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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Umum Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru  

a. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru 

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. 

Pada waktu itu baru berupa dusun yang bernama : Dusun Payung Sekaki yang 

terletak di tepi Sungai Siak (di seberang pelabuhan yang ada sekarang). 

Kemudian di zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh 

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat 1791), dusun ini berkembang dan 

pusatnya berpindah keseberang (ke selatan) sekitar Pasar Bawah yang kemudian 

bernama Senapelan. 

Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, 

Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya 

menjadi PEKANBARU. Penggantian ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan 

Mohamad Ali Muazan Syah (1684-1801). 

Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlanche 

Zelf Bestuur Van Siak N0.1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan 

Controluer (PHB) pemerintah Belanda. 
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Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi GUN yang dipakai oleh 

GUN CHO dan tempat kedudukan Riau SYUTJOUKANG. Akhirnya di zaman 

pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : 

1) Hemente Pekanbaru dan merupakan Keresidenan Riau berdasarkan 

ketetapan Gubernur Sumatera di Medan N0. 103 tanggal 1 Mei Tahun 

1946. 

2) Kota Kecil berdasarkan Undang-undang N0. 8 Tahun 1956. 

3) Kota Praja berdasarkan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1957. 

4) Kotamadya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
109

 

b. Letak Geografis 

1) Letak dan Luas 

    Kota Pekanbaru terletak antara : 

a) 101 14 º – 101 34º Bujur Timur 

b) 0 25 º – 0 45 º Lintang Utara 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 

7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km 

menjadi ± 446,50 Km, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh 

BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 

632, 26 Km.  
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Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. 

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah 

yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda 

Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 

kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 

menjadi 58 Kelurahan. 

2) Batas 

    Kota Pekanbaru berbatasan dengan : 

a) Sebelah Utara   :  Kab. Siak dan Kab. Kampar 

b) Sebelah Selatan  :  Kab. Kampar dan Kab.  

     Pelalawan 

c) Sebelah Timur   :  Kab. Siak dan Kab. Pelalawan 

d) Sebelah Barat   :  Kab. Kampar 

3) Geologi 

    Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan : 

a) Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan 

pasir 
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b) Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah 

organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat 

asam, sangat kerosif untuk besi. 

4) Sungai 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari 

barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai 

Umban sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, 

Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur 

perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta 

dari daerah lainnya. 

5) Iklim 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum berada pada bulan agustus dan suhu minimum di 

bulan februari. 

Jumlah hari hujan dan curah hujan cukup berfluktuasi selama 

tahun. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada November sedangkan 

curah hujan tertinggi jatuh pada bulan November juga. 

6) Jarak Ibu Kota 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang 

mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota TK.II 

lainnya sebagai berikut: 

Pekanbaru – Taluk : 118 Km 
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Pekanbaru – Rengat : 159 Km 

Pekanbaru – Tembilahan : 213,5 Km 

Pekanbaru – Kerinci : 33,5 Km 

Pekanbaru – Siak : 74,5 Km 

Pekanbaru – Bangkinang : 51 Km 

Pekanbaru – Ps. Pengaraian : 132, 5 Km 

Pekanbaru – Bengkalis : 128 Km 

Pekanbaru – Bagan : 192,5 Km 

Pekanbaru – Dumai : 125 Km 

Pekanbaru - Selat Panjang : 141 Km
110

 

 

2. Gambaran Umum Kerajian Rotan di Kota Pekanbaru 

a. Sejarah Ringkas Kerajinan Rotan di Pekanbaru 

Perabot rotan di Pekanbaru merupakan industri kecil yang kegiatannya 

melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang-barang kerajinan rotan yang 

dapat dikonsumsi oleh rumah tangga dan konsumen perkantoran. Barang – 

barang yang dihasilkan memiliki berbagai macam jenis dan kegunaan. Bukan 

hanya menghasilkan jenis perabotan.
111

 

Perabot rotan di Pekanbaru merupakan industri kecil yang kegiatannya 

melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang-barang kerajinan rotan yang 

dapat dikonsumsi oleh rumah tangga dan konsumen dan perkantoran. Barang–
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barang yang dihasilkan memiliki berbagai macam jenis dan kegunaan. Bukan 

hanya menghasilkan jenis perabotan, tetapi juga menghasilkan berbagai macam 

barang-barang kerajinan untuk pajangan. 

Perabot rotan pertama kali didirikan oleh Bapak Syarbani pada tahun 

1995 yang berlokasi di jalan Yos Sudarso no. 235 Rumbai Pekanbaru. Saat 

pertama kali pendirian usaha ini sudah cukup besar. Perabot rotan Bapak 

Syarbani ini bernama Al- Furqon. Perabot rotan Al- Furqon merupakan perabot 

rotan yang berdiri atas dasar kelanjutan dari perabot “ELANG PERKASA”. 

Awalnya Bapak Syarbani melakukan kerja sama dengan saudaranya untuk 

mendirikan perabot rotan “ELANG PERKASA” . Akibat terjadinya 

permasalahan internal akhirnya perabot rotan ELANG PERKASA dibubarkan. 

Sejak saat itu Bapak Syarbani mendirikan usaha baru perabot rotan Al-Furqon. 

Usaha ini secara penuh  dimiliki oleh Bapak Syarbani.
112

 

Modal awal usaha yang digunakan oleh Bapak Syarbani sebesar 

Rp.20.000.000. Saat itu sudah banyak tenaga kerja yang bekerja pada perabot Al-

Furqon. Dengan modal yang cukup besar membuat Bapak Syarbani tidak sulit 

dalam mengelola usaha tersebut. Perabot rotan ini memiliki keunggulan modal 

yang besar serta pengalaman yang luas tentang usaha rotan ini. Sehingga sudah 

banyak memiliki pelanggan, hingga kini usaha tersebut masih terus dan 

berkembang. Saat ini perabot rotan Al-Furqon memiliki delapan pengrajin tetap 

dan mempunyai dua orang tenaga kerja serap. 
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Sedangkan pengrajin lainnya adalah Bapak Syafrul, Bapak Syafrul 

mendirikan usaha kerajinan rotan di Pekanbaru pada tahun 1998 yang berlokasi 

di jalan Yos Sudarso N0.117 Rumbai Pekanbaru. Saat pertama kali pendirian 

usaha ini sangatlah sederhana sekali. Bangunan usaha yang dimiliki sangatlah 

kecil sekali serta tenaga kerja masih sedikit sekali. Saat itu Bapak Syafrul masih 

mempekerjakan karyawan yang berasal dari keluarganya. Bahkan seorang tenaga 

kerja harus bekerja rangkap dalam melakukan proses produksi. Kesederhanaan 

usaha tersebut disebabkan karena Bapak Syafrul hanya memiliki modal yang 

kecil, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha. 

Pendirian usaha ini didasarkan atas kondisi ekonomi keluarga serta 

permasalah yang timbul di lingkungan kerja. Awalnya Bapak Syafrul bekerja 

pada Lili Perabot yang berlokasi di Padang Sumatera Barat pada tahun 1995 

dipindahkan ke cabang Lili Perabot Rotan Rumbai Pekanbaru. Setelah tiga tahun, 

Bapak Syafrul mengundurkan diri dari Lili Perabot dengan maksud untuk 

mendirikan usaha sendiri, karena Bapak Syafrul mengundurkan diri, maka 

karyawan-karyawan lainnya juga mengundurkan diri. Sehingga Lili Perabot 

Rotan yang di Rumbai Pekanbaru tutup dikarenakan tidak adanya karyawan yang 

mampu bekerja profesional, sehingga manajemen Lili Perabot Rotan kesulitan 

untuk mencari pengrajin yang profesional. Sampai sekarang perabot rotan lili 

tutup dan tidak beroperasi lagi.
113
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Jadi perabot Al-Furqon dan Keluargalah pada saat itu yang beroperasi 

dan memanfaatkan warga tempatan untuk bekerja dan sekaligus berlatih di usaha 

perabot mereka. Dengan banyaknya karyawan yang telah bekerja dan menjadi 

seorang pengrajin, maka usaha kerajinan rotan di Pekanbaru, yang pada awalnya 

hanya dua perabot rotan sekarang telah berjumlah empat puluh tiga usaha perabot 

rotan di Pekanbaru. Hal ini dikarenakan karena pengrajin – pengrajin biasa 

dulunya yang bekerja di perabot rotan Keluarga dan Al-Furqon telah mempunyai 

modal yang cukup dan skill yang professional maka mereka memberanikan diri 

untuk mendirikan usaha kerajinan rotan dengan modal yang seadanya. 

Adapun Nama-nama UKM kerajinan rotan di Pekanbaru adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Daftar nama UKM Kerajinan Rotan Kota Pekanbaru 

No NAMA UKM 

KERAJINAN 

ROTAN 

NAMA PEMILIK ALAMAT 

1 Perabot Rotan Rian Romi Septian Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

2 Perabot Rotan Ferdi Mirza Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

3 Perabot Rotan Parkel Rusman Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

4 Perabot Rotan Fauzan Lukman Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

5 Sakra Jaya Rotan Emi Masra Feny Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

6 Perabot Atang Atmaja Etang Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

7 Perabot Rotan Dicky Syahrial Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

8 USM (Usaha Semoga Ridwan Jl. Yos Sudarso Rumbai 
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Maju) Pekanbaru 

9 Dona Rotan Sugianto Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

10 Perabot Rotan Kirana Dewi Murniati Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

11 Perabot Rotan Azil Fahrizal Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

12 Perabot Rotan Rinal Rinal Efendi Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

13 Perabot Rotan Devi Afrizal Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

14 Kiki Syahriza Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

15 Perabot Rotan Farel Perizal Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

16 Perabot Rotan Rizal Hendrizal. J Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

17 Mata Keranjang Dorma Uli Siahaan Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

18 Usaha Rotan Nabila Erizal Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

19 Berkah Rotan Auzar Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

20 Mitra Furniture Rotan Basli, A. Md Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

21 Perabot Rotan Delvia Yusrizal. D Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

22 Perabot Rotan Fitria MIAH Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

23 Young Rotan Yon Syafrudin Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

24 Barokah Nanang Zulfitri Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

25 Mustika Rotan Budi Putra Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

26 Putri Perabot Ermanto Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

27 Perabot Dini Yani 

Rotan 

Sudarto Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

28 Rotan Keluarga Syafrul Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

29 Cirebon Perabot Sukalfian Jl. Yos Sudarso Rumbai 
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Pekanbaru 

30 Tiara Rotan Rafli Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

31 Perabot Rotan Rasyid Rasidi Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

32 Arif Furnitur Rotan Ismail Arif Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

33 Perabot Rotan Riera Zainal Arifin Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

34 Al Furqon Sarbani Kasmin Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

35 Rehan Rotan Usman Burhanudin Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

36 Kalimantan Rotan Rohana Handiana Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

37 Perabot Rotan Warman Rida Warman Jl. Yos Sudarso Rumbai 

Pekanbaru 

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

 

b. Proses Pembuatan Kerajinan Rotan 

Untuk menghasilkan produk – produk kerajinan rotan tersebut perusahan 

mengunakan berbagai macam jenis rotan dan bahan baku yang terdiri dari : 

1) Rotan Manau 

2) Rotan Dahanan 

3) Rotan Getah 

4) Rotan sago 

5) Rotan Kord 

6) Rotan tali /plat oval 

7) Rotan fitrik 

8) Rotan triplek 

9) Cat, paku, amplas, obat kimia 
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10) Busa dan bahan 

11) Kaca, 

12) Bahan pembantu lainya.
114

 

Proses pembuatan Kerajinan Rotan untuk pembuatan barang-barang 

seperti kursi atau meja diperlukan rotan yang sudah dibersihkan dengan ukuran 

diameter 2-3 meter. Rotan dibentuk menurut kerangka kursi atau meja, dengan 

jalan memanaskan rotan dengan api (setengah dibakar) sampai agak lunak, 

sehinga dapat dibentuk sesuai dengan keinginan dengan mudah. Jika belum 

sempurna, rotan dipanaskan lagi dan dibentuk lagi. 

Demikian seterusnya sampai terbentuk sesuai keinginan. Bahan- bahan 

kerangka yang satu dengan yang lain dirangkai terlebih dahulu mempergunakan 

paku atau pasak dan kemudian dikat dengan anyaman mengunakan kulit rotan 

yang lebih kecil. 

Setelah kerangka selesai dibuat dengan utuh, barulah dianyam kulit rotan 

yang sudah dihaluskan dengan mengamplas keseluruh permukan bagian kursi 

yang diperlukan seperti tempat duduk, sandaran, serta kaki dan tangan kursi. 

Maka jadilah sebuah kursi yang molek, dan untuk memperoleh keindahan yang 

maksimal diperoleh dengan pelitur atau bahan pewarna.
115
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3. Identitas Responden 

Pelaksanaan  penelitian yang dilakukan, pengambilan data sebagian dijelaskan 

oleh responden untuk mengetahui tentang karakteristik dari responden.  Pada 

uraian berikut akan dijelaskan beberapa karakteristik dari responden  tersebut.  

Pada saat penelitian dilakukan, sebanyak 37  kuesioner telah disebarkan kepada 

37 orang pedagang kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai. Sebanyak 37 kuesioner 

jawaban dari responden tersebut maka digunakan untuk  dianalisis lebih lanjut 

dan diambil hasil wawancara dengan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru dan Ketua Asosiasi Pengrajin Rotan Riau yang mewakili 

jawaban umum para pedagang. 

a. Usia 

Identitas responden perlu dikemukakan pada penelitian ini agar data yang 

diperoleh betul-betul dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Adapun 

identitas yang akan diuraikan adalah identitas responden dilihat berdasarkan 

usia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Karakter Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase  

1 31-40 26 orang 70 % 

2 41-50 9 orang 24 % 

3 51-60 2 orang 6 % 

Jumlah 37 100 % 

Sumber: Data olahan (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 

31-40 tahun berjumlah 70 %, berusia 41-50 tahun berjumlah 24 % dan berusia 

antara 51-60 tahun berjumlah 6 %. Mayoritas responden  di wilayah 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru beragama Islam yakni mencapai 64 % 

dan beragama Kristen sebesar 36 % . 

b. Pendidikan 

Sikap dan cara seseorang dalam mengambil keputusan juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Berikut identitas responden berdasarkan 

pendidikan: 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase 

1 SLTA/SMK/MA 28 76 % 

2 SLTP/MTs 9 24 % 

3 SD 0 0 % 

Jumlah 37 100 % 

Sumber: Data Olahan (2018) 

 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan 

tingkat pendidikan SLTA/SMK/MA merupakan tingkat pendidikan 

terbanyak yakni 76 % atau 28 orang. Selanjutnya responden yang 

tamatan SMP/MTs berjumlah 24 % atau 9 orang, tamatan SD 

berjumlah 0 % atau tidak ada. 

c. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin responden yang diteliti dapat dilihat 

karakteristiknya pada tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.4 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 30 81 % 

2 Perempuan 7 19 % 

Total 37 100 % 

 Sumber : Data Olahan (2018) 

 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin laki-laki merupakan jenis kelamin terbanyak yakni 81 % atau 

30 orang. Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan berjumlah 

19 % atau 7 orang. 

d. Agama 

Berdasarkan jenis kelamin responden yang diteliti dapat dilihat 

karakteristiknya pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Agama Responden 

No Tanggungan Jumlah Persentase 

1 Islam 33 89 % 

2 Kristen 4 11 % 

3 Katolik 0  

4 Budha 0  

5 Hindu 0  

6 Lainnya 0  

Total 37 100 % 

 Sumber : Data Olahan (2018) 

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dengan Islam 

merupakan Agama terbanyak yakni 89 % atau 33 orang. Selanjutnya 

responden yang beragama Kristen berjumlah  11% atau 4 orang. 
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Analisis yang digunakan pada penelitian ini diambil dari 

responden dengan agama terbanyak, yaitu agama Islam sebanyak 33 

orang.    

e. Tanggungan 

Berdasarkan jumlah tanggungan responden yang diteliti dapat dilihat 

karakteristiknya pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 

Jumlah Tanggungan Responden 

No Tanggungan Jumlah Persentase 

1 1 - 4 orang 21 57 % 

2 5 - 8 orang 16 43 % 

Total 37 100 % 

 Sumber : Data Olahan (2018) 

 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden dengan 

jumlah tanggungan 1 – 4 orang merupakan jumah tanggungan 

terbanyak yakni 57 % atau 21 orang. Selanjutnya responden dengan 

jumlah tanggungan 5 – 8 orang berjumlah 43 % atau 16 orang. 

f. Penghasilan 

Berdasarkan penghasilan responden yang diteliti dapat dilihat 

karakteristiknya pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 

Penghasilan Responden 

No Penghasilan Responden 

(Rp/per bulan) 

Jumlah  Persentase 

1 500.000 – 1.000.000 4 11 % 
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2 1.100.000 – 1.500.000 7 19  % 

3 1.600.000 – 2.000.000 14 38 % 

4 2.100.000 – 2.500.000 6 16 % 

5 2.600.000 – 3.000.000 6 16 % 

Total 37 100 % 

Sumber : Data Olahan (2018) 

 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden dengan 

jumlah penghasilan Rp.1.600.000 – Rp. 2.000.000,- merupakan jumlah  

responden dengan penghasilan terbanyak yakni 38 % atau 14 orang. 

Kemudian, penghasilan Rp. 1.100.000 – Rp. 1.500.000,- sebanyak 19 

% atau 7 orang. Selanjutnya responden dengan penghasilan Rp. 

2.100.000 – 2.500.000,- sebanyak 16 % atau 6 orang.  Responden 

dengan penghasilan Rp. 2.600.000 – 3.000.000,- sebanyak 16 % atau 6 

orang. Dan, Responden dengan penghasilan Rp. 500.000 – 1.000.000,- 

sebanyak 11 % atau 4 orang. 

g. Status Kependudukan 

Berdasarkan status kependudukan responden yang diteliti dapat dilihat 

karakteristiknya pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 

Status Kependudukan Responden 

No Status Kependudukan  Jumlah Persentase 

1 Penduduk asli kecamatan 

Rumbai 

5 14 % 

2 Pendatang dari kecamatan 

lain 

7 19 % 

3 Pendatang dari kab/kota 

lain 

9 24 % 

4 Pendatang dari provinsi 16 43 % 
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lain 

Total 37 100 % 

 Sumber : Data Olahan (2018) 

 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden dengan status 

kependudukan  sebagai pendatang dari provinsi lain adalah 

terbanyak yakni 43 % atau 16 orang. Kemudian, pendatang dari 

kabupaten lain sebesar 24 % atau 9 orang. Selanjutnya responden 

pendatang dari kecamatan lain berjumlah 19 % atau 7 orang. Dan 

penduduk asli kecamatan Rumbai berjumlah 14 % atau 5 orang. 

 

B. Temuan Khusus Penelitian 

1. Pengaruh Jual Beli Terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang 

Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru  

a. Deskripsi Variabel Pelaksanaan Jual Beli 

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan jual beli kerajinan rotan di 

Kota Pekanbaru, digunakan analisis deskriptif berdasarkan tanggapan atas 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan hasil penelitan penulis, 

berikut item-item pernyataan dalam pelaksanaan jual beli kerajinan rotan 

digambarkan dalam bentuk table deskripsi frekuensi. 

1) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelaksanaan Jual Beli 

dengan indicator Jujur 
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Sebagai seorang pedagang seharusnya jangan melakukan 

perbuatan curang yang akan merugikan orang lain. Langkah yang tepat 

adalah melakukan perbuatan yang justru dapat menimbulkan empati 

dari rekan pedagang lainnya yaitu dengan memberikan keungulan 

kompetif. Di antara hal yang bisa menjadikan nilai tambah adalah 

dengan bersikap jujur sehingga akan menimbulkan rasa percaya 

terhadap orang yang memberikan barang dagangan. Kejujuran 

bukanlah hal sepele, tetapi menjadi hal penting dalam menjalankan 

perdagangan. Tanpa adanya kepercayaan dari konsumen, sebuah 

produk bisa saja tidak laku sehingga merugikan produsen produk 

tersebut. 

Alah swt berfirman dalam surat al-Muthafifin ayat 1-6 :
116

 

×≅ ÷ƒuρ tÏ� Ïe� sÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪  tÏ% ©!$# #sŒ Î) (#θä9$tG ø. $# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθ tG ó¡ o„ ∩⊄∪   # sŒ Î)uρ 

öΝ èδθä9$x. ρr& öΝèδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£ øƒ ä† ∩⊂∪   Ÿωr& ÷ Ýà tƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& Ν åκ̈Ξ r& tβθèOθãèö6̈Β ∩⊆∪   

BΘ öθu‹ Ï9 8ΛÏàtã ∩∈∪   tΠ öθtƒ ãΠθà) tƒ â¨$̈Ζ9 $# Éb> t�Ï9 tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∉∪     

Artinya : kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain mereka minta  dipenuhi, dan apabila mereka 

menakar atau menimbang untuk orang lain mereka 

mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa 

Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 

yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap 

Tuhan semesta alam? 

 

                                                           
116

 Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Darus Sunnah,2002),hlm.588 
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Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner :  

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kerajinan Rotan 

Dengan Indikator Jujur 

Sumber : Data Olahan (2019) 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

  SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Barang dagangan 

yang dijual 

kepada konsumen 

sesuai kondisinya 

tanpa melebih-

lebihkan ataupun 

mengurangi 

3 32 2 0 0 149 8 86 3 0 0 80.54 Baik 

2 Informasi yang 

disampaikan 

kepada konsumen 

sesuai dengan 

barang dagangan 

yang dijual dan 

tidak 

mengandung tipu 

daya 

3 32 2 0 0 149 8 86 3 0 0 80.54 Baik 

3 Berdagang tidak 

pernah 

mengurangi 

timbangan/ukuran

/ jumlah  

barang yang telah 

dibeli konsumen 

6 23 8 0 0 146 16 62 22 0 0 78.91 Baik 

4 Jika kekurangan 

bahan baku, maka 

diganti dengan 

bahan baku yg 

lebih buruk tanpa 

sepengetahuan 

konsumen 

3 10 11 9 4 112 8 27 30 24 11 60.54 Cukup 

5 Harga barang 

dagangan yang 

ditawarkan pantas 

dan layak sesuai 

dengan 

kualitasnya 

9 17 11 0 0 146 24 46 30 0 0 78.91 Baik 
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Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel pelaksanaan jual beli 

dengan indicator jujur sebagai berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“Barang dagangan yang dijual kepada konsumen sesuai 

kondisinya tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi” yaitu 

pada pernyataan ini tidak terdapat pedagang yang tidak jujur 

dalam hal menjual barang dagangan kepada konsumen sesuai 

dengan kondisinya tanpa melebih-lebihkan ataupun 

mengurangi. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“informasi yang disampaikan kepada konsumen sesuai dengan 

barang dagangan yang dijual dan tidak mengandung tipu daya” 

yaitu pada pernyataan ini tidak terdapat pedagang yang tidak 

jujur dalam hal memberikan informasi kepada konsumen sesuai 

dengan barang dagangan yang dijual dan tidak mengandung 

tipu daya. 

c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“Berdagang tidak pernah mengurangi 

timbangan/ukuran/jumlah barang yang telah dibeli konsumen” 

yaitu pada pernyataan ini tidak terdapat pedagang yang tidak 
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jujur dalam hal mengurangi timbangan/ukuran/ jumlah barang 

yang telah dibeli konsumen. 

d) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan “Jika 

kekurangan bahan baku, maka diganti dengan bahan baku yang 

lebih buruk tanpa sepengetahuan konsumen” yaitu pada 

pernyataan ini  terdapat pedagang yang tidak jujur, karena 

masih ada pedagang yang jika kekurangan bahan baku, maka 

diganti dengan bahan baku yang lebih buruk. 

e) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“Harga barang dagangan yang ditawarkan pantas dan layak 

sesuai dengan kualitasnya” yaitu pada pernyataan ini tidak 

terdapat pedagang yang tidak jujur dalam hal harga barang 

dagangan yang ditawarkan pantas dan layak sesuai dengan 

kualitasnya. 

2) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelaksanaan Jual Beli 

dengan indicator Amanah 

 Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. 

Kepercayan adalah asset yang sangat berharga di dunia bisnis.
117

 

Amanah memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap 

                                                           
117

 Danang Sunyoto, Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis 

Dipandang dari Perspektif Muslim,(Yogyakarta: Surya Media, 2009),hlm,45 
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tugas dan kewajiban
118

 moral yang dibebankan kepada setiap orang, 

baik dalam melaksanakan tugas penghamban kepada Tuhan maupun 

tugas kemanusiaan antara sesamanya. Dalam prinsip manajemen, 

amanah menjadi kata kunci yang sangat penting, sampai dimana 

sebuah proses usaha ditangani dengan jujur, transparan, dan 

akuntabel.
119

 Seorang yang amanah (terpercaya) akan senantiasa 

menjaga hak-hak orang lain karena Allah Swt berfirman dalam QS.Al-

Ahzab 33:72
120

 : 

$̄Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù 

βr& $pκ s] ù= Ïϑ øt s† z ø) x� ô© r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M}$# ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß 

Zωθßγy_ ∩∠⊄∪     

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka 

semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 

amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 

Amat dzalim dan Amat bodoh. 

 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner :  

 

                                                           
118

 M.Nur Rianto Al Arif, Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah,(Bandung: CV Alfabeta, 

2010),hlm 27 
119

 Achmad Djunaidi dk, Khadijah Membangun Prinsip Meraih Karier, (Jakarta: GP Pres, 

2008) hlm, 56 
120

 Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Darus Sunnah,2002),hlm.428 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kerajinan Rotan 

Dengan Indikator Amanah 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Pedagang selalu 

bisa amanah ketika 

ada konsumen yang 

memesan produk 

kerajinan. 

6 18 13 0 0 141 16 49 35 0 0 76.21 Baik 

2 Pedagang sering 

terlambat 

memenuhi janji 

kepada konsumen. 

7 14 16 0 0 83 19 38 43 0 0 44.86 Kurang 

Baik 

3 Transaksi tidak 

tunai selalu dicatat 

agar tidak lupa dan 

menghindari 

adanya kelalaian 

7 12 18 0 0 137 19 32 49 0 0 74.05 Baik 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel pelaksanaan jual beli 

dengan indicator amanah sebagai berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“pedagang selalu bisa amanah ketika ada konsumen yang 

memesan produk kerajinan” yaitu pada pernyataan ini masih 

tidak terdapat pedagang yang tidak bisa dipercaya jika ingin 

memesan produk. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“pedagang sering terlambat memenuhi janji kepada konsumen” 

yaitu pada pernyataan ini masih terdapat banyak pedagang 

yang sering terlambat memenuhi janji kepada konsumen. 
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c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“transaksi tidak tunai selalu dicatat agar tidak lupa dan 

menghindari adanya kelalaian” yaitu pada pernyataan ini tidak 

terdapat pedagang yang tidak mencatat setiap transaksi tidak 

tunai. 

3) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelaksanaan Jual Beli 

dengan indicator Ramah 

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar 

sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang yang 

tidak disukainya atau memilh untuk berperilaku tidak ramah. Padahal, 

ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam 

untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak 

orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. 

Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati 

seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan 

menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap 

ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen 

senang sehinga betah atau bahkan merasa tentram jika dalam 

bertansaksi. Bukankah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli 

merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukan hati 

sehinga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak 

mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelangan setia yang akan 
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menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Firman Alah 

swt yang berbunyi dalam surat Ali Imran ayat 3: 159
121

 :  

$yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ z ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨä. $̂à sù xá‹Î= xî É=ù= s) ø9 $# 

(#θ‘Òx�Ρ]ω ô ÏΒ y7 Ï9öθym ( ß#ôã $$sù öΝåκ ÷] tã ö� Ï�øótG ó™$# uρ öΝ çλm; öΝèδ ö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû 

Í÷ ö∆F{ $# ( #sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅©. uθtG sù ’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ït ä† t, Î# Ïj.uθtG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪     

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner :  

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kerajinan Rotan 

Dengan Indikator Ramah 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Dalam 

berdagang, 

pembeli adalah 

raja. Oleh 

karena itu, 

pelayanan yang 

ramah adalah 

poin penting. 

13 13 11 0 0 150 35 35 30 0 0 81.08 Baik 

2 Selalu 

tersenyum jika 

melayani setiap 

pertanyaan 

10 13 14 0 0 144 27 35 38 0 0 77.83 Baik 
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 Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Darus Sunnah,2002),hlm.72 



104 

 

konsumen, 

sehingga 

konsumen 

merasa nyaman 

saat berbelanja. 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel pelaksanaan jual beli 

dengan indicator ramah sebagai berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“dalam berdagang, pembeli adalah raja. Oleh karena itu, 

pelayanan yang ramah adalah poin penting” yaitu pada 

pernyataan ini tidak terdapat pedagang yang tidak ramah 

terhadap pembeli. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“selalu tersenyum jika melayani setiap pertanyaan konsumen, 

sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja” yaitu pada 

pernyataan ini pedagang selalu tersenyum jika melayani setiap 

pertanyaan konsumen. 

4) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelaksanaan Jual Beli 

dengan indicator Adil 

 Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berlaku zalim dalam 

berdagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Muhammad saw, 

merupakan diutus Alah untuk membangun keadilan, celakalah bagi 
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orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau 

menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Berbuat 

curang dalam berbisnis bisa mendatangkan kehancuran, karena kunci 

keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Dengan adil, tidak ada yang 

dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen 

merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, 

bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli 

karena akan berdampak kepada hasil penjualanya. Para konsumen 

akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan 

dan dikurangkan. firman Alah dalam surat an.Nisa: 58
122

 

* ¨βÎ) ©!$# öΝä. ã�ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈tΒ F{ $# #’ n< Î) $yγÎ= ÷δ r& # sŒ Î) uρ Ο çFôϑ s3ym t ÷t/ 

Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑ ä3 øt rB ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ ÏèÏΡ / ä3 ÝàÏètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. 

$Jè‹ Ïÿxœ # Z��ÅÁt/ ∩∈∇∪     

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner :  
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 Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Darus Sunnah,2002),hlm.88 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kerajinan Rotan 

Dengan Indikator Adil 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

  SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Pedagang 

memberikan 

perlakuan yang 

sama kepada setiap 

konsumen 

3 17 14 3 0 125 8 46 38 8 0 67.56 Cukup 

2 Harga ditentukan 

berdasarkan 

penampilan 

konsumen 

0 8 8 20 1 125 0 22 22 54 2 67.56 Cukup 

3 Pedagang akan 

menyimpan stok 

bahan. Jika bahan 

langka maka akan 

dikeluarkan dan 

dijual dengan harga 

yang lebih tinggi. 

0 16 14 6 1 103 0 43 38 16 3 55.67 Cukup 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel pelaksanaan jual beli 

dengan indicator adil sebagai berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“pedagang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap 

konsumen” yaitu pada pernyataan ini masih terdapat pedagang 

yang memberikan perlakuan berbeda kepada konsumen. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“harga ditentukan berdasarkan penampilan konsumen” yaitu 

pada pernyataan ini masih terdapat pedagang menentukan 
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harga dengan cara melihat penampilan konsumen terlebih 

dahulu. 

c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“pedagang akan menyimpan stok bahan. Jika bahan langka 

maka akan dikeluarkan dan dijual dengan harga yang lebih 

tinggi” yaitu pada pernyataan ini masih terdapat pedagang yang 

menyimpan stok barang yang akan dikeluarkan ketika barang 

langka dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. 

5) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelaksanaan Jual Beli 

dengan indicator Sabar 

 Sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang teguh kepada 

ketetapan Allah.
123

 Dalam jual beli sifat sabar sangatlah diperlukan 

karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah 

bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. 

Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika 

bertansaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan 

jika ingin mendapatkan produk yang memilki kualitas bagus plus 

harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-

quran surat Al-Imran : 120 yang berbunyi
124

 : 

                                                           
123

 Kuswara, Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai 

Dengan Pengelolanya, (Jakarta: Qultummedia,2005),hlm107 
124

 Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Darus Sunnah,2002),hlm.66 
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βÎ) öΝ ä3 ó¡ |¡ øÿsC ×πuΖ |¡ ym öΝ èδ ÷σÝ¡ s? βÎ) uρ öΝä3 ö7 ÅÁè? ×πt⁄ÍhŠ y™ (#θãmt� ø� tƒ $yγÎ/ ( βÎ) uρ 

(#ρç� É9 óÁs? (#θà) −G s?uρ Ÿω öΝà2•� ÛØ tƒ öΝ èδß‰ ø‹ x. $º↔ ø‹ x© 3 ¨βÎ) ©! $# $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ 

ÔÝŠ Ït èΧ ∩⊇⊄⊃∪     

Artinya : Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka 

bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka 

bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, 

niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan 

kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui 

segala apa yang mereka kerjakan. 

 

Tabel 4.13 

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kerajinan Rotan 

Dengan Indikator Sabar 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Selalu sabar 

menjelaskan 

detail kondisi 

setiap barang 

dagangan 

3 15 16 3 0 128 8 41 43 8 0 69.18 Cukup 

2 Sabar 

menawarkan 

barang-barang 

yang diminati 

oleh konsumen. 

3 15 16 3 0 129 8 41 43 8 0 69.72 Cukup 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel pelaksanaan jual beli 

dengan indicator sabar sebagai berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“selalu sabar menjelaskan detail kondisi setiap barang 

dagangan” yaitu pada pernyataan ini masih terdapat pedagang 
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yang tidak sabar menjelaskan detail kondisi setiap barang 

dagangan. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“Sabar menawarkan barang-barang yang diminati oleh 

konsumen” yaitu pada pernyataan ini masih terdapat pedagang 

yang tidak sabar menawarkan barang-barang yang diminati 

oleh konsumen. 

Rekapitulasi hasil jawaban responden (lihat lampiran), dicari rata-

ratanya dengan perhitungan sebagai berikut:  

 Rata-rata skor  =  Total Skor 

      Jumlah Item 

Rata-rata skor  = 1983    = 132.2 

        15 

Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentasi dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

 Persentasi skor    = skor rata-rata  x 100% 

    skor ideal 

 Persentasi skor    = 132.2 x 100%   =  71.45 

             185 
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Dari perhitungan tersebut diperoleh persentasi skor nilai 70.88. 

sehingga apabila dimasukkan kedalam kategori persentase menurut Arikunto, 

yaitu :
125

 

Tabel 4.14 

Kategori Persentase 

Baik 76 % - 100 % 

Cukup 56 % - 75 % 

Kurang Baik 40 % - 55 % 

Tidak Baik Kurang dari 40 % 

 

Maka pelaksanaan jual beli kerajinan rotan di Kota Pekanbaru 

termasuk kategori Cukup.  

b. Deskripsi Variabel Peningkatan Perekonomian 

 Untuk mengetahui pengaruh jual beli terhadap peningkatan 

perekonomian pedagang, berikut akan disajikan deskripsi jawabannnya dari 

faktor dependen Peningkatan Perekonomian (Y). Berdasarkan hasil penelitan 

penulis, berikut diuraikan skoring dan persentasenya : untuk variabel 

Peningkatan perekonomian item variabel ada 4 (empat) yaitu :  

1) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Adanya Modal 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner :  

 

 

 

                                                           
125

 Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010) 
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Tabel 4.15 

Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Adanya Modal 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel peningkatan 

perekonomian pedagang dengan indicator Adanya Modal sebagai 

berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“modal usaha mempengaruhi pendapatan saya” yaitu pada 

pernyataan ini pedagang setuju bahwa modal usaha 

mempengaruhi pendapatan. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“modal usaha mempengaruhi kelancaran kegiatan berdagang 

saya” yaitu pada pernyataan ini pedagang setuju bahwa modal 

usaha mempengaruhi kelancaran kegiatan berdagang. 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

  SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Modal Usaha 

mempengaruhi 

pendapatan saya 

11 18 8 0 0 151 30 48 22 0 0 81.62 Baik 

2 Modal usaha 

mempengaruhi 

kelancaran kegiatan 

berdagang saya 

10 20 7 0 0 151 27 54 19 0 0 81.62 Baik 

3 Semakin besar modal 

usaha saya, maka 

pendapatan saya 

semakin meningkat 

10 14 13 0 0 145 27 38 35 0 0 78.37 Baik 

4 Modal usaha menjadi 

faktor utama dalam 

kemajuan usaha saya 

9 20 8 0 0 149 24 54 22 0 0 80.54 Baik 
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c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“semakin besar modal usaha saya, maka pendapatan saya 

semakin meningkat” yaitu pada pernyataan ini pedagang setuju 

bahwa semakin besar modal usaha, maka pendapatan saya 

semakin meningkat. 

d) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“modal usaha menjadi faktor utama dalam kemajuan usaha 

saya” yaitu pada pernyataan ini pedagang setuju bahwa modal 

usaha menjadi faktor utama dalam kemajuan usaha. 

2) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Memiliki Keterampilan 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner :  

Tabel 4.16 

Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Memiliki Keterampilan 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

  SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Keterampilan 

mempengaruhi 

pendapatan saya 

13 12 11 1 0 148 35 32 30 3 0 80 Baik 

2 Pedagang harus 

memiliki keterampilan 

dalam membuat produk, 

sehingga meningkatkan 

daya beli konsumen 

5 18 14 0 0 139 13 49 38 0 0 75.13 Cukup 

3 Dengan adanya 

keterampilan yang baik, 

pedagang bisa membuat  

barang sesuai dengan 

pesanan konsumen 

5 18 13 1 0 138 13 49 35 3 0 74.59 Cukup 
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Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel peningkatan 

perekonomian pedagang dengan indicator memiliki keterampilan 

sebagai berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“keterampilan mempengaruhi pendapatan saya” yaitu pada 

pernyataan ini pedagang setuju bahwa keterampilan 

mempengaruhi pendapatan. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“pedagang harus memiliki keterampilan dalam membuat 

produk, sehingga meningkatkan daya beli konsumen” yaitu 

pada pernyataan ini terdapat pedagang yang tidak setuju jika 

untuk meningkatkan perekonomian, pedagang harus memiliki 

keterampilan dalam membuat produk, sehingga meningkatkan 

daya beli konsumen. 

c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“dengan adanya keterampilan yang baik, pedagang bisa 

membuat  barang sesuai dengan pesanan konsumen” yaitu pada 

pernyataan ini terdapat pedagang yang tidak setuju jika dengan 



114 

 

adanya keterampilan yang baik, pedagang bisa membuat  

barang sesuai dengan pesanan konsumen. 

3) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Tekhnologi/Inovasi 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner :  

Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Teknologi/Inovasi 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel peningkatan 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Inovasi 

mempengaruhi tingkat 

pendapatan saya 

7 18 11 1 0 142 18 48 30 3 0 76.75 Baik 

2 Dengan adanya 

inovasi, permintaan 

barang akan semakin 

tinggi. Hingga 

membuat pendapatan 

saya bertambah 

7 17 12 1 0 131 19 46 32 3 0 70.81 Cukup 

3 Alat untuk 

pengolahan bahan 

baku rotan hingga 

menjadi sebuah 

barang, membuat 

produksi semakin 

meningkat 

6 15 16 0 0 138 16 41 43 0 0 74.59 Cukup 

4 Dalam meningkatkan 

pendapatan, 

pedagang harus bisa 

lebih kreatif untuk 

membuat setiap 

produk 

6 20 10 1 0 142 13 49 35 3 0 76.75 Baik 
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perekonomian pedagang dengan indicator Teknologi/Inovasi sebagai 

berikut : 

a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“inovasi mempengaruhi tingkat pendapatan saya” yaitu pada 

pernyataan ini tidak terdapat pedagang yang tidak setuju jika 

inovasi mempengaruhi tingkat pendapatan. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“dengan adanya inovasi, permintaan barang akan semakin 

tinggi. Hingga membuat pendapatan saya bertambah” yaitu 

pada pernyataan ini terdapat pedagang yang tidak setuju jika 

dengan adanya inovasi, permintaan barang akan semakin 

tinggi. Hingga membuat pendapatan bertambah.permintaan 

barang akan semakin tinggi. Hingga membuat pendapatan 

bertambah. 

c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan “alat 

untuk pengolahan bahan baku rotan hingga menjadi sebuah 

barang, membuat produksi semakin meningkat” yaitu pada 

pernyataan ini terdapat pedagang yang tidak setuju bahwa alat 

untuk pengolahan bahan baku rotan hingga menjadi sebuah 

barang, membuat produksi semakin meningkat. 

d) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“dalam meningkatkan pendapatan, pedagang harus bisa lebih 
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kreatif untuk membuat setiap produk” yaitu pada pernyataan ini 

tidak terdapat pedagang yang tidak setuju bahwa dalam 

peningkatan perekonomian, pedagang harus bisa lebih kreatif 

untuk membuat setiap produk. 

4) Tanggapan Responden Terhadap Variabel Peningkatan Perekonomian 

Pedagang dengan indicator Tempat Usaha 

Berikut tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner :  

Tabel 4.18 

Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Perekonomian 

Pedagang Dengan Indicator Tempat Usaha 

Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan deskripsi frekuensi dapat didefenisikan tanggapan 

responden  tentang item-item pernyataan variabel peningkatan 

perekonomian pedagang dengan indicator Tempat Usaha sebagai 

berikut : 

No Item Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

SS S N TS STS Total SS S N TS STS Total 

1 Tempat usaha 

mempengaruhi 

pendapatan  saya 

3 32 2 0 0 151 8 86 3 0 0 81.62 Baik 

2 Semakin strategis 

tempat usaha, maka 

pendapatan saya 

semakin meningkat 

3 32 2 0 0 147 8 86 3 0 0 79.45 Baik 

3 Tempat usaha 

mempengaruhi 

kelancaran kegiatan 

berdagang saya 

6 23 8 0 0 149 16 62 22 0 0 80.54 Baik 

4 Tempat usaha menjadi 

faktor utama dalam 

kemajuan usaha saya 

3 10 11 9 4 144 8 27 30 24 11 77.83 Baik 
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a) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“Tempat usaha mempengaruhi pendapatan  saya” yaitu pada 

pernyataan ini, pedagang setuju jika tempat usaha 

mempengaruhi pendapatan. 

b) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“semakin strategis tempat usaha, maka pendapatan saya 

semakin meningkat” yaitu pada pernyataan ini, pedagang setuju 

bahwa semakin strategis tempat usaha, maka pendapatan saya 

semakin meningkat. 

c) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“tempat usaha mempengaruhi kelancaran kegiatan berdagang 

saya.” yaitu pada pernyataan ini, pedagang setuju bahwa 

tempat usaha mempengaruhi kelancaran kegiatan berdagang. 

d) Penjelasan dari tanggapan responden terhadap pernyataan 

“tempat usaha menjadi faktor utama dalam kemajuan usaha 

saya” yaitu pada pernyataan ini, pedagang setuju bahwa tempat 

usaha menjadi faktor utama dalam kemajuan usaha 

c. Analisis Data 

1) Uji Validitas dan Reliabilitas 

a) Uji Validitas 

Uji validitas merujuk pada sejauh mana definisi yang digunakan 

mengukur apa yang akan diukur. Hal ini juga menyangkut masalah 
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indicator variabel yang dioperasionalkan.
126

 Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan product moment terhadap item-item 

angket dengan program computer statistic.  

Dasar pertimbangan untuk mengukur valid tidaknya angket 

adalah dengan membandingkan antara r hitung terhadap r table. Nilai r 

table untuk penelitian ini adalah 0,329 mengacu kepada table r (Korelasi 

Pearson) dengan taraf signifikan 5%.
127

 

Jika r hitung lebih kecil dari r table maka kuesioner tersebut 

dikatakan tidak valid sebagai instrument penelitian. Adapun hasil uji 

validitas dalam penelitian ini  menunjukkan bahwa 99.97% dari data  

rhitung lebih besar dibandingkan rtabel, dengan demikian butir pertanyaan 

pada instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas 

dapat dilihat pada lampiran. 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban dari 

responden tersebut konsisten  dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan 

terhadap seluruh item pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner dengan menggunakan teknik cronbach’s alpha. Suatu variabel 

dikatakan realibel bila nilai cronbach’s alpha > 0,60.  Sehingga data 

                                                           
126

 Nanang Martono, Metedologi Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder, Ed. Rev, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 99. 
127

 http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1359-1516399969-tabel-r_2.pdf 
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tersebut dikatakan realibel atau handal untuk melakukan pengukuran dan 

penelitian selanjutnya. 

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

     

 

Sumber : Data Olahan SPSS 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat seluruh variabel memiliki 

cronbach’s alpha > 0,60. Sehingga variabel Jual Beli dan Peningkatan 

Perekonomian dapat dikatakan handal atau reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat ukur untuk penelitian selanjutnya. 

2) Hasil Uji Prasyarat 

a) Uji Normalitas 

Uji Normalitas akan dilakukan dengan satu cara yaitu melalui uji 

Normalitas Probability  plot. Berikut pada gambar 4.1 terlihat hasil uji 

Normalitas. 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.884 35 
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Gambar 4.1 

Hasil Probability Plot 

 

Pembuktian apakah data yang digunakan dapat berdistribusi 

dengan normal yaitu dengan melihat pada histogram maupun 

probability plot. Dapat dikatakan normal jika titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh data berdistribusi 

dengan normal dan tidak terjadi adanya penyimpangan. Ditunjukkan 

dalam grafik normal plot titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi yang 

digunakan dapat memenuhi asumsi normalitas. 

b) Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah syarat atau asumsi terhadap jenis 

analisis yang harus dipenuhi sebelum dilakukan regresi, uji ini  untuk 
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melihat, apakah data reliable atau dapat dipercaya sehingga suatu 

koefisien regresi dapat dikatakan  handal dan kebal terhadap perubahan-

perubahan variabel lainnya di dalam model regresi  berganda. Tabel 

4.21 berikut ini menampilkan hasil uji Multikolinieritas: 

Tabel 4.20 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 

39.78
8 

8.492  4.685 .000   

Jual Beli Rotan .555 .245 .358 2.267 .030 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Peningkatan Ekonomi Pedagang Rotan 

          Sumber : Data Olahan SPSS (2019) 

 

 Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 

10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.  

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi linier. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, 

maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. 

Dalam penelitian ini pengujiann heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan metode  scatter plot dengan memplotkan nilai 



122 

 

ZPRED (nilai prediksi variable dependen) dan SRESID (residualnya). 

Dengan melihat grafik scatterplot pada output yang dihasilkan, apabila 

titik-titik yang dihasilkan membentuk suatu pola hal ini menunjukkan 

adanya gejala heteroskendastisitas. Sedangkan jika pola yang dihasilkan 

menyebar atau tidak beraturan di atas atau di bawah angka 0 (nol), maka 

hal ini mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Adapun 

hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini terlihat pada gambar 4.2 

berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

    Sumber : Data Olahan 2019 

Dari grafik scatterplot pada gambar Scatterplot Dependent 

Variabel peningkatan perekonomian terlihat titik-titik menyebar 

membentuk pola tidak beraturan di bawah dan di atas angka 0 (nol) pada 
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sumbu Y. Hal ini memberi kesimpulan bahwa model regresi yang 

digunakan peneliti tidak ada gejala heteroskedastisitas dan layak untuk 

persamaan regresi.  

3) Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 

Windows Release 20.00 diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 39.788 8.492  4.685 .000 

Jual Beli Rotan .555 .245 .358 2.267 .030 

a. Dependent Variable: Peningkatan Ekonomi Pedagang Rotan 

      Sumber : Data Olahan SPSS 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana maka 

persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut : 

 Y = a + bX 

 Y = 39.788 + 0.555 X 

Pada persamaan tersebut ditunjukkan pengaruh variabel independen 

(X) yaitu pelaksanaan jual beli terhadap variabel dependen (Y) yaitu 
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peningkatan perekonomian. Adapun arti dari koefesien regresi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a) Konstanta (a) = 39.788 

Artinya jika pelaksanaan jual beli diasumsikan tidak ada (0) 

maka peningkatan perekonomian pada pedagang nilainya sebesar 

39.788.  

b) Koefesien regresi (b) = 0.555 

Artinya jika pelaksanaan jual beli mengalami kenaikan satu 

satuan, maka peningkatan perekonomian pada pedagang akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.555 satuan. koefisien bernilai 

positif artinya hubungan antara pelaksanaan jual beli rotan dengan 

peningkatan perekonomian adalah positif, artinya semakin tinggi 

pelaksanaan jual beli rotan maka semakin tinggi peningkatan 

perekonomian pedagang. 

Uji t  digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

output diatas diperoleh t hitung sebesar 2.267. Tabel distribusi t dicari 

pada a = 5% : 2 – 2,5% (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan Degree 

of freedom (df) n-k-1 atau 37 – 2 – 1 = 34 (n adalah jumlah data, k 

adalah jumlah variable bebas). Dengan pengujian dua sisi (signifikansi = 

0,025) hasil diperoleh untuk tabel t sebesar 2.032 
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Karena nilai t hitung > t tabel (2.267 > 2.032) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa pelaksanaan jual beli rotan berpengaruh terhadap 

peningkatan perekonomian pedagang. Nilai t hitung positif, artinya 

berpengaruh positif, artinya semakin tinggi pelaksanaan jual beli maka 

semakin tinggi pula peningkatan perekonomian pedagang. Adapun 

pengaruh variabel X (Pelaksanaan Jual Beli) terhadap Y (Peningkatan 

Perekonomian Pedagang) adalah sebesar 38.5%. dan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. Selanjutnya pada Uji Koefisien Determinasi (R�) dalam 

regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar 

koefesien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya.  Hasil Determinasi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .358
a
 .128 .103 5.715 2.272 

a. Predictors: (Constant), Jual Beli Rotan 

b. Dependent Variable: Peningkatan Ekonomi Pedagang Rotan 
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Berdasarkan table diatas, diperoleh nilai R2  (R Square) sebesar 

0,128 atau 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X hanya 

memberikan kontribusi dalam mempengaruhi variabel Y sebesar 12,8%. 

Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau factor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

d. Pembahasan 

Penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual 

dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan 

pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk 

tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Kegiatan penjualan 

dapat tercipta jika suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual 

dan pembeli terjadi. 

System perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fiqh 

mu’amalah. Fiqh mu’amalah adalah aturan-aturan (hukum) Alah yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan 

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial 

kemasyarakatan.
128

 

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam 

merupakan aspek kehidupan yang dikelompokan ke dalam bidang 

                                                           
128

 Rachmat Syafe’i, Fiqh Mu’amalah, (Bandung :CV Pustaka Setia,2004), hlm. 15. 
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mu’amalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat 

horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan 

khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitanya secara langsung 

dengan sektor ril. System ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan 

sektor ril dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau 

jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.Namun 

tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. 

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung 

unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-

praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.
129

 

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh 

agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan selain mendapatkan 

ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi 

seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Alah SWT. 

Aktivitas perdagangan (bisnis) diperlukan, karena manusia tidak 

mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh 

sebab itu. Allah telah menjelaskan dalam QS.al-Maidah : 2 : 
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan 

masyarakat hendaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan 

bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu, tujuan 

bisnis syariah adalah untuk mengembangkan harta dan memperoleh 

keuntungan dengan jalan yang halal dan diridhai oleh Allah SWT.
130

 

Menurut Veithzal Rivai et al., bisnis dalam Islam bertujuan untuk 

mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut : 
131

 

a. Target Hasil : Profit Materi dan Benefit Nonmateri 

Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (qimah madiyah atau nilai 

materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit 

(keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis 

sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya 

suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.   
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b. Pertumbuhan 

Jika Profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka 

diupayakan pertumbuhan akan kenaikan akan terus menerus 

meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya 

pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariah. Misalnya, dalam 

meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan 

peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan 

sebagainya.  

c. Keberlangsungan 

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan 

keberlangsungannya kurun waktu yang cukup lama dan dalam 

menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam. 

d. Keberkahan 

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah, merupakan 

puncak kebahagiaan hidup Muslim. Para pengelola bisnis harus 

mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar 

senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat 

dan diraihnya keridhaan Allah.
132

 

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume 

barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas 
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akhlak serta keseimbangan akhlak serta keseimbangan antara tujuan 

duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak 

semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga 

ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, social, dan kemasyarakatan. 

Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu tercerabutnya 

nilai-nilai keadilandan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan 

tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.  

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor 

yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah : 

1) Investible resources (sumber daya yang dapat diinvestasikan) 

2) Sumber daya manusia dan entrepreneurship 

3) Teknologi dan inovasi 

Pertama, investible resources. Yang dimaksud dengan investible 

resources ini adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk 

menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain 

sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. 

Kedua, SDM dan entrepreneurship, ketika basis ekonomi syariah 

adalah sector riil, maka memiliki SDM entrepreneur yang mampu 

menggerakkan sector riil adalah sebuah keniscayaan. 
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Ketiga, tekhnologi dan inovasi. Technological progress disadari 

merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi adalah inovasi. 

Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara 

serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan 

umatnya untuk senantiasa inovatif.
133

 

Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden, maka 

didapatkan hasil tertinggi mengenai faktor peningkatan perekonomian 

yang paling berpengaruh yaitu Modal Usaha dan Tempat Usaha. Dengan 

masing-masing skor 151 skor ideal. Sedangkan skor terendah atau faktor 

yang paling tidak berpengaruh adalah inovasi. Dengan skor 131 skor 

ideal.   

Berikut hasil wawancara dengan pedagang yang sekaligus Ketua 

ASPRI : 

 “Kalau modal dari kita sendiri, tapi namanya dari kantong 

sendiri ya tidak banyak lah. Tempat usaha sudah strategis, tapi ya kurang 

nyaman, kurang memadai. Trus kita kan masih sewa juga, bayar nya per 

tahun ada yang Rp. 4.000.000 ada juga yang Rp. 5.000.000,- an. Inovasi 

yang kita harapkan saat ini, adanya alat untuk pengolahan bahan baku. 

Sudah seringkali hal ini disampaikan kepada pemerintah. Namun belum 
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ada respon. Jadi, Inovasi kita dibanding kerajinan Rotan dari Jawa, 

sangat jauh tertinggal.” 
134

 

Wawancara dengan pihak Disperindag : 

“Kita sedang berusaha mencarikan investor-investor untuk 

kerajinan rotan di Kota pekanbaru. Namun, masih sangat sulit, karena 

alasan mereka (calon investor), Pendapatan perbulan/per tahun yang 

belum jelas berapa. Jadi untuk meprediksikan seberapa besar 

keuntungan yang diperoleh masih belum bisa. Proses yang masih manual 

juga membuat terhambatnya produksi sehingga para investor masih 

berfikir dua kali jika ingin investasi di kerajinan rotan.”
135

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel (X) pelaksanaan jual beli terhadap variabel 

(Y) peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota 

Pekanbaru. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis, diperoleh nilai t hitung 

(2.267)  dan t table (2.032) dengan nilai signifikansi 0,025. Dikarenakan 

nilai t hitung lebih besar dari  t table (2.267 > 2.032), maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima. Dengan diterimanya 

Ha berarti Pelaksanaan jual beli berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru 

dan berdasarkan R Square variabel jual beli memberikan kontribusi dalam 

mempengaruhi variabel peningkatan perekonomian sebesar 12,8%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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Untuk variabel pelaksanaan jual beli kerajinan rotan memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 0,555 terhadap peningkatan perekonomian 

pedagang di Kota Pekanbaru. Artinya, jika pelaksanaan jual beli 

mengalami kenaikan satu satuan, maka peningkatan perekonomian pada 

pedagang akan mengalami kenaikan sebesar 0.555 satuan. koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara pelaksanaan jual beli rotan 

dengan peningkatan perekonomian adalah positif, artinya semakin tinggi 

pelaksanaan jual beli rotan maka semakin tinggi peningkatan 

perekonomian pedagang. 

Selain itu juga diperoleh persamaan regresi Y = 39.788 + 0.555 X . 

Persamaan tersebut sesuai dengan rumus regresi linier sederhana yaitu Y 

= a+bX, dimana Y merupakan  lambang dari variabel terikat, a konstanta, 

b koefisien regresi untuk variabel bebas (X). sehingga dapat disimpulkan 

dari hasil uji t, terdapat pengaruh antara variabel X (pelaksanaan jual beli) 

terhadap Variabel Y (peningkatan perekonomian), dengan kata lain 

menerima Ha yaitu “terdapat pengaruh antara pelaksanaan jual beli 

terhadap peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota 

Pekanbaru menurut tinjauan Ekonomi Syariah”. Dan menolak Ho “Tidak 

terdapat pengaruh antara pelaksanaan jual beli terhadap peningkatan 

perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru menurut 

tinjauan Ekonomi Syariah”. 
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Konstanta sebesar 39.788 : artinya jika pelaksanaan jual beli 

kerajinan rotan (X) nilainya adalah 0, maka  peningkatan perekonomian 

pedagang (Y) nilainya negatif yaitu sebesar 39.788. Koefisien regresi 

variabel peningkatan perekonomian pedagang sebesar 0.555 : artinya jika 

pelaksanaan jual beli kerajinan rotan mengalami kenaikan 1, maka 

peningkatan perekonomian pedagang (Y) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.555. Koefisien bersifat positif artinya terjadi hubungan positif 

antara variabel pelaksanaan jual beli kerajinan rotan (X) dan Variabel 

peningkatan perekonomian pedagang (Y), semakin naik pelaksanaan jual 

beli kerajinan rotan maka semakin meningkat perekonomian pedagang. 

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

pelaksanaan jual beli kerajinan rotan cukup mempengaruhi peningkatan 

perekonomian pedagang, dimana dengan pelaksanaan jual beli 

membuktikan adanya peningkatan perekonomian pedagang kerajinan 

rotan. 

 

2. Pelaksanaan Jual Beli Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Menurut 

Tinjauan Ekonomi Syariah 

Bisnis sesuai ekonomi syariah merupakan implementasi atau 

perwujudan dari aturan syariat Allah SWT.  Bentuk dari bisnis sesuai syariah 

tidak jauh berbeda dari bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau 
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mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen,
136

 

namun aspek syariah membedakan antar keduanya.  

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah system 

kehidupan dimana ia telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang 

lengkap bagi kehidupan manusia. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk 

menunjukan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemulian. Kemulian 

hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah. 

Manusia dalam kehidupanya memerlukan berbagai kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup. Yakni, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Adapun 

cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan orang lain yang bisa 

saling mambantu untuk memenuhi setiap kebutuhan. Jual beli merupakan 

akad yang umum digunakan oleh masyarakat, untuk memenuhi setiap 

kebutuhannya. Jika dilihat 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. Supaya tidak terdapat penyimpangan dalam memperoleh 

segala kebutuhan tersebut maka diperlukan aturan-aturan. Hal ini telah 
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dijelaskan di dalam Al-Qur’an tentang cara yang benar untuk 

mendapatkannya. Allah SWT berfirman Dalam Q.S An-Nisa[4];29
137
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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. 

 

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagian didunia dan 

di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah 

kehidupan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan 

kebahagian semu yang sering kali pada akhirnya melahirkan penderitaan dan 

kesengsaraan. Adapun mengenai jual beli, transaksi muamalah ini menjadi 

salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat di kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru khususnya pada pelaksanaan jual beli kerajinan 

rotan. Jual beli kerajinan rotan ini dilakukan setiap hari oleh pedagang yang 

menjadikan usaha ini sebagai salah satu mata pencaharian untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan 

sebaik baiknya agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan. Namun 
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pada kenyataanya praktek jual beli yang terjadi ditengah-tengah masyarakat 

masih banyak terdapat kesenjangan kesenjangan dari ajaran agama Islam. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl[16];9:
138
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Artinya:  Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, 

dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau dia 

menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada 

jalan yang benar). 

 

Dalam menjalani profesinya sebagai pedagang banyak sekali 

pelaksanaan yang tidak sesuai dengan konsep Islam yang mengacu pada Al-

Qur’an dan Sunnah. Seperti adanya penipuan (kecurangan), ketidak jujuran, baik 

itu dalam hitungan atau takaran maupun harga. Kecurangan dalam menakar dan 

menimbang dapat perhatian khusus dalam Al-Qur’an karena praktek seperti itu 

telah merampas hak orang lain. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Hud: 85.
139

 

ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù÷ρr& tΑ$ u‹ò6 Ïϑø9 $# šχ#u”� Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ö7 s? 

}̈ $ ¨Ζ9 $# öΝ èδ u !$ u‹ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? †Îû ÇÚö‘ F{ $# t Ï‰Å¡ ø� ãΒ ∩∇∈∪   

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah 

takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu 

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah 

kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 

kerusakan. 
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Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat 

vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli 

terhadap para pedagang yang curang. Kecurangan merupakan sebab 

timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan 

dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik 

timbangan senatiasa dalam keadaan terancam dengan azab yg pedih apabila ia 

bertindak curang dengan timbanganya
 
.
140

 

Dalam ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau 

rekayasa harga, karena Rasullulah SAW menyatakan bahwa harga dipasar itu 

ditentukan oleh Allah SWT itu berarti bahwa harga dipasar tidak boleh di 

intervensi oleh siapapun. Diatas telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW 

tidak mau menentukan harga. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan harga itu 

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alami. Hal ini hanya bisa dilakukan 

jika pasar dalam keadaaan normal tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat. 

Yakni, terdapat kezaliman seperti adanya penimbunan, riba dan penipuan 

maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada 

tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan 

demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga 

apabila terjadi praktek kezaliman.  

Mengenai jual beli, transaksi muamalah ini menjadi salah satu aktivitas 

yang sering dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 
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khususnya pada pelaksanaan jual beli kerajinan rotan. Jual beli kerajinan rotan 

ini dilakukan setiap hari oleh pedagang yang menjadikan usaha ini sebagai 

salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

Jual beli kerajinan rotan ini sudah lama digeluti oleh bebrapa kepala 

rumahtangga di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Seperti yang diungkapkan 

oleh salah seorang pegawai Disperindag “Sentra Kerajinan Rotan Riau itu 

berada di Kecamatan Rumbai, benar adanya dan telah berdiri sejak tahun 80-

an”.
141

 

Di sentra kerajinan rotan ini, banyak sekali jenis perabot maupun 

pajangan yang diperjualbelikan. Berbagai macam produk kerajinan rotan yang 

diolah secara manual oleh pengrajin. Berbagai jenis dengan harga yang 

berbeda-beda pula. Seperti kursi teras dijual dengan harga Rp. 450.000,- 

(tergantung tingkat kerumitannya) dan piring-piring rotann yang dijual hanya 

seharga Rp.15.000,-. Seperti dikatakan oleh salah seorang pedagang “Produk 

yang dijual itu handmade. Semua dilakukan oleh pengrajin, mulai dari 

kerangka, penganyaman hingga finishing.”
142

 

Pelaksanaan jual beli kerajinan rotan ini dilakukan sesuai dengan apa 

yang terjadi di masyarakat. Tidak ada aturan tertentu yang menjadi acuan 

pedagang untuk melakukan transaksi. Sistem penjualan produk ini bisa dengan 
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dua cara, yakni dibeli secara langsung oleh pembeli yaitu pembeli datang secara 

langsung ke tempat usaha kerajinan rotan, melihat barang jadi secara langsung 

dan membeli barang yang diminati. Kemudian melakukan pembayaran secara 

langsung kepada pedagang. Cara kedua yaitu, pembeli memesan produk yang 

diinginkan dengan menjelaskan/menunjukkan detail barang yang ia pesan. 

Dengan metode pembayaran pembeli bisa bayar cash di awal atau memberikan 

uang muka dan sisanya diberikan ketika barang telah jadi. 

“pedagang dan pengrajin menyediakan beberapa contoh produk. 

Namun beberapa konsumen ingin bentuk/jenis produk yang lain. Jadi kalau 

mau beli produk seperti yang dinginkan tapi tidak ada di toko, bisa dipesan 

dulu, baru kita buatkan.”
143

 

Setelah dilakukan penelitian lebih dalam, ditemukan bahwa pelaksanaan 

jual beli kerajinan rotan antara pedagang dan pembeli masih tidak sesuai 

dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Seperti kecurangan, sikap tidak amanah, tidak 

adil, dan melakukan penimbunan barang (ikhtikar). 

Pada transaksi jual beli, masih ada pedagang yang tidak jujur kepada 

pembeli. Seperti mengganti bahan baku dengan yang lebih buruk pada barang 

kerajinan pesanan pembeli tanpa sepengetahuan pembeli. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4.9 poin ke-4 yakni, masih terdapat pedagang yang tidak jujur 

terhadap konsumen. Hal ini tentu merugikan pihak pembeli. Dan didalam Al-

Quran, dilarang dengan tegas bersikap curang atau penipuan dalam jual beli. 

Kejujuran dan pelayanan merupakan hal yang prinsipil untuk siapa pun yang 
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menyebut dirinya businessman.
144

 Sebagai seorang pedagang seharusnya 

jangan melakukan perbuatan curang yang akan merugikan orang lain. Langkah 

yang tepat adalah melakukan perbuatan yang justru dapat menimbulkan empati 

dari rekan pedagang lainnya yaitu dengan memberikan keungulan kompetitif. 

Di antara hal yang bisa menjadikan nilai tambah adalah dengan bersikap jujur 

sehingga akan menimbulkan rasa percaya terhadap orang yang memberikan 

barang dagangan. Kejujuran bukanlah hal sepele, tetapi menjadi hal penting 

dalam menjalankan perdagangan. Tanpa adanya kepercayaan dari konsumen, 

sebuah produk bisa saja tidak laku sehingga merugikan produsen produk 

tersebut. 

Dalam hal barang pesanan, pedagang sering terlambat memenuhi janji 

kepada konsumen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 poin ke-2. Yakni 

terdapat pedagang yang tidak amanah terhadap barang pesanan konsumen. Ini 

disebabkan kurang baiknya perkiraan pedagang tentang lama waktu pembuatan 

barang pesanan. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang yang juga 

pengrajin rotan  

“Untuk membuat satu model kursi dengan model sederhana dibutuhkan 

waktu 2 sampai dengan 3 hari, tergantung dengan model kerumitannya juga. 

Kalau yang satu set kursi tamu dengan model yang rumit, membutuhkan waktu 

sekitar 6-7 hari. Kalau untuk barang-barang lainnya yang lebih simple, 

tentunya tidak memakan waktu lama dalam proses pembuatannya. Namun 

terkadang jika kehabisan bahan baku atau kurangnya tenaga (karyawan libur), 

kita bisa terlambat memenuhi pesanan. Padahal sudah buat janji.” 
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Dalam hal pelayanan, harga ditentukan berdasarkan penampilan 

pembeli. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12 poin ke-2 yang mana masih 

terdapat pedagang yang membeda-bedakan pembeli hanya dari penampilan. 

Dan kemudian memberi harga yang berbeda pula. Seperti para pejabat atau 

kantor-kantor diberi harga yang lebih tinggi. Sedang konsumen biasa, diberi 

harga yang standar. Menurut hemat penulis, sebaiknya semua para pedagang 

memberikan harga spesial kepada semua tamu dari Pemerintahan khususnya 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Bukan memberikan 

harga yang lebih tingi dari harga biasanya. Karena ini bisa saja mengurangi 

minat calon pembeli untuk membeli dan mengurangi image yang positf 

terhadap Kerajinan Rotan di Pekanbaru. 

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik baiknya agar tidak 

terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan. Namun pada kenyataanya praktek 

jual beli kerajinan rotan di Kota Pekanbaru masih banyak terdapat kesenjangan- 

kesenjangan dari ajaran agama Islam. 

Berikut hasil wawancara dengan dengan salah satu pegawai 

Disperindag ; 

“Sampai saat ini kita sudah sering melakukan pembinaan mengenai 

industry kreatif baik kepada pedagang maupun pengrajin. Kita undang 

mereka untuk menghadiri beberapa pembinanaan-pembinaan yang kita 

adakan. Namun dalam hal memberikan pembinaan mengenai perdagangan 

secara islami, kita belum. Karena kita masih fokus pada 

pengembangannya.”
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Keluhan Pedagang kerajinan rotan mengenai perhatian pemerintah : 

“ Benar pemerintah daerah melakukan pembinaan-pembinaan. Tapi 

pembinaan mengenai transaksi yang Islami itu belum ada ya. Kita disini 

mayoritas Muslim. Yang ada, itu pembinaan mengenai pemasaran, membuat 

kerajinan yang kretif dsb. Namun, kita pun kurang puas karena kita kan 

banyak orang awam. Susah kalau untuk menangkap teori. Kita lebih baik 

praktek sediakan alatnya langsung. Tapi setelah pembinaan, kelanjutannya 

sudah tidak ada lagi. Kita sudah lama disini, tapi perkembangannya sangat 

lambat. Masih sangat jauh tertinggal dengan kerajinan rotan bogor dan 

daerah lainnya. Kita masih manual dari pengolahan hingga finishing, sedang 

disana sudah ada alat nya sendiri. Saya rasa pemerintah hanya memberi 

harapan-harapan semata. Karena sudah puluhan tahun begini, belum juga 

ada bantuan langsung.”
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