodol labu dilihat dari 

waktu yang awalnya usaha yang dijalankan tidak terlalu sukses dan 

belum berkembang. Namun, dengan seiring berjalannya waktu 

usaha ini semakin maju dan bisa berkembang setelah apa yang telah 

dikerjakan. Maka dalam permasalahan bagaimana mengembangkan 

usaha ekonomi kreatif dodol labu adalah dengan memerlukan 

strategi pengembangan usaha agar produk dodol labu dikenal 

masyarakat luas maupun dikenal di berbagai daerah  lainnya. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : Pengembangan Usaha 

Ekonomi Kreatif Dodol Labu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Usaha Dodol Labu di Desa Poanaha 

Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe). 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian 

“Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Dodol Labu Ditinjau 
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Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Dodol Labu 

di Desa Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe)”. 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Dodol 

Labu di Desa Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten 

Konawe? 

2. Bagaimana Pengembangan Usaha ekonomi Kreatif Dodol 

Labu di Desa Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten 

Konawe Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan usaha 

ekonomi kreatif dodol labu di Desa Poanaha Kecamatan 

Puriala Kabupaten Konawe.  

2.  Untuk mengetahui bagaimana pengembangan usaha dodol 

labu di Desa Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten 

Konawe ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Kendari, dan juga menambah pengetahuan dan 

pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Kendari. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait mengenai 

pengembangan usaha Dodol Labu yang ada di Desa Poanaha 
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Kecamatan Puriala kabupaten Konawe supaya peminatnya 

semakin banyak. 

 

3. Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini dijadikan sumbangan pemikiran atau studi 

banding bagi mahasiswa atau sebagai referensi dan acuan 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya yang membahas 

mengenai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Dodol 

Labu ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Usaha Dodol Labu di Desa Poanaha Kecamatan Puriala 

Kabupaten Konawe). 

 

1.6. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran maka 

dalam penelitian ini penulis menuliskan definisi operasional 

yaitu sebagai berikut:  

1. Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap 

pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan 

kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat 

dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan 

untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi 

skala menengah bahkan sebuah usaha besar (Anoraga, 2007). 

2. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang 

memadukan informasi dengan kreatifitas yang 

mengandalkan ide, pengetahuan dan gagasan sumberdaya 

manusia sebagai faktor sumber produksi (I Gusti, 2016).   

3. Usaha dodol labu merupakan salah satu dari subsektor 

ekonomi kreatif yaitu kuliner, dodol merupakan makanan 

tradisional yang mudah dijumpai di beberapa daerah di 

Indonesia. Dodol memiliki rasa manis, gurih, berwarna 

coklat, tekstur lunak, digolongkan makanan semi basah.  

4. Ekonomi Islam yaitu ilmu yang di dalamya mempelajari 

mempelajari tentang segala aktivitas atau perilaku ekonomi 
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manusia yang diatur oleh Al-Qur’an dan Hadist yang ada di 

aturan agama Islam. Islam mengatur kegiatan bisnis guna 

memenuhi kebutuhan sosial dengan dibingkai dengan syariat 

Islam.  


