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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem ekonomi islam adalah sebuah system ekonomi yang berdasarkan 

ketuhanan dan etika. Ia terpancar dari etika yang islamiah. Islam sengaja 

diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Sehingga ekonomi 

Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan 

sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah tujuan akhir, sebagaimana dalam 

system ekonomi  yang lain. Ekonomi islam beritik tolak dari Allah sebagai satu-

satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (Allah 

Kaghoyatul Ghoyyah). Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Islam 

adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan serta cara 

melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan 

ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya 

selalu diawasi oleh Allah (muraqabatullah) dan senantiasa bersama Allah (ma 

iyatullah). Dan sikap ini akan muncul dari keimanan seseorang pada Sang 

Khaliq.
1
  Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, 

mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau 

komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak 

akan ada syariah lain yang datang untuk meyempurnakannya. Komprehensif 

                                                             
1 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010), hlm. 2-3. 
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berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) 

maupun social (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan 

keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan 

sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di 

muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game 

atau aturan main manusia dalam kehidupan social.
2
  

Salah satu dari permasalahan penting lainnya yang menyangkut kehidupan 

umat manusia adalah tentang ekonomi. Islam telah menjelaskan beberapa aturan 

dalam permasalah ekonomi. Semua harta kepemilikan sangat diakui dalam Islam, 

bagaimana pembagian awal terhadap harta kekayaan serta cara pemanfaatannya 

semua sudah diatur secara cantik oleh Islam. Permasalahan pasar serta semua hal 

yang berkaitan dengannya menjadi perhatian penting, karena dari pasar semua 

kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jika harga pasar stabil, maka ekonomi rakyat 

tidak terjadi permasalahan, namun sebaliknya, jika harga pasar labil atau terjadi 

banyak kecurangan maka bisa dipastikan keadaan masyarakat akan terganggu. 
3
 

Berbicara masalah muamalah berarti membicarakan hubungan manusia 

dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai 

macam peraturan. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan 

hidup bermasyarakat. Dengan demikian  manusia tidak akan bisa hidup tanpa 

                                                             
2 Syafi`i Antonio, hlm. 4. 
3 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan 

Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 

hlm. 4. 
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bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk social yaitu makhluk yang 

berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya 

mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk 

memenuhi kehidupannya sehari-hari. 

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antar manusia yaitu jual-beli, 

yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantung satu sama lain. Kegiatan 

jual-beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual-beli maka akan timbul 

rasa saling bantu-membantu terutama di bidang ekonomi, karena jual-beli adalah 

sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama.
4
 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa, manusia tempat berhajat kepada satu sama lainnya, baik yang menyangkut 

hubungan social, ekonomi dan sebagainya. 

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan 

ini didasarkan pada Firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa` ayat 29 

yang berbunyi: 

                  

                     

    

                                                             
4 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet. Ke-2,(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 115. 
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Artinya : 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 membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5
 

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik 

tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya 

bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap 

orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Bahkan sangat banyak sekali 

individu /masyarakat yang menjadikan perniagaan sebagai profesi utama untuk 

menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang 

disyariatkan secara agama mutlak diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya, 

banyak sekali individu-individu yang menggeluti perniagaan tidak paham akan 

pelaksanaan dan pengelolaan jual beli yang sesuai syariat.   

Seperti halnya di sentra kerajinan rotan Kota Pekanbaru yang berlokasi di 

jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai, yang mana usaha kerajinan rotan ini 

merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat setempat atau pendatang. 

Banyak kepala keluarga yang menjadi pedagang atau pengrajin hanya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya.
6
  

Rotan merupakan bagian dari sumber daya alam yang dijadikan usaha 

oleh kalangan baik dalam perusahaan, perusahaan, koperasi, industri rumah 

                                                             
5 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012),hlm.83. 
6 Sugianto, (Ketua Asosiasi Pengrajin Rotan Riau (ASPRI)), Wawancara, tgl. 14 September 

2018, Pekanbaru. 
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tangga dan jenis usaha usaha lainnya. Sebagian besar rotan berasal dari hutan di 

Indonesia, seperti Sumatera, Jawa Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 

Indonesia memasok 70% kebutuhan rotan dunia. Persebaran Rotan di Sumatera 

meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan 

Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Riau. Riau merupakan 

salah satu penghasil rotan di sumatera, salah satu penghasilan rotan di Riau ada di 

Kota Pekanbaru. Dan sentra kerajinan rotan di Pekanbaru berada di Kecamatan 

Rumbai. Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

potensi cukup besar, letaknya yang strategis dilalui jalur transportasi darat dan 

laut menunjang perkembangan usaha kecil. Salah satu usaha kecil yang cukup 

berkembang di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah usaha kerajinan rotan 

yang merupakan industri kecil yang bersifat tradisional dan merupakan bisnis 

keluarga.
7
 

Kerajinan rotan menjadi salah satu andalan warga Pekanbaru (Riau) 

selama bertahun-tahun, puluhan pengrajin rotan menggelar dagangannya di 

sepanjang Jln.Yos Sudarso. Usaha mereka kebanyakan berupa mebel rotan 

dengan berbagai kreasi.
8
 

                                                             
7 Fahmi Ardian Lumban Tobing, Sri Kartikowati, RM.Riadi, Analysis The Factors That 

Influence The Income Craftsmen  Rattan  In Distric  Rumbai Of Pekanbaru City, diakses tanggal 25 

mei 2019. 
8 http://akindustri.blogspot.com/2015/10/industri-mabel-di-pekanbaru-dona-rotan.html/m=1, 

diakses 25 mei 2019. 

http://akindustri.blogspot.com/2015/10/industri-mabel-di-pekanbaru-dona-rotan.html/m=1
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Kecamatan rumbai merupakan penyumbang investasi terbesar pada tahun 

2015 dalam sektor industri kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 

bahwa tahun 2015 total investasi pada industri kecil sekitar 2.597.010 (ribuan) 

disumbangkan oleh kecamatan Rumbai.
9
 

Kerajinan rotan merupakan industri kreatif yang memanfaatkan bahan 

dasar dari rotan yang diolah menjadi barang furniture (perabot) seperti meja, kursi 

dan barang handicraft (anyaman) seperti kursi goyang, tudung makanan, ayunan 

bayi, kursi santai, kursi teras, kursi tamu, kuda-kudaan, keranjang pakaian, 

buffet/almari, hiasan lampu, hingga set meja makan, dan produk-produk lainnya. 

Barang-barang yang dihasilkan berbagai macam jenis dan kegunaan. Bukan 

hanya menghasilkan jenis perabotan rotan, tetapi juga menghasilkan berbagai 

macam barang-barang kerajinan rotan untuk pajangan. Peningkatan industri 

kreatif di Kota Pekanbaru memberikan kontribusi besar pada kehidupan 

masyarakat sekitar yang berupa penciptaan lapangan kerja, pengurangan 

kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil dan menegah. 

Adapun data dan kisaran harga produk kerajinan rotan dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini : 

 

 

                                                             
9 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2016. 
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Tabel 1.1 

Data dan Harga Produk Kerajinan Rotan 

Nama Produk Harga 

Piring Rotan 10.000  - 15.000 

Vas bunga 30.000 – 40.000 

Hulahup 50.000 – 100.000 

Keranjang Buah 20.000 – 40.000 

Keranjang Parcel 50.000 – 75.000 

Tempat air mineral 35.000  -  50.000 

Tudung saji 120.000 – 150.000 

Ayunan Bayi 450.000 - 600.000 

Kuda-kudaan 350.000 – 400.000 

Keranjang pakaian 200.000 – 300.000 

Kursi tamu 500.000 – 2.000.000 

Pembatas antar ruangan 800.000 – 1.500.000 

Kap lampu gantung 50.000 – 200.000 

Meja dan kursi teras 1.000.000 – 2.000.000 

Kursi santai 450.000 – 1.000.000 

Buffet atau almari 300.000 – 1.500.000 

        Sumber : Wawancara 

“Berbagai kerajinan rotan dijual dengan harga Rp. 10.000 hingga Rp. 
2.000.000,-. 1 set kursi teras ditawarkan seharga Rp.1.200.000,-, kuda-kudaan untuk 

anak seharga Rp.350.000,-, tudung saji Rp.150.000,-. Kalau seperti piring-piring rotan 

berkisar Rp. 15.000  sampai Rp. 20.000,-“
10 

Produk kerajinan rotan juga bisa dipesan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pembeli. Bisa juga produk kerajinan rotan ini dikirim ke luar kota. 

Banyak para wisatawan yang datang ke sentra kerajinan rotan pekanbaru ini 

hanya untuk membeli cenderamata atau hiasan dan pajangan kerajinan rotan ini. 

Jika dilihat secara langsung, usaha-usaha kerajinan rotan ini selalu ramai 

dikunjungi oleh para pembeli. Tak hanya para wisatawan, tapi masyarakat yang 

                                                             
10 Sugianto, (Ketua ASPRI (Asosiasi Pengrajin Rotan Riau)), wawancara, tgal 14 september 

2018, Pekanbaru. 
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bermukim di pekanbaru juga banyak yang menjadi konsumen dari kerajinan rotan 

ini.
11

 

Industri ini merupakan industri kecil yang dikerjakan secara turun 

temurun, dengan karakteristik tenaga kerja yang digunakan 1 – 4 orang yang 

sebagian besar merupakan anggota keluarga itu sendiri, modal yang digunakan 

relatif kecil dan teknologi yang digunakan masih sederhana. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, keadaan lokasi penjualan 

cukup strategis. Tempat-tempat berjualan para pedagang sudah cukup rapi dan 

baik. Produk yang di pajang juga bervariasi. Hal itu tentu sangat menguntungkan 

bagi para pedagang kerajinan rotan ini. Akan tetapi, hal ini tidak membuat para 

pedagang memiliki ekonomi yang jauh lebih baik. Banyak pedagang yang hasil 

penjualannya masih sangat minim dibandingkan dengan penjualan pedagang 

lainnya. Padahal, jenis produk yang diperjualbelikan tidak jauh berbeda. Pada 

tanggal 14 september 2018 penulis melakukan riset disentra kerajinan rotan riau, 

yaitu kecamatan Rumbai, salah seorang pengrajin sekaligus pemilik toko 

kerajinan Rotan yang bernama Sugianto, mengatakan :  

Sebagian besar pedagang masih dikategorikan belum mampu mencukupi 

kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan dari hasil penjualan kerajinan 

                                                             

11 Suci Ramadhani, Pedagang (Usaha Dona Rotan), Wawancara,tgl. 13 April 2018, 

Pekanbaru. 
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rotan. Dengan begitu, ekonomi keluarga akan dibantu oleh istri dengan cara 

berjualan jus, buah-buahan atau lainnya.
12

 

Sistem jual beli pada usaha Kerajinan Rotan di Rumbai ini, bisa dengan 

dua sistem transaksi yakni, secara tunai atau pemesanan. Secara tunai adalah 

konsumen datang secara langsung ke tempat penjualan kerajinan rotan, memilih 

barang yang diinginkan, dan melakukan pembayaran. Adapun dengan sistem 

pemesanan,yakni konsumen bisa memesan produk kerajinan rotan ini kepada 

produsen sesuai dengan bentuk yang inginkan oleh konsumen. Yang mana 

pembayarannya bisa dibayar dimuka, dicicil sampai barang yang dipesan jadi, 

atau dibayar pada akhir (pada saat serah terima barang). Dan barang pun bisa 

dikirimkan ke tempat konsumen baik dalam kota maupun luar kota.
13

 

Dari penjelasan di atas, berikut tabel jumlah data pedagang kerajinan 

Rotan di Kota Pekanbaru dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin: 

Tabel 1.2 

Jumlah Pedagang Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 30 

2 Perempuan 7 

Total 37 

       Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

                                                             
12 Ibid,. 
13 Suci Ramadhani, Owner Dona Rotan, Wawancara, Pekanbaru, 17 April 2018. 
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Berikut tabel jumlah data pedagang kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru 

yang dikelompokkan sesuai dengan rata-rata pendapatan per bulan : 

Tabel 1.3 

Data Pedagang Kerajinan Rotan Dikelompokkan Sesuai Dengan 

Pendapatan Rata-Rata 

No Pendapatan Rata-Rata (Rp/per bulan) Jumlah (orang) 

1 500.000 – 1.000.000 4 

2 1.100.000 – 1.500.000 7 

3 1.600.000 – 2.000.000 14 

4 2.100.000 – 2.500.000 6 

5 2.600.000 – 3.000.000 6 

Total 37 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Besarnya pendapatan pengrajin tergantung pada jumlah produksi dan 

harga kerajinan yang diperjual belikan. Pendapatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah selisih antara pendapatan dengan pengeluaran usaha dalam 

jangka waktu tertentu.  

Berikut tabel fluktuasi rata-rata pendapatan para pedagang kerajinan rotan:  

Tabel 1.4: 

Tabel Fluktuasi Rata-Rata Pendapatan Pedagang 

No Uraian Per bulan (Rp) Per Tahun (Rp) 

1. Pendapatan Rata-Rata 2.000.000 24.000.000 

2. Pengeluaran Rata-Rata 1.500.000 18.000.000 

3.   Pendapatan Bersih    500.000 6.000.000 

Sumber:wawancara
14

  

                                                             
14 Sugianto, (Ketua ASPRI (Asosiasi Pengrajin Rotan Riau)), wawancara, tgal 14 september 

2018, Pekanbaru. 
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Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa diluar modal dana biaya produksi 

yang dipakai oleh para pedagang, rata-rata pendapatan kotor para pedagang 

kerajinan rotan di kota pekanbaru sebesar Rp. 2.000.000 per bulannya. Dan 

setelah dikurangi biaya-biaya lain mencakup biaya listrik, biaya transportasi, 

biaya perawatan, biaya sewa tempat usaha, gaji karyawan, maka rata-rata 

pendapatan bersih yang didapat oleh para pedagang kerajinan rotan hanya 

sebesar Rp. 500.000,-. 

Kerajinan rotan merupakan salah satu potensi hasil hutan di Indonesia 

yang cukup besar. Ini terbukti dengan menjadinya Indonesia sebagai penghasil 

rotan paling besar di dunia pada tahun 1994. Malahan pada tahun 2013, menurut 

salah satu website berita di Indonesia 

(https://bisnis.tempo.co/read/479915/indonesia-diklaim-penghasil-rotan-terbesar 

-di-dunia). Dalam sebuah makalah atau artikel disebutkan bahwa “Menurut Wakil 

Menteri Perindustrian, Indonesia adalah negara yang menghasilkan rotan yang 

paling besar di dunia, dengan perkiraan sekitar 85% bahan rotan dunia di suplay 

dari Indonesia”. Dari data tersebut yang membuat rotan mempunyai potensi yang 

besar di Indonesia.
15

 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat besarnya hasil investasi pada 

industri kecil di Kecamatan Rumbai, dan dalam jangka waktu yang lama yakni 

sejak tahun 80-an banyak kepala keluarga yang menggantungkan kebutuhan 

                                                             
15 http://alfafarotan.blogspot.com/2017/12/kerajinan-rotan.html?m=1, tanggal, 25 juni 2019. 

http://alfafarotan.blogspot.com/2017/12/kerajinan-rotan.html?m=1
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hidupnya pada usaha kerajinan rotan yang ada di Kecamatan Rumbai. Akan tetapi 

setelah dilihat lebih dalam, ternyata hal tersebut tidak membuat kehidupan 

perekonomian para pedagang semakin meningkat. 

Untuk menjawab masalah yang terjadi di lapangan, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dari sudut pandang ekonomi syariah 

tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kerajinan rotan yang ada di Kota 

Pekanbaru dan pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian pedagang. Yang 

penulis tuangkan atau uraikan dalam sebuah Tesis yang berjudul “Pengaruh 

Pelaksanaan Jual Beli Terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kerajinan 

Rotan di Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah.” 

B. Defenisi Istilah 

a. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari suatu (benda atay 

orang) yang ikut membentuk watak atau kepercayaan.
16

  

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah (proses, cara) perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan).
17

 

 

 

                                                             
16 Cangara, Hafied, Komunikasi Politik, (Jakarta: Raja Grafindo,2009), hlm.411. 
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008),hlm.774. 
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c. Jual Beli 

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak 

yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar 

harga barang yang dijual.
18

   

d. Peningkatan Ekonomi 

Peningkatan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
19

  

e. Pedagang 

Pedagang adalah orang yang kerjanya berdagang. 

f. Kerajinan Rotan 

Kerajinan Rotan adalah hasil pekerjaan atau usaha barang-barang rumah 

misalnya anyaman dengan bahan rotan yang dikerjakan melalui 

keterampilan tangan manusia.
20

 

g. Ekonomi 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas 

manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 

terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan 

                                                             
18 Ibid,hal. 589. 
19 Suharto,Edi, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: LSP-

STKS, 1997), hlm.166. 
20 Badudu, Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Timur Harapan, 

1994), hlm.1122. 
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νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis 

besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen 

rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau 

ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam 

bekerja.
21

 

h. Syariah 

Istilah Syari’ah berasal dari bahasa arab yang berarti “jalan menuju 

sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum 

atau peraturan yang ditentukan Allah Swt untuk hamba-Nya sebagaimana 

yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah 

Muhammad Saw dalam bentuk Sunnah (Hadis).
22

  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Modal penjualan masing-masing rumah tangga pedagang kerajinan 

rotan berbeda-beda. 

b. Tingkat penjualan masing-masing rumah tangga pedagang kerajinan 

rotan berbeda-beda. 

                                                             
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi 
22 Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2007), hlm. 4. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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c. Tingkat pengeluaran masing-masing rumah tangga pedagang kerajinan 

rotan berbeda-beda. 

d. Pengaruh jumlah penjualan terhadap tingkat pendapatan masing-

masing rumah tangga pedagang itu belum diketahui.  

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang diangkat, maka 

peneliti membatasi masalah pada pengaruh pelaksanaan jual beli terhadap 

peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru 

menurut tinjauan Ekonomi Syariah.  

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Seberapa besar pengaruh pelaksanaan jual beli kerajinan rotan 

terhadap peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di 

Kota Pekanbaru? 

2) Bagaimana pelaksanaan jual beli kerajinan rotan di Kota 

Pekanbaru menurut tinjauan Ekonomi Syariah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang 

“seberapa besar pengaruh pelaksanaan jual beli kerajinan rotan 

terhadap peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan 

di Kota Pekanbaru”. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang 

“bagaimana pelaksanaan jual beli kerajinan rotan di Kota 

Pekanbaru menurut tinjauan Ekonomi Syariah”. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah dalam 

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan dan prakteknya di lapangan.  

b. Bagi para pembaca diharapkan juga bermanfaat untuk 

menambah wawasan mengenai “pengaruh pelaksanaan jual 

beli terhadap peningkatan perekonomian pedagang kerajinan 

rotan di Kota Pekanbaru menurut tinjauan Ekonomi Syariah”. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan manfaat dan sebagai acuan data awal untuk 

mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif di 

dalam penelitian masalah yang sama atau penelitian yang 

bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang terdapat 

dalam penelitian ini.  
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d. Bagi dunia usaha diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan sumbangan yang positif kepada para pedagang 

dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar dapat menciptakan 

transaksi yang sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Al-

qur`an dan Sunnah. 

 

 


