
ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul “Kontribusi Usaha Mikro Teh Gambir Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kenagarian 

Pangkalan Koto Baru”. 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kontribusi usaha Teh Gambir di Kenagarian 

Pangkalan Koto Baru yang meningkatkan perekonomian keluarga yang memberikan inovasi 

terbaru dari gambir yang mengolah daun gambir menjadi Teh Gambir sehingga bisa memberikan 

kontribusi terhadap keluarga. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang 

kontribusi usaha mikro Teh Gambir dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Kenagarian 

Pangkalan Koto Baru, faktor pendorong dan penghambat kontribusi usaha mikro Teh Gambir 

dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, dan tinjauan 

ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha mikro Teh Gambir dalam meningkatkan perekonomian 

keluarga di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 

 Penelitian ini bersifat field riset atau lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan agket. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 

orang yang terdiri dari 1 orang pemilik dan 8 orang karyawan yang berada di Kenagarian 

Pangkalan Koto Baru. Dengan menggunakan total sampling, sedangkan metode analisa data 

yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kontribusi usaha mikro teh  

gambir dalam meningkatkan perekonomian keluarga adalah mempengaruhi pendapatan keluarga 

dan menambah penghasilan pribadi, faktor pendorong kontribusi usaha teh  gambir ini adalah 

membuka lowongan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya yang dimiliki, dan menghasilkan 

pendapatan keluarga, dan faktor penghambat kontribusi usaha teh  gambir ini adalah pengalaman 

yang kurang, permodalan yang terbatas, tidak mempunyai keahlian yang memadai dan teknologi 

yang masih tradisional. Tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha mikro Teh Gambir ini 

tidak menyalahi aturan ekonomi Islam, Islam sangat mendorong produktifitas dan 

mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas, bahkan Islam juga mengarahkan semua itu 

untuk kepentingan produksi untuk menjadi suatu yang unik sebab di dalamnya terdapat faktor 

itqana (profesionalitas) yang dicintai Allah dan insan yang di wajibkan Allah atas segala sesuatu.  

   



 


