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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta 

mengacu pada rumusan masalah yang diajukan peneliti yang 

berjudul Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Dodol Labu 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Dodol 

Labu di Desa Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe) 

menyimpulkan bahwa:  

1. Pengembangan yang dilakukan Usaha Ekonomi kreatif 

Dodol labu adalah dengan Pengembangan Produk dengan 

menciptakan produk spesialisasi rasa baru untuk 

mengembangkan usaha dodol labu tersebut, Pengembangan 

pasar dengan menambah saluran distribusi dengan 

memperkenalkan produk dodol labu ke berbagai daerah seperti 

Unaaha dan Kendari dengan menerima agen pemasok dengan 

memasarkan produk dodol labu tersebut, Penetapan harga yang 

diterapkan oleh usaha dodol labu yaitu dengan menetapkan 

harga yang terjangkau bagi semua kalangan konsumen, dengan 

harga yang terjangkau dodol labu mampu menarik minat 

konsumen untuk membeli produk tersebut yang pada akhirnya 

berdampak positif bagi peningkatan penjualan dan Promosi 

Penjualan usaha dodol labu menetapkan promosi penjualan 

melalui dua cara yaitu dari segi media social dan tempat. Dari 

segi media social promosi penjualan dilakukan dengan membuat 

iklan penjualan melalui di facebook maupun whatsapp. Selain 

itu promosi penjualan jika dilihat dari tempat, usaha dodol labu 

kerjasama dengan kios-kios kecil dan pedagang kaki lima. 

Dengan cara tersebut  membuat produk dodol labu dapat dikenal 

oleh masyarakat luas dan diberbagai daerah lainnya.  
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2. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Dodol Labu 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan Niat yang 

baik, Berinteraksi dengan akhlak Beberapa akhlak dasar yang 

harus dimiliki oleh seorang wirausaha muslim antara lain jujur, 

amanah, toleransi dan menepati janji, Percaya pada takdir dan 

ridha, Bersyukur, Kerja sebagai ibadah, Menjaga aturan syariah 

seperti menghindari pantangan moral bisnis seperti masyir, 

asusila (zalim), gharar (penipuan), haram, riba, iktinaz atau 

ikhtikar, dan batil, Bersikap rendah hati dan menghindari 

kesombongan, Selalu tepat waktu karena terlatih dalam shalat. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan 

kepada Usaha Ekonomi Kreatif Dodol Labu Di Desa Poanaha 

Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe sebagai berikut:  

1. Pemilik usaha dodol labu dalam mengembangkan usahanya agar 

terus berinovasi dan menciptakan kreatifitas dalam hal 

menciptakan produk rasa baru yang enak dan menarik, agar 

masyarakat luas maupun masyarakat daerah lainnya tertarik 

dengan produk tersebut. 

2. Perlunya bantuan dari pemerintah daerah setempat dalam 

membuat program strategi pemasaran untuk usaha dodol labu, 

agar usaha dodol labu lebih bisa berkembang dan  masyarakat 

diluar daerah pun mengetahui usaha dodol labu tersebut. 

 


