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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dengan judul 

“Ekonomi Kreatif Ecoprint Dan Shibori Sebagai Upaya Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di 

Kabupaten Trenggalek)” maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Trenggalek mampu 

menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja bagi 

masyarakat Trenggalek terutama pada ibu-ibu rumah tangga: (a) 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja 

terutama di Desa Jarakan, Desa Sukorejo, dan Desa Dongko. (b) 

meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di Desa Jarakan, Desa 

Sukorejo, dan Desa Dongko yanga awalnya tidak mempunyai 

pendapatan dekarang dapat membantu meningkatkan ekonomi 

masyarakat. (c) serta meningkatkan perekonomian masyarakat, karena 

dulunya di Trenggalek terutama di Desa Jarakan, Desa Sukorejo, dan 

Desa Dongko terutama ibu rumah tangga banyak yang mengaanggur. 

Sehingga sekarang sudah banyak ibu rumah tangga yang memiliki 

pekerjaan.  
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2. Pemberdayaan ekonomi kreatif ecoprint dan shibori dalam perspektif 

ekonomi Islam bahwa ekonomi kreatif ecoprint dan shibori dalam 

melakukan usaha sudah melibatkan prinsip dasar ekonomi Islam. 

Prinsip dasar ekonomi Islam tersebut diantaranya yaitu: ketauhidan, 

adl, khilafah, nubuwat, dan ma’d. 

. 

B. Saran  

Berdasatkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kehadiran ekonomi kreatif ecoprint dan shibori di Kabupaten 

Trenggalek dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

Diharapkan dengan adanya ekonomi kreatif ecoprint dan shibori dapat 

menjadikan motivasi bagi para warga masyarakat supaya bisa 

mengembangkan kekreatifitasan serta menjadi pribadi yang produktif 

dan inovatif. Untuk pemerintah daerah lebih ditingkatkan lagi dalam 

pemberian bantuan berupa pelatihan ataupun modal kepada masyarakat 

yang kurang mampu untuk membantu usaha sehingga dapat 

meningkatkan pendapat perekonomiannya. Serta bersikap adil dalam 

memberikan bantuan kepada masyarakat pemilik usaha industri kecil 

terutama ecoprint dan shibori.  

2. Semakin berkembangnya ekonomi kreatif ecoprint dan shibori di 

Kabupaten Trenggalek seharusnya dimanfaatkan oleh pihak sekolah 
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seperti SMP, SMA, SMK dengan tujuan membekali siswanya untuk 

menciptakan ide-ide kreatif dalam pembuatan ketrampilan membatik 

seperti seni olah kain ecoprint dan shibori. Ini bertujuan jika terdapat 

siswa-siswi yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maka 

dapat membuka usaha seni olah kain. Sehingga dapat berdampak pada 

berkurangknya angka pengangguran masyarakat dan berkembangnya 

seni olah kain ecoprint dan shibori. 

3. Unuk pemilik usaha dengan pengusaha lain, maupun pengusaha dengan 

karyawan harus menjaga hubungan baik supaya saling menguntungkan 

dan dapat bekerjasama dalam pengembangan usaha mereka dengan 

bersaing secara sehat. Pemilik usaha ecoprint dan shibori harus 

memberikan upah yang layak dan tepat waktu agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. 


