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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah Indonesia ditinjau dari topografinya terdiri dari berbagai pulau 

dan kepulauan dengan karakteristik dan tipologi yang bermacam – macam. 

Wilayah (region) merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan 

(Rudi, 2004). Pengertian unit geografi adalah ruang sehingga bukan merupakan 

aspek fisik tanah saja, tetapi lebih dari itu meliputi aspek – aspek lain, seperti 

biologi, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu 

mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Kemajuan 

tersebut dapat mengatasi kesenjangan antara kelangkaan barang dan jasa serta 

kebutuhan yang terus meningkat melalui inovasi, riset, dan pengembangan yang 

terus menerus, selain itu juga telah mengubah pola – pola kehidupan ekonomi 

masyarakat secara global dalam berbagai bidang, seperti pola produksi, pola 

distribusi, dan pola konsumsi. Perubahan pola produksi dan distribusi telah 

mendorong perubahan pola kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan 

pola – pola tersebut terangsang oleh terciptanya produk – produk baru. 

Ekonomi kreatif merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sedang 

popular di abad ini, karena merupakan materi yang lahir dari kehadiran 

gelombang ekonomi baru di Abad ke – 21 (Suryana, 2013). Dengan ekonomi baru 

ini kita bisa belajar bagaimana mentransformasikan hasil berfikir kreatif, seperti 

ide, imajinasi, inspirasi, khayalan – khayalan, dan gagasan – gagasan menjadi 

kekayaan intelektual dan peluang untuk meningkatkan daya saing dan 

kesejahteraan di suatu wilayah baik perkotaan maupun pedesaan. 

Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 secara administratif terdiri dari 26 

Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² 

(BPS, 2015). Berdasarkan kondisi tersebut, digolongkan beberapa wilayah 

merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan 

dataran rendah. Secara garis besar, dilihat dari kondisi/ kawasan terdiri dari 3
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 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara 

wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah 

pantai yang terletak di bagian selatan (RKPD, 2016). Pembagian wilayah tersebut 

akan memudahkan dalam pengolahan data dan analisis data mengenai persebaran 

potensi ekonomi kreatif desa dilihat dari fisiografis wilayah setiap klasternya. 

Menurut Mukhtar Syafi’il Anam dkk, 2014 dalam bukunya yang berjudul 

“Kedaulatan Desa Atas Data Kemiskinan, Panduan Pendapatan Penduduk 

Miskin” menurutnya klaster adalah pengelompokkan wilayah kecamatan 

berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi 

ekonomi sosial budaya. Berdasarkan 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen, akan 

dipilih 2 kecamatan yaitu Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong yang 

dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu klaster pesisir berada di desa-desa 

maupun perkotaan yang secara kewilayahan memiliki wilayah pantai bagian dari 

laut selatan, klaster pegunungan yang disebut cincinnya Kabupaten Kebumen 

karena berada pada wilayah pinggiran, dan klaster daratan/ perkotaan yang sering 

disebut wilayah tengah.  

Seiring dengan terus dilakukannya pembangunan di Kabupaten Kebumen, 

untuk itu perlu dilakukannya upaya agar pembangunan tersebut dapat terus 

berkembang secara berkelanjutan dengan melihat potensi – potensi yang dimiliki 

yakni potensi SDA, potensi SDM, potensi kelembagaan, serta potensi sarana dan 

prasarana. Dampak yang muncul akibat dari fenomena perubahan gelombang ini 

adalah munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar (Purnomo 

dkk, 2016). Pola gelombang dapat dilihat juga pada Gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1.1 Pergeseran Orientasi Gelombang Ekonomi 
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Di samping pola – pola ekonomi yang terus berubah, inovasi teknologi dan 

kreativitas ilmu pengetahuan juga telah menggeser orientasi ekonomi, dari 

ekonomi pertanian ke ekonomi industri, ekonomi jasa, ekonomi informasi, dan 

akhirnya ke ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten 

Kebumen memiliki daerah yang berpotensi untuk dikembangkan karena terdapat 

kegiatan ekonomi kreatifnya, yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 Usulan Desa Yang Memiliki Jenis Usaha di Kab. Kebumen dari 

Kecamatan Tahun 2017 

NO DESA KECAMATAN 
JENIS USAHA YANG BERPOTENSI UNTUK 

DIKEMBANGKAN 

1 Triwarno Kutowinangun 

Pembuatan tempe, opak, lanting, dan seriping pisang. Pembuatan 

sarung bantal dan usaha jahit pakaian. Pembuatan peralatan 

pertanian. 

2 Mergosono Buayan Pembuatan tempe dan tahu 

3 Krandegan Puring Produk piring lidi, tiwul, srimping gedang, lanting bumbu. 

4 Balingasal Padureso Produksi tempe, tahu, kue satu kacang ijo, kripik pisang. 

5 Peniron Pejagoan Pembuatan Oyek, lanting, keripik tempe, keripik singkong. 

6 Cangkring Sadang Pasar Desa 

7 Penusupan Sruweng 
Pembuatan tempe, kripik. Pembuatan cobek batu, pembuatan 

kerajinan dari buah jenitri. 

8 Kalipoh Ayah Pembuatan gula semut/ kristal, gula merah organik. 

9 Mangunharjo Adimulyo Pembuatan paving dan batako. 

10 Bonjok Kidul Bonorowo 
Pembuatan sale pisang, lanting, stik, sriping pisang manis, gula 

jawa. Jasa Keuangan. 

11 Bocor Buluspesantren Pasar Ayam 

Sumber : BAPERMADES Kabupaten Kebumen Tahun 2017 

 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi baru. Masalah 

umum yang seringkali dihadapi masyarakat adalah masalah kemiskinan baik 

kemiskinan absolut maupun relatif dimana ketidakmampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Berikut dengan menginventarisir 

data kemiskinan di Kabupaten Kebumen dan perbandingannya dengan Provinsi 

dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini, sehingga dari hal tersebut 

akan diketahui bahwa tingkat kemiskinan selama 4 tahun sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional, oleh sebab itu diperlukan 

peningkatan khususnya dalam bidang ekonomi terutama ekonomi kreatif yang 

masih sangat minim keberadaannya baik di perkotaan maupun pedesaan.  
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Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2014  

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, 

Jawa Tengah dan Nasional 2011-2014 

No Wilayah 2011 2012 2013 2014 

1 Kabupaten Kebumen (persen) 24,06 22,4 21,32 19,97 

2 Provinsi Jateng (persen) 16,21 14,98 14,44 13,58 

3 Nasional (persen) 12,49 11,66 11,47 10,96 

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Keterangan : *) angka sementara (TKPKD Kebumen) 

 

Apabila keberlangsungan sebuah ekonomi kreatif/ industri terus berjalan 

secara berkelanjutan tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. 

Pencapaian sebuah ekonomi kreatif yang semakin maju tentunya akan 

membangkitkan sektor – sektor pembangunan ekonomi lainnya seperti halnya 

sektor pertanian dan peternakan yang semakin banyak karena dibutuhkan bahan 

baku untuk pembuatan yang diperlukan oleh industri kreatif seperti kuliner, sektor 

yang lainnya yaitu sektor perdagangan yang tumbuh karena semakin majunya 

industri kuliner, industri musik, industri pakaian, kerajinan, dan pasar barang seni, 

selanjutnya bangkitnya sektor pengangkutan karena semakin majunya industri 

kerajinan, serta pertumbuhan semakin mengimbangi sektor – sektor lainnya sepeti 

sektor jasa, sektor listrik, gas, dan air bersih, sehingga dengan semakin bangkitnya 

sektor – sektor tersebut dari sub sektor industri kreatif tentunya sebuah wilayah 

akan semakin berkembang dengan berdirinya sekolah – sekolah yang 

menyediakan pendidikan keterampilan, selain itu semakin berkembangnya 

kegiatan ekonomi di bidang perindustrian, pariwisata, jasa – jasa, dll. 

Kecamatan Pejagoan memiliki kondisi geografi berupa perbukitan dan 

dataran rendah Sungai Luk Ulo yang merupakan bagian dari Pegunungan Serayu 

Selatan. Ketinggian rata-rata Kecamatan Pejagoan adalah 180 meter di atas 

permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah Bukit Pranji yang memiliki 

ketinggian 424 meter di atas permukaan air laut yang berada di perbatasan Desa 

Pengaringan dengan Desa Watulawang dan Kecamatan Sruweng. Bahkan Desa 

Watulawang merupakan Desa tertinggi kesepuluh di Kabupaten Kebumen karena 

keberadaannya memiliki ketinggian rata-rata 299 meter di atas permukaan air laut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Luk_Ulo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Serayu_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Serayu_Selatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Pranji&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengaringan,_Pejagoan,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Watulawang,_Pejagoan,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Sruweng
https://id.wikipedia.org/wiki/Watulawang,_Pejagoan,_Kebumen
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Wilayah utara dan barat Kecamatan Pejagoan merupakan daerah Perbukitan. 

Wilayah utara terdapat rangkaian Perbukitan Brujul yang masuk dalam Cagar 

Alam Nasional Geologi Karangsambung. Sedangkan di selatan dan timur berupa 

dataran rendah.  

Kecamatan Klirong memiliki geografi berupa dataran rendah dan wilayah 

pesisir. Kecamatan Klirong yang berbatasan dengan Samudera Hindia memiliki 

wilayah pesisir atau pantai sepanjang sekira 4,5 kilometer yang mencangkup dua 

desa yakni Desa Jogosimo dan Desa Tanggulangin. Ketinggian rata-rata 

Kecamatan Klirong adalah 18 meter diatas permukaan air laut. Kecamatan 

Klirong memiliki sejumlah sungai diantaranya Sungai Luk Ulo, Sungai Aren, 

Sungai Sentul, Sungai Kathing, Sungai Kaliwungu dan Sungai Kedawung. Pesisir 

Kecamatan Klirong sebagian besar merupakan Muara Sungai Luk Ulo. 

Adapun Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan bagian dari 

sistem informasi,  telah mencapai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir. SIG 

memiliki konsentrasi pada pembangunan komputer, pemodelan, penyimpanan, 

berbagai pengambilan, manipulasi, analisis, dan penyajian data yang memiliki 

referensi geografis. Berdasarkan uraian di atas, maka dibangunlah sebuah 

penelitian yang berjudul “Analisis Potensi dan Pengembangan Kawasan Ekonomi 

Kreatif Berdasarkan Fisiografis Wilayah Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan 

Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2017”. 

 

  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Brujul&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar_Alam_Nasional_Geologi_Karangsambung
https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar_Alam_Nasional_Geologi_Karangsambung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Klirong
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Klirong
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jogosimo,_Klirong,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggulangin,_Klirong,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Klirong
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Klirong
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Klirong
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Klirong
https://id.wikipedia.org/wiki/Luk_Ulo
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana agihan dan impact yang dirasakan masyarakat Kecamatan Pejagoan 

dan Kecamatan Klirong terhadap kegiatan ekonomi kreatif  ? 

2. Bagaimana karakteristik kawasan ekonomi kreatif dan keterkaitan terhadap 

sektor lain berdasarkan fisiografis wilayah ?, dan 

3. Bagaimanakah analisis potensi dan pengembangan subsektor kawasan 

ekonomi kreatif berdasarkan karakteristik fisiografis wilayahnya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan mengetahui agihan jenis – jenis sub-sektor kegiatan 

ekonomi kreatif dan impact yang dirasakan masyarakat dilihat dari potensi 

wilayah di Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong dengan 

menunjukkan persebarannya melalui peta. 

2. Menganalisis perbedaan karakteristik kawasan sektor ekonomi kreatif dan 

keterkaitannya terhadap sektor lain berdasarkan fisografis wilayah. 

3. Menganalisis perbedaan potensi dan strategi pengembangan industri kreatif 

berdasarkan klasifikasi fisiografis wilayah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Mengetahui persebaran sub-sektor kegiatan ekonomi kreatif dan mengetahui 

impact yang dirasakan masyarakat pada tingkat Kecamatan di Kabupaten 

Kebumen dengan melihat peta yang diolah menggunakan aplikasi SIG. 

2. Mengetahui perbedaan karakteristik kawasan sektor ekonomi kreatif dan 

keterkaitannya terhadap sektor lain setiap klaster fisiografis wilayah 

Kabupaten Kebumen. 

3. Mengetahui perbedaan setiap klaster dalam melakukan pengembangan 

wilayah setiap subsektornya sebagai peningkatan potensi ekonomi kreatif 

yang tepat guna dalam pengentasan masalah – masalah yang dihadapi pada 

wilayah penelitian. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Ekonomi Kreatif 

Definisi Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif 

Menurut UNCTAD dalam terjemahannya mengenai definisi 

ekonomi kreatif adalah konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif 

yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ini 

dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan 

pendapatan ekspor sambil mempromosikan inklusi sosial, keragaman 

budaya dan pembangunan manusia. 

Menurut kelompok kerja desain power kementerian perdagangan RI, 

dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2010 – 2014 (2009; 4) 

mengemukakan “Ekonomi Kreatif merupakan era ekonomi baru yang 

mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan 

pengetahuan (stock of knowledge) dari sumber daya manusia sebagai faktor 

produksi utama dalam kegiatan ekonomi.” 

 

B. Potensi Karakteristik Ekonomi 

Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara) memiliki ciri – ciri 

khusus, yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda 

dengan negara – negara lain di dunia sehingga perekonomiannya memiliki 

karakteristik sendiri. Faktor yang mempengaruhi karakteristik 

perekonomian Indonesia yaitu faktor geografi, faktor demografi, serta faktor 

sosial, budaya dan politik. 

Terdapat 3 potensi kerawanan yang menjadi karakteristik 

perekonomian Indonesia yaitu diantaranya potensi rawan kesenjangan 

terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat 

pengaruh faktor gegrafi, yang kedua potensi rawan kemiskinan terutama 

kemiskinan di daerah pedesaan.  
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C. Fisiografis Wilayah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi fisiografis adalah 

salah satu cabang ilmu Geografi yang mempelajari suatu wilayah daerah 

atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan 

garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief 

permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Fisiografi lingkungan adalah 

uraian tentang aspek fisik dari lingkungan hidup manusia dan makhluk 

hidup lainnya mencakup aspek udara, tanah/ batuan, air, dan lahan. 

Glasson (1974), Budi Harsono (1996), dan Huesmen (1986) 

mengatakan bahwa wilayah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu wilayah 

formal adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek tertentu yang 

mempunyai sifat – sifat dan ciri – ciri yang relatif sama. Kriteria tersebut 

dapat berupa aspek fisik seperti; ketinggian, bentuk lahan, dan curah hujan, 

kegiatan ekonomi (daerah pertanian), peternakan, industri dan sebagainya. 

Serta wilayah fungsional adalah suatu wilayah yang mempunyai 

ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah belakangnya atau suatu 

wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang 

saling dihubungkan dengan garis melingkar (daerah belakangnya).  

 

D. Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki banyak manfaat yang dapat 

dihasilkan seperti penggalian terhadap potensi – potensi lokal dan pemberian 

manfaat nonekonomi lain, seperti pemeliharaan dan pengembangan nilai 

budaya serta warisan budaya, peningkatan kualitas hidup, dan toleransi 

sosial, dll. Menurut Suryana, 2013 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi 

Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, untuk 

melakuakan pengembangan ekonomi kreatif diperlukan adanya suatu 

metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan metode SWOT; 

Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan 

Tantangan (Challenge) Industri. 
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Menurut Departemen Perdagangan RI (2008: 24), ada enam alasan 

mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan, keenam alasan 

pengembangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Alasan pengembangan ekonomi kreatif perlu dilakukan 

Sumber : Departemen Perdagangan, Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025. 

 

E. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut Aronoff (1993), SIG merupakan sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi – 

informasi geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras 

dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akusisi dan verifikasi 

data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan 

presentasi data serta analisa data.  

SIG ternyata tidak hanya berfungsi sebagai tools semata. Walaupun 

produk SIG paling sering disajikan dalam bentuk peta, kekuatan SIG yang 

sebenarnya terletak pada kemampuannya melakukan analisis data peta 

(Prahasta, 2002). Aronoff (1993) mengklasifikasikan kemampuan fungsi 
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analisis SIG ini ke dalam tiga kategoti utama dengan masing – masing 

kategori memiliki peran fungsi analisis yang berbeda – beda. Ketiga 

kategori tersebut adalah : 

1.) Perawatan dan analisis data spasial : Fungsi ini digunakan untuk 

mentransformasi data spasial, mengedit dan menilai keakurasian data. 

2.) Perawatan dan analisis data atribut : Fungsi ini digunakan untuk 

mengedit, memeriksa, dan menganalisis data atribut non spasial. 

3.) Analisis terpadu data spasial dan atribut : Kekuatan SIG tampak pada 

kemampuannya menganalisis data spasial dan atribut secara bersamaan. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan penelitian dari Gina Resty Fauziah (2015), dengan 

judulnya yaitu “Analisis Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Ekowisata Di 

Pulau Tidung Kepulauan Seribu”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi potensi sumber daya alam untuk kerajinan tangan dan 

kuliner khas yang dapat dijadikan produk ekonomi kreatif, yang kedua; 

mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dalam mengolah bahan 

baku kerajinan tangan dan kuliner khas, yang ketiga; menganalisis kondisi 

kerajinan tangan dan kuliner khas yang berbasis ekowisata, dan yang 

keempat; menganalisis potensi kerajinan tangan dan kuliner khas berbasis 

ekowisata yang dapat di kembangkan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari setiap subsektor kerajinan dan 

kuliner khas yang memanfaatkan potensi SDA sebagai produk ekonomi 

kreatif terdapat bermacam- macam jenis yang di produksi, mulai dari 

kerajinan yaitu gantungan kunci, hiasan – hiasan dari kerang, tempat 

tissue, dan frame foto dari kerang. Ketersediaan potensi SDA yang 

dimiliki Pulau Tidung cukup banyak contohnya pohon sukun, jambu air, 

dan pohon kelapa yang banyak tumbuh di sepanjang daratan Pulau 

Tidung, ditambah lagi budidaya bibit beberapa pohon yang diadakan 

pemerintah. Potensi SDM dalam mengolah bahan baku agar menjadi 
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produk ekonomi kreatif di Pulau Tidung dengan adanya komunitas wanita 

tani dan tidak adanya persaingan dengan para pendatang karena seluruh 

hasil makanan olahan yang dijual di dalam Pulau Tidung dibuat oleh 

warga Pulau Tidung asli. Potensi kerajinan tangan dan kuliner khas hanya 

sedikit yang berbasis ekowisata, apabila akan dikembangkan harus 

didukung dari berbagai pihak, diantaranya masyarakat Pulau Tidung 

sendiri, pemerintah setempat atau dinas – dinas yang terkait, perusahaan 

swasta dan pemilik modal dalam bentuk modal, pelatihan dan pemasaran 

(Gina, 2015). 

Berdasarkan penelitian dari Umi Rohmah (2017), dengan 

judulnya yaitu “Analisis Peran Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan 

Pendapatan Pengrajin Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan 

penelitian ini yaitu, yang pertama untuk mengetahui ekonomi kreatif 

dalam peningkatan pendapatan pengrajin melalui pemberdayaan 

masyarakat pada industri anyaman bambu di Desa Tulungagung, yang 

kedua untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam dalam peran ekonomi 

kreatif dalam peningkatan pendapatan pengrajin.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Deskripstif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis dan 

menginterprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

ekonomi kreatif memiliki peran penting bagi pengrajin, dilihat dari 30 

responden 9 orang pengrajin mengalami peningkatan pendapatan, 18 

orang pengrajin stabil, dan 3 orang pengrajin mengalami penurunan 

ditahun 2016. Sementara itu, untuk kajian dalam islam, para pengrajin 

telah memenuhi proses produksi, pasar pemasaran, kebijakan pemerintah, 

kondisi ekonomi, lingkungan dan kemitraan. Namun belum memenuhi 

pada indikator manajemen dan keuangan. Di bawah Tabel 1.3 mengenai 

referensi penelitian sebelumnya sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Gina 

Resty 

Fauziah 

(2015) 

Analisis Potensi 

Ekonomi Kreatif 

Berbasis Ekowisata di 

Pulau Tidung 

Kepulauan Seribu  

1. Mengidentifikasi potensi SDA untuk kerajinan tangan 

dan kuliner khas yang dapat dijadikan produk ekonomi 

kreatif di Pulau Tidung. 

2. Mengidentifikasi potensi SDM dalam mengolah bahan 

baku kerajinan tangan dan kuliner khas di Pulau 

Tidung. 

3. Menganalisis kondisi kerajinan tangan dan kuliner 

khas yang berbasis ekowisata di Pulau Tidung. 

4. Menganalisis potensi kerajinan tangan dan kuliner 

khas berbasis ekowisata yang dapat di kembangkan di 

Pulau Tidung. 

Deskriptif 

Kualitatif 

1. Potensi SDA Pulau Tidung diantaranya pohon – pohon sukun, jambu air, dan 

pohon kelapa yang banyak tumbuh disepanjang daratan Pulau Tidung seperti 

kerang – kerangan begitupun limbah plastik dan limbah kerang yang dapat 

dimanfaatkan. 

2. Potensi SDM dalam mengolah bahan baku produk ekonomi kreatif di Pulau 

Tidung dengan adanya komunitas wanita tani dan tidak adanya persaingan 

dengan para pendatang karena seluruh hasil makanan olahan khas Pulau 

Tidung yang dijual di dalam Pulau Tidung dibuat oleh warga Pulau Tidung 

asli. 

3. Kondisi sektor ekonomi kreatif di Pulau Tidung hanya sedikit yang berbasis 

ekowisata. 

4. Potensi kerajinan tangan dan kuliner khas berbasis ekowisata yang dapat 

dikembangkan harus didukung dari berbagai pihak, diantaranya masyarakat 

Pulau Tidung sendiri, pemerintah setempat atau dinas – dinas yang terkait, 

perusahaan swasta dan pemilik modal dalam bentuk modal, pelatihan dan 

pemasaran. 

Umi 

Rohmah 

(2017) 

Analisis Peran Ekonomi 

Kreatif dalam 

Peningkatan Pendapatan 

Pengrajin Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada 

Industri Anyaman 

Bambu Desa 

Tulungagung 

Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu) 

1. Untuk mengetahui ekonomi kreatif dalam peningkatan 

pendapatan pengrajin melalui pemberdayaan 

masyarakat pada industri anyaman bambu di Desa 

Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam dalam 

peran ekonomi kreatif dalam peningkatan pendapatan 

pengrajin. 

Menggunakan 

penelitian yang 

bersifat deskriptif 

kualitatif. Metode 

yang digunakan 

dalam 

pengumpulan data 

menggunakan 

metode Observasi, 

Interview, dan 

Dokumentasi. 

1. Ekonomi kreatif pada industri kerajinan anyaman bambu yang berada di Desa 

Tulungagung sudah baik terlihat dari hasil penelitian diketahui dari 30 orang 

pengrajin terdapat 18 orang pengrajin dengan penghasilan stabil dari tahun 

2015 ke 2016 walaupun masih fluktuatif, 9 orang pengrajin mengalami 

kenaikan di tahun 2016, dan 3 orang pengrajin mengalami peningkatan di 

tahun 2016. Selain itu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk 

anyaman ini berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dengan ini 

dapat dikatakan bahwa memproduksi anyaman bamboo sudah menjadi 

rutinitas dalam upaya peningkatan pendapatan pengrajin untuk keluarga. 

2. Para pengrajin telah memenuhi proses produksi, pasar pemasaran, kebijakan 

pemerintah, kondisi ekonomi, lingkungan dan kemitraan. Namun belum 

memenuhi pada indikator manajemen dan keuangan. 

Peny Nur 

Rohmah 

(2018) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan 

Kawasan Ekonomi 

Kreatif Berdasarkan 

Fisiografis Wilayah 

1. Mengidentifikasi dan mengetahui jenis – jenis sub-

sektor kegiatan ekonomi kreatif dan impact yang 

dirasakan masyarakat dilihat dari potensi wilayah di 

Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong dengan 

menunjukkan persebarannya melalui peta. 

Metode deskritif 

analisis dan 

analisis SWOT 

dengan pendekatan 

kualitatif. 

1. Kawasan dataran rendah terdiri dari 32 desa, kawasan dataran tinggi terdiri 

dari 3 desa, dan kawasan pesisir terdiri dari 2 desa. Kecamatan Pejagoan 

memiliki kegiatan industri kreatif sejumlah 22 responden dari 13 desa yang 

sebagian besar adalah industri kerajinan dengan jumlah 10 jenis usaha. 

Sedangkan industri kreatif yang berkembang di Kecamatan Klirong berjumlah 
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Kec. Pejagoan dan Kec. 

Klirong  Kabupaten 

Kebumen Tahun 2017 

2. Menganalisis perbedaan karakteristik kawasan 

sektor ekonomi kreatif dan keterkaitannya 

terhadap sektor lain berdasarkan fisografis 

wilayah. 

3. Menganalisis perbedaan potensi dan strategi 

pengembangan industri kreatif berdasarkan 

klasifikasi fisiografis wilayah. 

 

Dilakukan dengan 

survey, observasi, 

dokumentasi, 

wawancara, dan 

alat – alat 

pengumpulan data 

lainnya. 

28 responden dari jumlah 24 desa. Indsutri kreatif paling dominan adalah 

industri kerajinan dan industri kuliner dengan jumlah 11 jenis usaha. Impact 

yang dirasakan pelaku usaha industri kreatif memiliki tingkat kesejahteraan 

keluarga yang baik melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha 

sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan penduduk suatu 

wilayah. 

2. Karakteristik industri kreatif pada kawasan dataran rendah memiliki 

kontribusi tertinggi adalah industri kerajinan sejumlah 19 responden, 

sedangkan kawasan dataran tinggi lebih dominan industri kerajinan sejumlah 

2 responden, serta kawasan pesisir memiliki kontribusi industri tertinggi pada 

subsektor kuliner sejumlah 3 responden. Faktor yang mempengaruhi 

keberagaman industri karena pengaruh kemajuan teknologi, kreatifitas pelaku 

usaha yang semakin tinggi, semakin mudahnya akses komunikasi, sisi 

kehidupan seseorang dan ketersediaan bahan baku disuatu wilayah. 

3. Potensi industri kreatif kawasan dataran rendah yaitu tingkat SDM memadai, 

mudahnya aksesibilitas, tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi, lokasi 

industri yang strategis dan mudah diakses, serta memadainya ketersediaan 

sarana dan prasarana. Indsutri kreatif yang dominan adalah kerajinan, kuliner, 

dan pakaian (fashion). Strategi pengembangan dengan memanfaatkan secara 

optimal sarana prasarana serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi 

indsutri. Potensi industri kreatif kawasan dataran tinggi yaitu tingginya ekspor 

barang produksi, melimpahnya hasil bumi seperti hutan perhutani dan hasil 

perkebunan, berkembangnya potensi wisata berbasis kearifan lokal. Industri 

kreatif yang dominan adalah kerajinan. Strategi pengembangan dengan 

meningkatkan SDM yang handal untuk pengelolaan SDA yang tersedia. 

Potensi indsutri kawasan pesisir yaitu hasil tangkapan laut yang melimpah, 

meningkatnya sektor pariwisata, serta jaringan pemasaran yang luas. Industri 

kreatif yang dominan adalah kuliner. Strategi pengembangan dengan 

melakukan pertimbangan mitigasi bencana yang sewaktu – waktu terjadi guna 

meminimalisir kerugian bagi pelaku indsutri kreatif, serta pengelolaan sumber 

daya secara berkelanjutan.  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Persebaran potensi ekonomi kreatif di beberapa wilayah dikelompokkan 

berdasarkan klaster yaitu kawasan dataran rendah, kawasan dataran tinggi, dan 

kawasan pesisir sehingga peta tersebut dapat menunjukkan wilayah – wilayah 

yang berpotensi adanya kegiatan ekonomi kreatif atau industri rumah tangga dan 

industri kecil menengah. Adanya pengelompokkan wilayah tersebut dalam bentuk 

peta dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk 

memperlihatkan kegiatan ekonomi kreatif yang perlu dilakukan pengembangan 

dan peningkatan agar meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi 

pengangguran, dan kemiskinan. selain itu manfaat lainnya sebagai peneliti 

mempermudah dalam melakukan analisis data.  

Untuk mengetahui karakteristik wilayah studi setiap klaster dengan 

menemukan kondisi fisiografisnya melalui letak wilayah, luas wilayah, topografi, 

ketinggian, kemiringan lahan (lereng), iklim, tata guna, dan wilayah administratif. 

Hal tersebut akan diketahui perbedaan fisiografis wilayah setiap klasternya, 

sehingga menemukan faktor – faktor yang mempengaruhi dan menghambat 

adanya potensi karakteristik ekonomi kreatif dan kegiatan ekonomi keratif daerah 

dilihat dari kondisi fisiografisnya. Letak fisiografis terdiri dari letak astronomis, 

letak maritim, letak klimatologi, dan letak geologis. 

Berdasarkan sebaran potensi ekonomi kreatif, maka dapat dilakukan 

analisis pengembangan wilayah setiap klaster/ pengelompokkan wilayah tersebut. 

Analisis dilakukan dengan melihat persebaran area melalui hasil peta yang telah 

dibuat. Keberadaan setiap objek potensi ekonomi kreatif desa yang terdapat di 

suatu wilayah tidak tersaji dalam satu tampilan informasi, tetapi harus dikunjungi 

terlebih dahulu oleh pemerintah daerah yang akan melakukan pengembangan atau 

beberapa masyarakat yang akan membeli produk usaha kreatif desa tersebut. 

Sehingga menyulitkan bila tidak memiliki gambaran tentang jarak dan arah objek 

ekonomi kreatif suatu wilayah, karena keterbatasan tersebut maka penelitian ini 

akan memberikan gambaran sebaran dan berbagai jenis objek ekonomi kreatif 

daerah dalam konsep pemetaan digital.  
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Bentuk dari analisis industri kreatif berkaitan tentang cakupan identifikasi 

subsektor ekonomi kreatif serta cara pengembangannya masing – masing karena 

industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berbasis kreatifitas dan sistem 

informasi, sehingga industri ini banyak menggunakan kolaborasi/ atau 

membangkitkan sektor – sektor pembangunan ekonomi lainnya yang ada di 

Indonesia seperti pertanian dan peternakan, perdagangan, pengangkutan, jasa, dll, 

selain itu juga meningkatkan pariwisata dan perindustrian. Kolaborasi yang terjadi 

antar sub sektor industri kreatif seperti halnya industri video, film, dan fotografi 

yang ber-kolaborasi/ dapat dijalankan bersama dengan industri percetakan, 

industri periklanan dengan industri percetakan, industri musik dengan industri 

seni pertunjukkan, industri pasar barang seni dengan industri pakaian, serta 

kolaborasi dengan sektor/ bidang  yang lainnya.  

Industri kreatif yang telah dikelompokkan kedalam kawasan fisiografis 

wilayah selanjutnya dilakukan sebuah analisis menggunakan SWOT agar 

diketahui kekuatan dan kelemahan setiap kawasan industri kreatif dan peluang 

serta ancamana keberadaan indsutri kreatif agar diketahui faktor internal dan 

eksternal dalam strategi penilaian potensi dan pengembangan industri kreatif 

setiap kawasan fisiografis wilayah. Hasil terakhir yang menjadi sasaran penelitian 

akan menjawab permasalahan – permasalahan kegiatan ekonomi kreatif dapat 

menciptakan kesempatan kerja/ mengurangi pengangguran, meningkatkan 

pendapatan, menciptakan pemerataan, mengurangi kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan, dan mendorong pembaruan serta memanfaatkan bahan baku lokal. 

Diagram alur kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut : 
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Gambar 1.3 Diagram Alur Kerangka Penelitian 

 

Sumber : Penulis, 2017 
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1.7 Batasan Operasional 

a) Analisis Data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 

1989) 

b) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat 

istiadat yang diakui Pemerintahan Nasional, ada di Kabupaten. 

c) Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar 

kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai 

benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan 

(Max Webber). 

d) Potensi Daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang 

dapat dikembangkan, agar potensi daerah dapat bermanfaat, maka masyarakat 

melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. 

e) Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan yang dilakukan terus 

menerus dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

dalam suatu wilayah agar tercapai kualitas kesejahteraan masyarakat dan 

lingkungan hidupnya (SubDit Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Pulau, 

Ditjen Penataan Ruang-PU, 2010).  

f) 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. 

g) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kasawan dengan batas tertentu 

dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan 

untuk menyelenggarakan fungsi perekonomiandan memperoleh fasilitas 

tertentu. 

h) Aplikasi Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem informasi yang 

berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang 

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). 


