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ABSTRAK

Potensi usaha ikan hias adalah gambaran suatu kemungkinan besarnya
peluang adanya pertambahan volume pengolahan dan pengusahaan ikan hias
walaupun diketahui bisnis ikan tidak seperti bisnis ikan konsumsi yang tingkat
kebutuhan pasti. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul Potensi Usaha Ikan Hias di Pekanbaru Menurut Ekonomi
Syariah dengan rumasan masalah, yaitu bagaimana potensi usaha ikan hias di
Pekanbaru dan bagaimana potensi usaha ikan hias di Pekanbaru menurut ekonomi
Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yaitu bagaimana potensi
usaha ikan hias di Pekanbaru dan bagaimana potensi usaha ikan hias di Pekanbaru
menurut ekonomi Islam. Maka dilakukan penelitian secara langsung, metode
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan angket, analisa data
mengunakan metode diskriptif kualitatif sedangkan dalam penulisan mengunakan
metode induktif, deduktif dan diskriptif. Penelitian ini diharapkan bisa
memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat
dipergunakan sebagai masukan dalam menjalankan usaha serta dapat dijadikan
rujukan penelitian selanjutanya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Potensi usaha ikan hias di
Pekanbaru, pertama, dari segi waktu usahanya tidak bersifat musiman artinya
usaha tersebut dapat dijalan sepanjang waktu yang kemudian keuntungan dapat
dimaksimalkan. Kedua secara ketersedian jenis ikan yang dalam jumlahnya sangat
banyak, jenis ikan tersebut pada umumnya bisa dibudidayakan. Ketiga, dalam
menjalankan usaha ini tersebut dapat dilakukan dirumah namun hanya usaha
pemasaran pengusaha dituntut untuk kereatif, keempat, usaha ini berpotensi untuk
dikembangkan karena dalam usaha ini terhitung memiliki biaya yang lebih rendah
dan usaha yang potensial untuk meningkatkan laba dalam pandangan Islam adalah
usaha yang dijalankan pada prinsip-prinsip agama dan memperkiraan
keberlangsungan siklus ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi).

Dengan demikian, sebagai pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dan
inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar usaha yang potensi
dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan.



v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Potensi

Usaha Ikan Hias Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Syari’ah” sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih lebih jauh dari kesempurnaan.

Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan

yang penulis miliki. Atas semua kekurangan penulis, kritik dan saran sangat

dibutuhkan, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian

hari. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan kalimat-

kalimat yang ada dalam skripsi.

Selanjutnya, skripsi ini dapat terwujud dan tidak terlepas dari dukungan

dan kontribusi pemikiran serta motivasi arahan dari beberapa kalangan, untuk itu

dalam kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima

kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan

dorongan dan bantuan terutama kepada :

1. Teristimewa, Ayahanda Junaidi (Alm) dan Ibunda Nurhaida terima kasih

atas semua doa, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis

setiap detik tanpa henti demi kesuksesan masa depan penulis tanpa

mengenal lelah.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. M.Nazir beserta jajarannya

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu

pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



vi

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.

Pd dan jajaran serta cevitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang

terampil dalam melayani penulis menyelesaikan penelitian dan studi

diperguruan tinggi ini.

4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya. M. Ag selaku Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, kesempatan dan pikiran untuk memberikan

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan selaku

sekretaris Jurusan.

5. Bapak ketua jurusan Ekonomi Islam Drs. Mawardi, S. Ag. M. Si yang

telah banyak memberikan solusi terbaik kepada penulis, baik dalam

administrasi maupun yang lainnya.

6. Bapak Zulfahmi Bustami. M. Ag selaku Pendamping Akademis yang telah

banyak memberikan masukan dan motivasi selama masa perkuliahan.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang telah membimbing, membantu serta menyemangati penulis dalam

penyelesain tulisan ini

8. Kepada Pimpinan CV Arwana Fisher Pekanbaru dan Pemimpin A dan W

Aquarium beserta staffnya yang telah memberikan kerjasamanya kepada

penulis dalam melaksanakan riset.

9. Kepada abangku Zulfan Evendi dan Kakak ku Erni Yanti yang selalu

memberikan masukan semangat dan dukungannya selama masa

perkuliahan.



vii

10. Kepada Jhoni Azhari, terima kasih atas doanya dan semangatnya yang

diberikan pada penulis,selalu menemani penulis dalam menyelesaikan

tulisan ini.

11. temen seperjuangan seangkatan 09 Jurusan EI khususnya local 05/E

semoga kita selalu membangun hubungan silaturahim yang tak da

putusnya, spesial buat Rohaman,Astri,Hikmah dan Sarah yang selalu

menemani penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati

kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi

kemanusiaan pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan syarif Kasim Riau khususnya dan ilmu umum secara keseluruhan.

Pekanbaru, 16 Juni 2014

Penulis



viii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ................................................................................................ i

PENGESAHAN PEMBIMBING............................................................. iii

PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................................ iv

KATA PENGANTAR............................................................................... v

DAFTAR ISI.............................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ..................................................................................... x

PERSEMBAHAN ..................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...................................................... 1

B. Batasan Masalah.................................................................. 6

C. Perumusan Masalah ............................................................ 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................... 6

E. Metode Penelitian................................................................ 7

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Usaha Ikan Hias Pekanbaru ...................................... 11

B. Geografi dan Demografis Usaha Ikan Hias Pekanbaru....... 12

C. Visi Misi, Tata Kelola dan Pembagian Kerjanya................ 13

D. Teknik Budidaya Ikan Hias................................................. 17

E. Jenis-Jenis Ikan Hias ........................................................... 18

BAB III TINJAUAN UMUM POTENSI USAHA IKAN HIAS

A. Pengertian Potensi Usaha.................................................... 24

B. Alat Ukur Potensi................................................................ 29

C. Pengertian Ikan Hias ........................................................... 30

D. Tinjauan Potensi Dalam Perspektif Islam ........................... 36



ix

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Usaha Ikan Hias CV Arwana Fisher Pekenbaru ... 45

B. Potensi Usaha Ikan Hias di Pekanbaru Menurut Ekonomi

Islam .................................................................................. 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ....................................................................... 60

B. Saran.................................................................................. 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


	COPER BARU.pdf (p.1)
	scan pengesahan.pdf (p.2)
	ABSTRAK.pdf (p.3)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.4-6)
	DAFTAR ISI.pdf (p.7-8)

