
 
 

Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan bagi Informan Komunitas Pedagang 
Buah 

1. Siapa nama Bapak?  

2. Berapa umur Bapak?  

3. Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

4. Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

5. Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

6. Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

7. Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

8. Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

9. Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

10. bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah bapak tetapkan? 

11. bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar 

dapat dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam?  

12. Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  



13. Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

14. Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

15. Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

16. Apakah bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

17. Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini? 

18. Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan 

dari gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah 

maupun di media televise dan media sosial?  

19. Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

20. Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah 

menurut Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah 

keinginan Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

21. Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak, dan sedekah? 



22. Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

23. Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

24. Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

25. Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  



Lampiran 2. Daftar Pertanyaan bagi Informan Sumber Data 

1. Siapa nama Ibu?  

2. Berapa umur Ibu?  

3. Kira-kira berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

4. Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

5. Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

6. Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira ibu tau nggak apa saja 

kendala yang sering dialami ketika Bapak bekerja?  

7. Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan?  

8. Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

pendapatan yang diterima?  

9. Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah suami 

Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan usaha dengan keuangan keluarga?  

10. Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami Ibu tetapkan?  

11. Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak jalani 

itu halal? 

12. Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

13. Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  



14. Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

15. Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

16. Kalau boleh tahu Ibu sekarang menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

17. Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha lain 

atau tidak?  

18. Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang bagaimana 

al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari gaji atau 

pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

19. Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan rumah 

tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

20. Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut Ibu 

itu penting, kenapa? Dan jika belum pernah adakah keinginan Ibu untuk 

menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

21. Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan untuk zakat, infak dan sedekahf?  

22. Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

23. Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta yang 

bapak miliki untuk wakaf dan waris? 



24. Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima dan untuk 

pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan disekolahkan?  

25. Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?   



Lampiran 3. Hasil Wawancara demgan Informan Komunitas Pedagang Buah 

1.1 Siapa nama Bapak?  

- I L 

1.2  Berapa umur Bapak?  

- 48 tahun mbak 

1.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Kira-kira sudah 12 tahun mbak 

1.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Ada 6 aja mbak gabanyak 

1.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Dari dulu saya selalu ambil dari Malang, Jember, Bali si 

seringnya yang deket-deket aja yang saya jual macem-macem 

tergantung musim cuman yang pasti mesti saya jual ya semangka 

sama jeruk 

1.6  Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Biasanya si kalau usaha lagi rugi gara-gara buah nggak laku 

karena tiap buah itu masanya gak lama dan juga pasar kadang sepi 

jadi gaada pemasukan. 

1.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Iya saya nyatet mbak daridulu nyatetnya dibuku  



1.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya buat memenuhi kebutuhan keluarga kan itu tugas saya sebagai 

kepala keluarga 

1.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Kalau masalah keuangan saya dicampur apa nggak ya nggak si 

cuman pendapatan yang saya terima itu tiap harinya langsung 

saya bagi gitu mana yg buat ditabung, mana yang buat istri, mana 

yang buat gaji pegawai.  

1.10 bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah bapak tetapkan? 

- Ya konsisten sama pendirian mbak gak ikutin nafsu buat beli 

barang yang gak penting biar saya gak kebingungan buat nafkahin 

keluarga saya 

1.11 bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam?  

- Saya komitmen sama diri sendiri kalau jual beli dilarang curang 

biar pelanggan itu bisa setia sama saya. Saya juga gamau 

ngelakuin kecurangan soalnya percuma saya dagang curang terus 

dapet uang habis itu saya kasih tuh uang saya ke anak istri saya 

jadi gak barokah itu yang saya kasih kan kasian mbak 



1.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- istri saya adasi usaha online gitu jualan cream cream wajah buat 

cewek gitu katanya buat nambah-nambah pemasukannya dia 

1.13  Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

- Palingan 20%nan mbak  

1.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

-  alhamdulillah nggak pernah si 

1.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Dulu ada nyicil beli rumah sekarang enggak ada 

1.16 Apakah bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

- Nggak mbak saya gakpaham sama gitu-gitu 

1.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini? 

- Belum si belum ada 

1.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  



- Iya saya pernah liat ditv ditrans tv biasanya pagi mulai acaranya 

pernah bahas tentang itu pokonya harus menjauh dari sifat boros 

kalau dagang harus jujur gaboleh curang 

1.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting karena kalau kita hidup selalu dilandasi aturan allah 

inshaallah dilancarkan segala urusannya 

1.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah umroh masih 2x hajinya sudah1x 

1.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak, dan sedekah? 

- Alhamdulillah pernah semua mbak 

1.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Zakat itu penting bagi yang mampu tapi saya rasa saya sudah 

mampu jadi ya dua-duanya penting karena diindonesia kan 

wajib bayar pajak kalau zakat kan wajib bagi yang mampu  

1.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Kalau wakaf gitu selama ini saya belum pernah soalnya saya 

sendiri masi mau fokus buat siapin warisan yang sekiranya 



cukup buat anak saya tapi inshaallah kalau misal ada kelebihan 

niat mau bisa wakaf mbak 

1.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Saya pengen anak saya menuntut ilmu setinggi-tingginya cuman 

untuk sampai s1/s2/s3 saya gatau terserah mereka maunya 

sampe mana 

1.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Alhamdulilah nggak pernah soalnya saya gaseharian diem 

pasar. 

2. Hasil Wawancara Informan 2 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

2.1  Siapa nama Bapak?  

- HH 

2.2  Berapa umur Bapak?  

- 62 Tahun 

2.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- 30 tahun 

2.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Ada 8 



2.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Jember, Lampung, Palembang, Sumatera sama Bali yang dijual 

jeruk, salak, manggis, mangga 

2.6 Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Kalau keadaan buah lagi mahal macet semua, kadang-kadang 

harga ancur saat bulan 8 sampe 9   

2.7 Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Nyatet perhari 

2.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya buat ibadah biar bisa kasi sumbangan kemasjid  

2.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Saya campur 

2.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah Bapak tetapkan? 

- Ya saya apa kata yang diatas mbak. 

2.11 Bagaimana cara Bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam?  



- Ya nggak mencampurkan buah yang rusak sama yang bagus 

kalau misal pembelinya lagi gak ngecek, karena gini mbak kalau 

saya ngelakuin itu usaha saya gak barokah. 

2.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Iya kerja dagangan perancangan toko kalau istri saya yang tua 

sakit 

2.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima? 

- Gaktentu  

2.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

-  Gakpernah kecuali saya lupa  

2.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Megapa 

mengambil hutang tersebut? 

- Ndakada, pernah ambil tapi udah selesai kredit mobil Jazz 

2.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

- Nggak mbak  

2.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini?  

- Cukup ini aja istri juga ada usaha toko perancangan.  

2.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 



gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Iya saya pernah di tv  

2.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting karena takut dosa  

2.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Kemakkah 8x, haji 3x umroh 5x 

2.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak, dan sedekah? 

- Zakat saya tiap tahun, kalau sedekah tiap hari jumat, infak 

dimasjid. 

2.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Sama penting, tapi wajib lebih penting 

2.23 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang Bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Wakaf belum pernah 

2.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 



untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Saya pengen anak saya sampe profesor 

2.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Nggakpernah, kalau dulu sibuk sekarang ndak 

3. Hasil Wawancara Informan 3 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

3.1  Siapa nama Bapak?  

- MR 

3.2  Berapa umur Bapak?  

- 55 tahun mbak 

3.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Kayaknya uda 25th nan mbak kayaknya gainget saya 

3.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Cuman 12 mbak itupun kerjanya gentian shiftnya 

3.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Saya uda lama langganan beli di Banjar, Malang, Jember, Solo, 

Bali, Banyuwangi. Buah yang saya jual papaya, anggur ya salak. 

3.6 Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 



- Ya kadang pembeli itu gabayar kontan mbak bayarnya nyicil tapi 

tetep saya kasih karena pelanggan langganan saya, kendalanya 

yang sering itu buah cepet busuk jadi rugi. 

3.7 Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Kalau catatan keuangan usaha saya catet dibukulah mbak kalau 

dihp takut ilang, kalau catetan keuangan keluarga istri saya yang 

ngurus 

3.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya paling utama untuk menghidupi keluarga saya. 

3.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Iya saya campur si cuman tiap ada penghasilan langsung saya 

sisihin bagian buat usaha 

3.10 bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah bapak tetapkan? 

- Ya gimana ya mbak, intinya gini pokoknya saya usahalah ngasi 

yang terbaik kalau urusan hasil saya pasrahin ke Allah 

3.11 bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam?  



- Ya kalau saya ya lebih fokus ngelola keuangan si mbak karena 

penghasilan saya itu gak tentu jadinya mau penghasilannya saya 

dapetnya dikit itu langsung saya pisah-pisahin uangnya mana 

bagian buat istri sma keluarga sehari-hari, pegawai, sama 

tabungan. Tabungan saya itu saya gunain buat bayar cicilan mbak 

kalo urusan ngelolanya saya usaha selalu kasi yang terbaik yang 

penting gak nipu orang. 

3.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Nggak mbak alhamdulillah ini aja cukup saya juga gamau susahin 

istri saya 

3.13  Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

- Kira-kira 30%lah kan tabungan saya saya gunain buat bayar 

cicilan 

3.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

- Wah alhamdulillah gak dulu sebelum sukses gini ya pernah 

sampe pinjem uang ke orang tua saya makanya saya giat kerja itu 

biar gak terulang lagi kayak gitu  

3.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  



- Ada sepeda motor mbak, alasannya ya karena biar ringan aja 

kalau saya beli tunai radak susah memutar usaha kan sepeda moge 

ngga murah mbak  

3.16 Apakah bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

- Iya pakek mbak asuransi tapi asuransi kendaraan. Soalnya 

sepeda anak saya bagus jadi kalau ada rusak karena abis jatoh 

gitu aman soalnya saya asuransiin  

3.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini? 

- Aslinya pengen tapi yagitu ntar dululah masi fokus jalanin usaha 

ini dulu. 

3.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Dulu saya sering liat di tv sih sering liat ceramah gitu di SBO 

TV sama trans tv kadang juga ikut kajian-kajian gitu di daerah 

sini tapi sekarang saya jarang liat tv jadi kalau liat ceramah gitu 

liat di hp kan ada biasanya di facebook atau kalau nggak temen 

saya bikin status vidieo di WA 



3.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting mbak biar selalu dikasi kemudahan dalam hidup dalam 

berdagang juga 

3.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah umroh 3kali, haji 1x 

3.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak, dan sedekah? 

- Zakat alhamdulillah gapernah enggak. Sedekah pernah. 

3.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Sama-sama penting mbak. 

3.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Kalau wakaf pernah 

3.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 



- Kalau saya tersera anak-anak saya mau sekolah sampe apa, 

kalau mau sampe sma aja yagapapa karena saya pengen anak-

anak saya yang nantinya ngelanjutin usaha ini 

3.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Enggak si mbak soalnya saya jarang lama-lama disini kecuali 

kalo ada barang dateng kalau gak langganan saya dateng tapi 

tetep pagi stay disini kalau malem jarang 

4. Hasil Wawancara Informan 4 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

4.1  Siapa nama Bapak?  

- HAA 

4.2  Berapa umur Bapak?  

- 52 tahun mbak 

4.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Sekitar 30 tahunanlah mbak  

4.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Kisaran 11-12 orang 

4.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Jember, Jogja, Malang sama Bali yang dijual buah yang dijual ya 

ini mbak apel, jeruk, durian kalau musim 



4.6  Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Kendalanya mungkin cuman karena pegawainya nakal-nakal 

kadang disuruh ngirim tepat waktu ya mbleset. 

4.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Iya saya nyatet mbak dulu pakai buku tapi sekarang anak sudah 

besar ya pakai laptop. Karena saya orangnya prepen mbak jadi 

nota-nota gitu saya simpen sampe barang bener-bener hilang baru 

notanya juga saya hilangkan.  

4.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

yang diterima? 

- Kalau saya si buat umroh sama haji soalnya itu yang saya tuju 

dari dulu 

4.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- gini biasanya orang kalau beli kesaya sistem pembayaran ada 2 tf 

atau uang cash, kalau uang cash biasanya uangnya langsung 

takputerin mbak buat usaha dagang jadi gak diotak atik sama 

orang dirumah. Kalau yang dibank buat bayar cicilan. 

4.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah Bapak tetapkan? 



- Ya saya inget terus mbak tujuan saya itu apa biar gak lupa kan 

niat saya usaha itu buat ibadah yagakmungkin lupa. 

4.11 Bagaimana cara Bapak mengelola usaha yang Bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam?  

- Yapokoknya gangambil keuntungan yang terlalu banyak biar 

pelanggan yang beli kekita itu gak merasa dirugikan. Dalam 

berdagang juga harus bisa amanah dan professional dalam 

berdagang agar selalu dipercaya sama pelanngan yang bakal beli 

barang dagangan kita. 

4.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Nggak mbak, jaga anak dirumah. 

4.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima 

- 10% mbak uda prinsip saya dari dulu. 

4.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

-  Dulu pernah tapi sekarang berjalannya waktu si enggak. 

4.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Banyak mbak ada motor 2 sama mobil 2 belum yang lain-lain 

kayak sewa trek buat yang muat-muat gitu terus bayar tukang 

itu termasuk cicilan karna bayar tiap bulan sekali alasannya 

yakarna gini mbak karena Indonesia itukan kreditnya lagi 



ditingkatin jadi kalau kita bayar cicilan kita dapet asuransi 

gaperlu diasuransikan lagikan barang kita. 

4.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa 

- Iya sekarang ini mbak, ka nuda dijawab tadi, saya beli barang 

kredit pakek BCA nah secara otomatis dapet auransi BCA 

Insurance dari sananya tanpa kita mintak. 

4.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang Bapak jalani saat ini? 

- Belum sih mbak 

4.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Pernah mbak kalau waktu subuh ngaji ditempat saya. 

4.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Kalau menurut saya itu bukan penting atau nggak ya soalnya itu 

sudah saya anggep sebagai kebutuhan buat sangu nanti diakhirat 

4.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  



- Saya haji dulu tahun antara tahun 1994-1995lah kira-kira sampe 

putus haji tahun 2008 karena dipersulit sama pemerintah jadi 

akhirnya saya umroh alhamdulillah sampe tahun ini. 

4.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak,dan sedekah? 

- Yaitu mbak setiap bulan saya sedekah sama infak keanak yatim 

kalau wakaf udah 2x dimadura  

4.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Kalau saya si penting zakat mbak, karena zakat itu emang 

penting buat orang-orang yang bener-bener gak mampu. Dua-

duanya Penting gak penting si mbak kalau gakbayar pajak nanti 

diusut polisi meskipun kepaksa dikit 

4.23 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang dimiliki untuk wakaf dan waris? 

- Wakaf pernah 2kali dimadura 

4.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Saya pribadi balik lagi keanak-anak sendiri mbak, kalau misal 

anaknya mau sampe s3 dan selama saya mampu saya dukung 

mbak kalau mereka gamau kuliah maunya kerja ya biar kerja 



mbak daripada saya ngeluarin biaya tapi mereka gaada niatan, 

yang penting kan uda lulus sma, setelah itu terserah mereka 

4.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Gimana mbak ya kalau awal-awal si iya tapi lain sama orang-

orang yang kerja dikantor ya mbak kalau orang sholat ya sholat 

kalau keluarga ya keluarga, Saya kerja mulai jam 7-8 gitu saya 

dateng kepasar paling mentok sebelum maghrib saya uda 

gamaulagi denger urusan pasar karena urusan dipasar ya dipasar 

daruma ya darumah 

5. Hasil Wawancara Informan 5 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

5.1  Siapa nama Bapak?  

- HJS 

5.2  Berapa umur Bapak?  

- 58 tahun mbak 

5.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Sebenernya usaha ini itu turunan dari keluarga saya jadi perkiraan 

udah 23th nan mbak 

5.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Kalau pasar lagi sepi ada 6 orang kalau pasar rame 10 orang 

tergantung situasi mbak. Kalau lagi buah lagi musim gitu baru 

saya hubungi pegawai cadangan buat bantu jual beli dipasar 



5.5 Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Saya biasanya dari tasik, sukabumi, sumatera sama malang.  

5.6  Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Biasanya masalah salah ngira-ngira permintaan pelanggan mbak. 

jadi jumlah buah yang saya beli buat dijadiin stock dipasar itu 

kebanyakan akhirnya kebuang gitu karena rusak jadi saya rugi.  

Cara ngatasinnya itu sebelum buah itu busuk saya obral pasang 

harga murah biar ada yang beli kan soalnya sayang kalau dibuang 

Cuma-Cuma kalo mentok gaklaku saya kasih kepegawai saya 

buat dikasihkan kekeluarganya 

5.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- namanya orang dagang harus nyatet keuangan mbak biar bisa tau 

pendapatan yang saya terima itu lagi berkurang banyak atau 

malah nambah. Nyatetnya dibuku si, nyatetnya tiap hari kayak 

nyatet pengeluaran kayak gaji karyawan, pengiriman, 

pemasukan, ruginya berapa, kenaikan buah berapa pada saat itu. 

kalo catetan keuangan keluarga si bukan saya tapi istri saya 

5.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima 



- Ya buat kebahagiaan keluarga saya sendiri karena itu sudah 

tanggung jawab saya 

5.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Uang usaha saya pisahin mbak biar gakepake karena uang usaha 

saya masukin di atm tapi ngga semua soalnya saya juga harus 

menuhi kebutuhan keluarga saya belum lagi gaji untuk pegawai-

pegawai saya. 

5.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah bapak tetapkan?  

- Gini mbak pendapatan saya tiap harinya aja beda beda gakmesti 

tinggi gakmesti rendah, pokoknya ya saya sisihin uangnya buat 

ditabung buat keperluan keluarga saya.  

5.11 Bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam? 

- Ya kuncinya ya jangan bohong mbak jujur aja apa adanya ntah 

itu tentang harga kulak, kondisi buahnya gimana biar pembeli itu 

ngerasa gak dirugiin. 

5.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Istri saya nggak kerja mbak istri saya soalnya saya rasa usaha ini 

udah cukup, tapi rencana habis ini mau buka usaha sama kayak 

gini lagi tapi diluar kota. 



5.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima? 

- Tergantung pendapatan si tapi saya selalu usahakan buat nyisihin 

20% pendapatan saya buat ditabungin 

5.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

- Alhamdulillah nggak pernah si mbak  

5.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Ada mbak saya baru aja ambil cicilan motor buat anak saya baru 

masuk kuliah soalnya 

5.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

- Nnggaksi mbak 

5.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang Bapak miliki saat ini? 

- Iya usaha kayak gini cuman diluar kota kemarin saya sudah 

survei kemalang ngecek lokasinya sekiranya cocok apa ndak 

kalau dibuat jualan buah. 

5.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 



beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Iya saya tau denger pembahasan pengelolaan keuangan Syariah 

lewat pengajian yang diadain dikomplek rumah saya 

5.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting karena gini kalau misal kita suka menghambur-

hamburkan uang otomatis kita akan rugi sendiri apalagi dalam al-

quran juga sendiri uda dibahas sebagai orang muslim dilarang 

menghambur-hamburkan harta 

5.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah umroh uda 4x, hajinya 2x 

5.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak dan sedekah? 

- Alhamdulillah udah pernah mbak 

5.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Kalau saya pribadi zakat bagi saya penting karena saya rasa saya 

sudah mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, pajakpun 

tanpa kita mintapun harus juga harus bayar jadi menurut saya dua-

duanya penting 



5.23 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari harta 

yang Bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Wakaf  saya punya tanah kosong didesa saya wakafkan buat bisa 

dijadikan masjid disana karena disana masjidnya jauh. 

5.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Saya pengen anak saya sampe sarjana pokonya mbak 

5.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Alhamdulillah, nggak pernah 

6. Hasil Wawancara Informan 6 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

6.1  Siapa nama Bapak?  

- MS 

6.2  Berapa umur Bapak?  

- 54 tahun 

6.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Sudah 18 tahunnan mbak 

6.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Ada 4 



6.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Ya tergantung kan buah itu musiman mbak biasanya dari bali, 

jember, Palembang lebih seringnya disana saya jualnya 

tergantung musim mbak cuman yang mesti saya jual itu buah 

jeruk 

6.6 Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Masalah pemasaran ajasi mbak yang paling sering karena jumlah 

barang yang di stock itu lebih banyak daripada permintaan yang 

sedikit yang akibatnya sering rugi karena buah yang sudah lama 

itu jadi busuk terus kebuang buahnya 

6.7 Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Pasti ada mbak namanya orang dagang penting untuk nyatet 

keuangan kalua enggak di catat saya gak tau saya untung atau 

rugi. Yang nyatet saya sendiri, saya catet sendiri di buku 

6.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya buat kebahagiaan keluarga saya  

6.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  



- Ya kalau misal ada laku gitu uangnya tiap harinya langsung saya 

masukan ke atm saya dan sekarang pembeli juga kadang kalau 

beli langsung kepasar uangnya langsung ditransfer ke rekening 

saya gakayak dulu bawa uang terus diitung lagi jadi prosesnya 

lama, kalau saya nggak mencampurkan uang usaha saya dengan 

keluarga soalnya biar uang usaha nya tetep aman buat muter 

dagangan lagi 

6.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah bapak tetapkan?  

- Kuncinya ada di kualitas soalnya gini kalau misal kita menjualkan 

barang tapi nyelipin kualitas yang buruk pastinya pelanggan kita 

bakalan kapok order buah kekita otomatis kita juga kehilangan 

pelanggan kita juga gabakal dapet penghasilan nanti kalau saya 

nggak dapet penghasilan keluarga saya gabisa saya nafkahin 

6.11 Bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam? 

- Yakayak yang uda saya jawab tadi mbak intinya wajib jujur, 

sopan saat lagi jelasin dagangan kita kepelanggan tetep ngasi bon 

biar pelanggan yang beli itu bisa ngitung kenaikannya berapa biar 

gaada total yang ditambah-tambahin. 

6.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Nggak kerja mbak istri saya soalnya saya rasa penghasilan saya 

sudah cukup buat ngehidupin keluarga saya  



6.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

- Nggak tentu tapi kadang biasanya 40% pendapatan saya buat untuk 

memutar modal usaha 50% untuk keperluan kebutuhan keluarga 

10% untuk ditabung 

6.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

-  Alhamdulillah nggak pernah  

6.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Saya kalau beli barang gakseberapa suka nyicil mbak suka kontan 

soalnya saya ngerasa kalau saya beli kredit itu ngerasa ada beban. 

6.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa?  

- Pakek asuransi mobil yang saya beli kredit 

6.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini? 

- Nggak mbak ini aja saya sudah kewalahan. 

6.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  



- Iya pernah tau lewat youtube kadang juga pernah dibahas pada saat 

kotbah sholat jumat bahas keuangan itu harus dikelola secara 

Syariah agar hidup bisa mendapatkan keberkahan 

6.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting karena hidup harus dilandaskan al-quran dan hadist 

menurut saya 

6.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah umroh uda 2x hajinya 1x 

6.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat dan infak? 

- Zakat, infak, sedekah pernah  

6.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Dua-duanya pentiglah mbak  

6.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Belum mbak 

6.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 



untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Saya pengen anak saya sampai sarjana soalnya saya cuman 

lulusan sd 

6.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Alhamdulillah nggak kesulitan, aman-aman aja 

7. Hasil Wawancara Informan 7 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

7.1  Siapa nama Bapak?  

- AW 

7.2  Berapa umur Bapak?  

- 57th  

7.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Sudah 10th  

7.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Ada 5 mbak. 

7.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Ujung pandang, sukabumi, malang sama jember buahnya ya 

anggur, apel sama salak mbak. 

7.6  Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 



- Ya buah yang biasanya cepet busuk jadi gak bisa dijual lagi sama 

buah itu musiman 

7.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Iya saya saya sendiri yang nyatet di buku  

7.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Memenuhi kebutuhan sehari-hari sih ya 

7.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Kalau saya, saya pisah mbak soalnya kalau dicampur saya 

kesusahan muter usaha takutnya uangnya kepakek. 

7.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah bapak tetapkan?  

- Kalau hari ini saya dapet penghasilan gitu langsung saya pisahin 

biar gakecampur buat kebutuhan usaha besok sama kebutuhan 

keluarga saya kan tujuan saya kerja buat menghidupi keluarga 

saya 

7.11 bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam?  

- Jujur mbak, saya biasanya ngasi testi biar orangorang percaya 

kalau buah yang saya perjualbelikan itu layak buat dibeli. 



7.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Iya istri saya nggak kerja mbak. 

7.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

- Paling banyak 30% mbak tapi ya gitu kadang saya nabung ujung-

ujungnya dimintak istri saya buat beli emas katanya sama aja 

kayak investasi 

7.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

- Enggak mbak 

7.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Ada mbak sekarang cuman cicilan mobil ajasi 

7.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa?  

- Iya pakek mbak, tapi yang ngurus gitu-gitu istri saya, saya cuman 

kasih uang aja tiap bulannya soalnya saya cuman lulusan SD jadi 

gakseberapa paham gituan. 

7.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang Bapak jalani saat ini? 

- Pasti ada mbak cuman gak sekarang dulu tanggungan saya masi 

banyak 



7.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Iya pernah lewat ceramah dimasjid gitu 

7.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting karena kalau kita ngelola keuangan sesuai sama syariat 

islam inshaallah hidup akan terasa lebih berkah 

7.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah haji 1x, umroh 1x juga 

7.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak, dan sedekah? 

- Iya itu harus, pernah semua 

7.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Sama-sama penting 

7.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Inshaallah mbak masi saya rencanain. 



7.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Sampai S2 

7.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Saya rasa enggak kok mbak soalnya saya kepasar cuman pagi 

aja sore sama malem yang jaga pegawai saya 

8. Hasil Wawancara Informan 8 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

8.1  Siapa nama Bapak?  

- AR 

8.2  Berapa umur Bapak?  

- 56 tahun mbak 

8.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- Kira-kira sudah 18 tahun mbak 

8.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- 8 orang aja mbak 

8.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Biasanya dari malang, jember, bali itu yang sering  



8.6  Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Yakadang pasar rame kadang sepi tergantung sih. 

8.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Iya saya catet dibuku tapi nyatet nya tiap hari 

8.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya menghidupi keluarga mbak paling utama 

8.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Saya pisah mbak soalnya kalau saya campur gitu takutnya kepake 

terus gabisa dibuat kulak lagi tapi gasemua dibuat kulak 

penghasilannya tetep saya sisihin buat keluarga dirumah  

8.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah Bapak tetapkan?  

- Ya tergantung kita sendiri ya kalau ini. Jadi kualitas usaha itu 

mbak dinilai dari perlakuan kita sendiri pokoknya ngasi yang 

terbaik kasi pelayanan yang sopan otomatis usaha akan aman 

hidup juga aman. inshaallah 

8.11 bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam?  



- Ya itutadi mbak kasih yang terbaik jangan nutupin kekurangan 

dari apa yang kita jual. Gak menjelek-jelekan dagangan orang lain 

toh rezeki udah ada yang ngatur mbak. 

8.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Enggak mbak cuman jagain usaha ini aja tapi rencana mau bukain 

usaha makanan soalnya istri saya suka masak. 

8.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

- Gaktentu mbak palingan ya 30% paling banyak 

8.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

-  alhamdulillah nggak mbak 

8.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Udah lunas sementara ini nggak ada, tapi rencana mau ambil 

cicilan sepeda motor 

8.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa?  

- Istri saya baru aja kemarin nyaranin buat ikut asuransi jiwa 

katanya manfaatnya banyak buat anak saya. Cuman belum tau 

jadi apa ndak 

8.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini? 



- Kalau saya cuman jagain usaha ini mbak, soalnya ini usaha udah 

turunan dari keluarga saya. Tapi saya ada rencana mau bukain 

usaha makanan buat istri saya, soalnya istri saya suka masak. 

8.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Saya suka liat ceramah gitu di tv mbak kalau pagi mau berangkat 

kepasar. 

8.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Soalnya gini mbak kalau kita manut apa kata yang kuasa itu 

pasti ada aja jalan yang dikasi petunjuk sama allah. 

8.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah umroh 2x hajinya 1x 

8.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak dan sedekah? 

- Iya pernah, kalau zakat pasti mbak 

8.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  



- Gakbisa milih itu sama-sama penting soalnya. 

8.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Ya doain aja usaha saya lancar terus biar saya bisa menuhin itu 

mbak. 

8.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Pokoknya sampai kuliah mbak soalnyakan banyak lapangan 

pekerjaan kan nerima pegawai minim S1 

8.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Alhamdulilah meskipun lagi sibuk yang model gimana ya 

pokoknya gimana caranya harus tetep bisa bareng keluarga. 

9. Hasil Wawancara Informan 9 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah di 

Surabaya 

9.1  Siapa nama Bapak?  

- MM 

9.2  Berapa umur Bapak?  

- 53 tahun mbak 

9.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- 20th nan mbak 



9.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Baru nambah dua bulan kemarin jadi total ada 10 

9.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Saya lebih suka ambil buah dari malang, solo, jember sama bali 

karena yang punya disana temen-temen saya, jadi kualitas 

terjamin yang ada dipasar si ya buah apel, manggis sama 

kelengkeng lainnya musiman 

9.6  Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Banyak pembeli yang ngutang jadi kadang sedikit susah mau 

kulak buah lagi karena uangnya gak ada 

9.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Iya saya nyatetnya dibuku, saya nyatetnya liat kondisi pasar mbak 

kalau saya lagi nganggur gaada pembeli ya saya catet pemasukan 

hari ini apa aja pengeluarannya juga 

9.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya buat sangu ngejalanin hidup mbak. 

9.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  



- Saya selalu usaha gimana caranya uang hasil kerja yang saya 

terima tiap bulannya itu bisa buat bayar kewajiban saya kayak 

cicilan, kebutuhan keluarga sehari harinya, buat bayar karyawan, 

biaya sekolah anak kalau sempet nabung juga.   

Saya pisahin mbak antara uang keluarga sama uang usaha karena 

kalo dicampur itu ribet orang kewajiban perbulan saya banyak. 

Mana belum yang bayar uang cicilan, uang asuransi, uang usaha. 

9.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah Bapak tetapkan?  

- Ya itu balik kekitanya lagi mbak, kalau dirasa kita mampu 

ngehandle apa yang kita tuju kita mau ya gausa bingung. Kalau 

dirasa gabisa pegang komitmen kita sendiri ya jangan janji buat 

rencanain sesuatu. 

9.11 Bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam? 

- Saya sendiri usaha memperhatikan benar apa yang saya lakukan 

karena saya posisinya jadi kepala keluarga saya, jadi harus 

memperhatikan bener-bener apa yang saya lakukan karena itu 

berpengaruh buat keluarga saya. 

9.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Istri saya nggak kerja karena selain saya usaha dagang buah ini 

saya juga investasi kayak kos-kosan, sama kontrakan. nah yang 

dikontrak in itu rumah saya yang lama karena saya uda pindah 



rumah jadi rumahnya kosong. Daripada kosong saya kontrakin 

mbak 

9.13 Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan yang diterima?  

- Palingan 20% nan lah mbak 

9.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

- alhamdulillah gak pernah jangan sampek pokoknya. 

9.15 Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Ada mbak sepeda motor ada mobil juga ada soalnya kalau belinya 

nyicil gitu jadi kerasa ringan  

9.16 Apakah Bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

- Pakek pasti mbak. Alasan saya pake jasa asuransi itu biar bisa jadi 

jaga-jaga mbak kan kita juga gaakan tau kapan kita sakit, kapan ada 

musibah siapatau pas saat saya ada musibah saya gaada pemasukan 

makanya saya pakai jasa asuransi 

9.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini? 

- Iya gampanglah kalau ada peluang saya buka usaha lagi 

9.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 



gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah maupun 

di media televise dan media sosial?  

- Sempat dulu ditv bahas tentang dilarang curang dalam berdagang, 

dilarang mengambil keuntungan. saya sendiri usaha ya 

memperhatikan bener apa yang saya lakukan karena saya posisinya 

jadi kepala keluarga saya jadi harus memperhatiakan bener-bener 

apa yang saya lakukan karna itu berpengaruh buat keluarga saya 

9.19 Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Ya kayak yang sudah saya katakana tadi saya posisinya sebagai 

kepala keluarga jadi harus memperhatikan bener-bener apa yang 

saya lakukan misal gini ya mbak saya usaha nih terus saya curang 

nyelipin barang rusak otomatis saya dosa kan belum lagi 

penghasilan yang kasi kekeluarga jadinya gak berkah 

9.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah keinginan 

Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Penting karena kalau kita mampu, haji masih 1x umroh uda 4x saya 

harap bisa lagi mbak karena kalau saya di Makkah ngerasa gapunya 

beban 

9.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak, dan sedekah? 



- Alhamdulillah pernah semua 

9.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Penting semua mbak soalnya saya alhamdulillah mampu kalau 

pajak juga penting orang kita hidup dilandasin sama pajak 

9.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Ini lagi fokus nyiapin warisan buat anak saya. 

9.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- S1 mbak kalau anak saya mau lebih dari itu ya monggo apa kata 

mereka. 

9.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Iya kadang kalau usaha lagi rame gitu saya kadang sampe pulang 

larut malam mbak itupun gasering kok 

10.  Hasil Wawancara Informan 10 Sebagai Pihak Komunitas Pedagang Buah 

di Surabaya 

10.1  Siapa nama Bapak?  

- AL 

10.2  Berapa umur Bapak?  



- 51 tahun mbak 

10.3  Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha ini?  

- 15h nan kayaknya mbak 

10.4  Pegawai ditempat usaha Bapak disini ada berapa?  

- Pegawai ada 6 

10.5  Kalau boleh tahu biasanya bapak order buah untuk dijual lagi dari 

mana saja?  

- Macem-macem mbak kalau jeruk lebih sering dibali yang 

musiman tergantung kayak apel, manggis, manga gitu-gitu 

kadang dari malang, bali, makasar  

10.6 Selama Bapak menjalani usaha ini apa saja kendala yang sering 

terjadi? 

- Kendala yang sering terjadi pastinya buah yang cepet rusak 

soalnya kan buah itu gak bisa tahan lama buah juga ketahanannya 

tergantung cuaca. 

10.7  Apakah Bapak mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Punya ini saya catat dibuku. Yang saya catet ya pastinya 

pengeluaran, pemasukan, untungnya berapa ruginya berapa, gaji 

karyawan berapa soalnya karyawan saya itu saya gaji gak bulanan 

tapi harian. Harian juga gajinya gak tentu soalnya gaji pegawai 

tergantung kerjanya saat itu kalo pasar rame sama pasar sepi beda 

gajinya 



10.8 Apakah Bapak mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan gaji 

atau pendapatan yang diterima?  

- Ya tujuan saya pengen majuin usaha saya biar bisa lebih 

berkembang. 

10.9 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, apakah Bapak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau malah 

mencampurkan uang penghasilan dengan keuangan keluarga?  

- Ya saya belanjakan uang usaha seperlunya yang emang itu 

digunakan untuk usaha kayak mau beli buah, gaji karyawan sama 

kebutuhan karyawan dipasar ya beliin kopi sama makan. kalau 

untuk keluarga bedalagi kalau misal saya punya cicilan ya 

beberapa uang pendapatan usaha saya sisihkan buat ditabung 

juga. Saya nabung itu mbak biar bisa digunain buat keperluan 

ndadak misal anak atau keluarga saya tiba-tiba sakit. 

10.10 Bagaimana cara Bapak mengelola keuangan usaha, untuk agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah Bapak tetapkan?  

- Kalau rejeki si sudah ada yang ngatur cuman tugas saya sebagai 

pedagang harus memberikan yang terbaik untuk pelanggan 

masalah hasil saya pasrah sama allah. 

10.11 bagaimana cara bapak mengelola usaha yang bapak miliki agar dapat 

dikatakan usaha yang sesuai dengan ajaran islam?  

- Gak curang saat ngitung pesenan orang gak dilebih-lebihin 

soalnya sama aja riba mbak. 



10.12 Apakah istri Bapak bekerja, ataukah tidak? Kenapa?  

- Istri saya kerja mbak ada usaha sampingan usaha isi ulang air. 

10.13   Apakah Bapak bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen dari 

pendapatan   yang diterima?  

- Gak tentu si paling sering saya rasa 15% dari pendapatan saya 

10.14 Apakah Bapak pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll? 

- alhamdulillah gak pernah.  

10.15  Apakah Bapak mempunyai hutang selain cicilan barang? Mengapa 

mengambil hutang tersebut?  

- Ada kredit cicilan motor, alasannya karena gini mbak kalau saya 

beli kredit otomatis saya bisa gunain uangnya buat ngelola usaha 

saya 

10.16 Apakah bapak saat ini menggunakan jasa asuransi? Kalau iya, 

alasannya kenapa? 

- Iya asuransi kesehatan mbak, alasannya biar saya nggak gopoh 

kalau tiba-tiba keluarga saya sakit 

10.17 Apakah Bapak mempunyai rencana untuk investasi lain selain usaha 

yang bapak jalani saat ini?  

- Nggak kayake mbak. Abis ini anak saya yang kuliah mau lulus 

pasti abis gini ya kerja. 

10.18 Sejauh ini apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 



gaji atau pendapatan yang diterima oleh Bapak? Barangkali dari 

beberapa pengajian atau kajian keislaman baik di area rumah 

maupun di media televise dan media sosial?  

- Seinget saya pernah ada ceramah bahas itu di masjid 

10.19  Menurut Bapak apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Penting sekali karena kalau kita selalu mengedepankan ajaran 

agama buat dijadiin acuan hidup inshaallah tidak akan dipersulit 

sama allah untuk hasil apa kata yang kuasa aja  

10.20 Pernahkah Bapak menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah 

menurut Bapak itu penting, kenapa? dan jika belum pernah adakah 

keinginan Bapak untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Umroh udah 3x mbak haji juga 1x 

10.21 Apakah Bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari gaji 

atau pendapatan Bapak untuk zakat, infak dan sedekah? 

- Alhamdulillah pernah  

10.22 Menurut Bapak lebih penting manakah antara membayar zakat 

dengan pajak?  

- Sebagai muslim bagi yang mampu jelas zakat penting tapi kita 

sebagai warga Indonesia wajib buat bayar pajak jadi gabisa milih 

salah satu penting semua mbak. 

10.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 



- Inshaallah mbak memang uda ada niatan dari dulu pengen bisa 

wakaf. 

10.24 Apakah Bapak selama ini sudah merancang masa depan anak dengan 

mengatur dan mengelola pendapatan/gaji yang Bapak terima dan 

untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan? 

- Saya pengen anak saya sekolah setinggi-tingginya biar jadi anak 

yang sukses  

10.25 Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan? 

- Belum pernah ngerasa kesulitan mbak soalnya saya gak seharian 

di pasar 

  



Lampiran 4. Hasil Wawancara demgan Informan Sumber Data 

1. Hasil Wawancara Informan Sumber Data 1 SU dari pihak IL 

1.1 Siapa nama Ibu?  

- SU 

1.2 Berapa umur Ibu?  

-  Tahun 

1.3 Kira-kira berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

- Kayaknya 12 tahunan mbak 

1.4 Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

- Seinget saya ada 6 mbak gaktau kalau nambah lagiloh ya saya 

jarang ke pasar soalnya 

1.5 Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi 

dari mana saja?  

- Biasanya bapak ambil di malang sama bali tapi jember lebih 

sering  

1.6 Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira ibu tau nggak apa 

saja kendala yang sering dialami ketika Bapak bekerja?  

- Ya paling gara-gara pasar lagi kondisi sepi  

1.7 Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan?  

- Kalau iya dalam bentuk apa? Nyatet mbak dibuku saya 

kadang ngebantu kalau lagi ikut di pasar  

1.8 Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

pendapatan yang diterima?  



- Untuk bisa menghidupi saya sama anak saya sama keluarga 

si kalau menurut saya. 

1.9 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah suami 

Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau 

malah mencampurkan uang penghasilan usaha dengan keuangan 

keluarga?  

- Dipisah mbak kalau gak dipisah ya kecampur nanti kepake 

saya kan repot.  

1.10 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami Ibu tetapkan?  

- Kalau strateginya suami saya buat ngatasin itu si kurang 

paham mbak cuman suami saya usaha dagang ya ngutamain 

kejujuran biar dapat nilai bagus dari pelanggan. 

1.11  Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak 

jalani itu halal? 

- Saya itu ngerti kok mbak suami saya itu modelnya gimana, 

dia aja bohongin saya aja gak berani apalagi mau bohongin 

pelanggan. 

1.12  Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

- Saya kerja jualan cream kecantikan gitu tapi lewat online 

1.13 Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen 

dari pendapatan yang diterima?  



- Kayaknya gaksampe 25% soalnya banyak keperluan yang 

harus dipenuhi dulu   

1.14 Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

- Nggaksi alhamdulillah. Jangan sampek mbak. 

1.15 Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? 

Mengapa mengambil hutang tersebut?  

- Dulu ada sekarang enggak  

1.16 Kalau boleh tahu Ibu sekarang menggunakan jasa asuransi? Kalau 

iya, alasannya kenapa? 

- Nggak pakai mbak. 

1.17 Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha 

lain atau tidak?  

- Belum ada sih saya rasa gini aja udah cukup mbak. 

1.18 Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

- Di tv mbak  

1.19 Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa?  

- Pentinglah mbak, dosa nanti kalau gak mengikuti aturan 

Allah.   



1.20 Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Ibu itu penting, kenapa? Dan jika belum pernah adakah keinginan 

Ibu untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Umroh udah 2x haji 1x mbak 

1.21 Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari 

gaji atau pendapatan untuk zakat, infak dan sedekahf?  

- Sudah semua allhamdulillah.  

1.22 Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

- Penting semua mbak 

1.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris? 

- Ini saya manut apa kata suami saya. 

1.24 Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan?  

- Pokonya sarjana lah mbak, orang sekarang dimana-mana 

kalau cuman lulusan SMA gak dapet kerjaan 

 

1.25 Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  



- Menurut saya enggak si mbak soalnya anak-anak saya 

gapernah sambat tentang pekerjaan ayahnya  

2 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 2 HH dari pihak HH 

2.1 Siapa nama Ibu?  

- HH 

2.2 Berapa umur Ibu?  

- 53 tahun 

2.3 Berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

- 30th nan mbak paling udah lama 

2.4 Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

- 8 mbak 

2.5 Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi 

dari mana saja?  

- Biasanya dijember mbak seringnya pernah juga ambil dibalu 

sama Palembang 

2.6 Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira apa saja kendala 

yang sering terjadi?  

- Kurang tau mbak kalau masalah itu. 

2.7 Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Nyatet mbak dibuku dari dulu perhari nyatetnya 

2.8 Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

pendapatan yang diterima?  



- Buat Menuhin kebutuhan keluarga mbak kalau ada kelebihan 

gitu biasanya disumbangin ke keluarga saya yang kurang 

mampu. 

2.9 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah 

suami Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha 

atau malah mencampurkan uang penghasilan usaha dengan 

keuangan keluarga?  

- Setau saya si dicampur soalnya saya yang bagian nyimpen 

uangnya 

2.10 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami ibu tetapkan?  

- Kalau suami saya ya andalannya doa mbak dipasrahin semua 

ke allah 

2.11 Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak 

jalani itu halal?  

- Gimana ya mbak jelasinnya, cuman bondo percaya aja si mbak 

toh masa tega suami saya kasi uang dari penghasilan yang gak 

halal 

2.12 Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

- Saya kerja toko perancangan ini mbak jual sembako buat 

nambah penghasilan 

2.13 Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen 

dari pendapatan yang diterima?  



- Kurang tau mbak yang ngurus suami saya soalnya. 

2.14 Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

- Nggak mbak alhamdulillah 

2.15 Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? 

Mengapa mengambil hutang tersebut?  

- Dulu ada sekarang udah gak ada mbak 

2.16 Kalau boleh tau ibu sekarang menggunakan jasa asuransi?  

- Pernah ikut asuransi tapi udah saya berhentikan soalnya 

menurut saya gakperlu. 

2.17 Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha 

lain atau tidak?  

- Nggak, ini sudah alhamdulillah lebih dari cukup 

2.18 Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

- Sering mbak di tv pagi-pagi selalu dengerin ceramah 

2.19 Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa? 

- Penting mbak soalnya kalau gaikut ajaran allah nanti segala 

urusannya itu gakbisa mulus 

2.20 Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Ibu itu penting, kenapa?  



- Dan jika belum pernah adakah keinginan Ibu untuk 

menjalani ibadah tersebut, kenapa? Haji udah 5x kalau 

umroh 3x  

2.21 Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari 

gaji atau pendapatan untuk zakat, infak dan sedekah?  

- Sudah pernah semua mbak 

2.22 Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

- Sama-sama penting sih 

2.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris?  

- Belum 

2.24 Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan?  

- Semaunya anak saya pokonya harus sudah s1 

2.25 Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  

- Nggak mbak  

 

3 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 3 SF dari pihak MR 

3.1 Siapa nama Ibu?  



- SF 

3.2 Berapa umur Ibu?  

- 50 tahun 

3.3 Berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

- Lebih dari 20tahun mbak 

3.4 Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

- 10 lebih mbak cuman gak masuk barengan semua  

3.5 Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi 

dari mana saja?  

- Macem-macem si tergantung musim buahnya juga gamesti 

disitu-situ aja cuman setau saya paling sering order ya di 

Malang, Bali sama Banyuwangi gitu 

3.6 Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira apa saja kendala 

yang sering terjadi?  

- Saya itu juarang banget ke pasar mbak soalnya kalau 

sekiranya dipasar lagi rame saya gak kepasar takut 

ngeriwuki nah kalau pasar sekiranya sepi ya ikut. Saya rasa 

si suami saya itu orangnya itu sungkanan sama pelanggan 

jadi kalau ada yang ngutang gitu ya dikasih aja jadi giliran 

mau kulak bingung mau pakai uang apa 

3.7 Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  



- Kalau suami saya nyatetnya di buku mbak khusus buat 

keuangan usaha kalau saya nyatet keuangan keluarga saya 

catet di hp 

3.8 Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

gaji atau pendapatan yang diterima?  

- Yaapalagi kalau buat kebutuhan keluarga mbak 

3.9 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah suami 

Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau 

malah mencampurkan uang penghasilan usaha dengan keuangan 

keluarga?  

- Dicampur kok mbak cuman ya gitu langsung dibagi 

butuhnya buat keluara berapa usaha berapa gitu. 

3.10 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami Ibu tetapkan?  

- Iya itu tadi mbak sama suami saya langsung dibagi mana 

keperluan buat usaha mana buat keluarga. 

3.11 Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak 

jalani itu halal? 

- Waduh kalau itu balik lagi kemasing-masing mbak kita bisa 

nggak nolak nafsu kalau mau berbuat buruk. 

3.12 Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

- Saya gak kerja mbak sama suami saya gak boleh  



3.13 Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen 

dari pendapatan yang diterima?  

- Pokoknya gak sampai 50% mbak 

3.14 Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

- nggakpernah mbak 

3.15 Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? 

Mengapa mengambil hutang tersebut?  

- Dulu ada sekarang udah gak ada mbak 

3.16 Kalau boleh tahu Ibu sekarang menggunakan jasa asuransi?  

- Iya asuransi motor anak saya yang baru masuk kuliah. 

3.17 Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha 

lain atau tidak?  

- Kalau saya pasti nggak cuman gaktau kalau bapak. 

3.18 Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

- Saya sering liat kajian gitu ya di facebook mbak soalnya 

saya setiap hari on facebook 

3.19 Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa? 

- Penting mbak 



3.20 Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Ibu itu penting, kenapa? Dan jika belum pernah adakah keinginan 

Ibu untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Umroh 3x haji 1x  

3.21 Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari 

gaji atau pendapatan untuk zakat, infak dan sedekah?  

- Alhamdulillah pernah semua  

3.22 Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

- Sama ajasih gaada yg gak penting 

3.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris?  

- Pernah alhamdulillah 

3.24 Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan?  

- Pokoknya gakcuman sampai SMA mbak kan mumpung uda 

ada tabungan buat sekolah kenapa nggak. 

3.25 Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  

- Nggak mbak kan suami saya gak seharian dipasar  

 



4 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 4 ED dari pihak HAA 

4.1 Siapa nama Ibu?  

- ED 

4.2 Berapa umur Ibu?  

- 47 tahun 

4.3 Berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

- 30 tahun nan mbak udah lama soalnya usahanya udah 

turunan dari keluarga 

4.4 Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

- 12 mbak pegawainya rata-rata saudara sendiri  

4.5 Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi 

dari mana saja?  

- Ya dimalang, bali, jogja tergantung buah yang mau dikulak 

4.6 Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira apa saja kendala 

yang sering terjadi?  

- Waduh kalau ini sebenernya yang lebih tahu suami saya, 

kira-kira ya hubungannya sa,a pegawai 

4.7 Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Anak saya mbak yang jadi kepercayaan suami saya, cuman 

ya gitu masi ada campur tangan suami saya 

4.8 Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

gaji atau pendapatan yang diterima?  



- Buat ibadah mbak, karena kalau suami saya tabungannya 

uda banyak langsumg di pakai buat umroh sama daftar haji 

anak tapi ini masi direncanain 

4.9 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah suami 

Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau 

malah mencampurkan uang penghasilan usaha dengan keuangan 

keluarga?  

- Kalau dicampur sama nggak si kayaknya nggak soalnya 

suami saya orangnya prepen. 

4.10 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami Ibu tetapkan?  

- Suami saya punya stategi sendiri si buat nentuin itu 

pokonya kalau dirasa dia buahnya mau mendekati rusak 

langsung di oper gitu ketemen-temennya biar dia gakrugi 

kan kalau rugi otomatis gaada pemasukan buat saya sama 

anak saya. 

4.11 Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak 

jalani itu halal? 

- Halal mbak, kan bapak saya kalau orang beli gitu 

nimbangnya ya didepan mereka kalau beli petian ya dibuka 

dikasih liat kondisinya. Kan itu sama aja jujur toh halal kan. 

4.12 Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

- Endak mbak saya ngurus anak aja  



4.13 Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen 

dari pendapatan yang diterima?  

- Saya selalu pesen sama suami saya paling dikit harus 10% 

dari pendapatan harus ditabung 

4.14 Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

- Dulu pernah ngalamin sering banget mbak sekarang 

alhamdulillah enggak dan gakmau terulang gitu lagi. 

4.15 Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? 

Mengapa mengambil hutang tersebut?  

- Ada nih itu motor 2  

4.16 Kalau boleh tahu Ibu sekarang menggunakan jasa asuransi? 

- Sekarang beli barang kredit pasti dapet asuransi mbak. 

4.17 Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha 

lain atau tidak?  

- Nggak kayaknya. 

4.18 Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

- Pernah dong di pengajian masjid 

4.19 Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa? 

- Penting mbak, biar hidupnya mendapatkan keberkahan 



4.20 Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Ibu itu penting, kenapa? Dan jika belum pernah adakah keinginan 

Ibu untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Haji uda 4x kalau umroh alhamdulillah tiap tahun mbak 

dibulan puasa 

4.21 Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari 

gaji atau pendapatan untuk zakat, infakdan sedekah?  

- Alhamdulillah sudah pernah semua mbak 

4.22 Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

- Sama penting mbak pokoknya kalau sekiranya mampu 

bayar zakat ya wajib 

4.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris?  

- Pernah 2x dimadura 

4.24 Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan?  

- Apa kata anak saya si mbak 

4.25 Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  

- Nggak kok mbak 



5 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 5 IS dari pihak HJS 

5.1 Siapa nama Ibu?  

- IS 

5.2 Berapa umur Ibu?  

- 45 tahun 

5.3 Berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

- Kayaknya 20th lebih mbak 

5.4 Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

- Ya paling 7 lebih lah setahu saya 

5.5 Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi 

dari mana saja?  

- Setahu saya kalo gak tasik ya malang selebihnya kurang 

tahu  

5.6 Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira apa saja kendala 

yang sering terjadi?  

- Ya biasanya itu sering ngeluh tentang buahnya yang gak 

laku kalo gak ya buahnya banyak yang busuk gitu gitu 

mbak  

5.7 Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan? Kalau iya dalam 

bentuk apa?  

- Yaa ada mbak buat dagang suami saya tapi kalau keuangan 

keluarga saya yang catet dan kebanyakan saya yang ngatur 



5.8 Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

gaji atau pendapatan yang diterima?  

- Ya buat keluarga mbak 

5.9 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah suami 

Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau 

malah mencampurkan uang penghasilan usaha dengan keuangan 

keluarga?  

- Kalo suami sama saya biasanya dipisah mbak biar gak 

kecampur-campur antara uang usaha sama uang buat 

keluarga.  

5.10 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami Ibu tetapkan?  

- Yaa suami saya kasih yang terbaik buat pelanggan mbak. 

Rezeki juga sudah ada yang ngatur, saya juga selalu 

semangatin suami juga do’ain suami. Pokoknya selama 

usaha yang dijalani itu halal saya support 

5.11 Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak 

jalani itu halal? 

- Hmm gimana ya itu tergantung suami saya, cuman saya 

selalu doa penghasilan suami saya itu semoga didapatkan 

dengan cara yang benar. Kayak gak menipu gak curang. 

5.12 Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

- Kalo saya enggak kerja mbak.   



5.13 Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen 

dari pendapatan yang diterima?  

- Biasanya suami saya ambil 20% dari penghasilan buat di 

tabung.  

5.14 Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

- Alhamdulillah lancar-lancar aja mbak.  

5.15 Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? 

Mengapa mengambil hutang tersebut?  

- Ada mbak cicilan motor buat anak saya kuliah. 

5.16 Kalau boleh tahu Ibu sekarang menggunakan jasa asuransi? 

- Gakpakek mbak 

5.17 Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha 

lain atau tidak?  

- Waduh saya belum pernah bahas ini si sama suami saya. 

5.18 Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

- Barangkali dari beberapa pengajian atau kajian keislaman 

baik di area rumah maupun di media televise dan media 

sosial? Pernah mbak di kasih tahu sama suami.  

5.19 Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa? 



- Penting mbak, apalagi kan ajaran agama itu nggak suka 

sama orang-orang yang boros.  

5.20 Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Ibu itu penting, kenapa? Dan jika belum pernah adakah keinginan 

Ibu untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah pernah mbak, haji 2x umrohnya 4x.  

5.21 Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari 

gaji atau pendapatan untuk zakat, infak dan sedekah ?  

- Untuk zakat si alhamdulillah tiap tahun sedekah sama infak 

pasti Alhamdulillah sudah semua mbak.  

5.22 Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

- Kalau zakat penting pajak juga penting mbak. 2 2 nya 

penting, selagi saya mampu untuk zakat kan saya juga 

mencukupi.  

5.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris?  

- Waris sih belum terpikirkan cuman kalau wakaf pernah 

5.24 Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan?  



- Saya ya pengennya Pendidikan anak sampai S2 atau nggak 

S3 lah  

5.25 Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  

- Alhamdulillah ya enggak pernah mbak.  

6 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 6 HC dari pihak AW 

6.1 Siapa nama Ibu?  

- Hj. Cholila 

6.2 Berapa umur Ibu?  

- 48 tahun 

6.3 Berapa lama suami Ibu sudah menjalankan usaha ini?  

- Yaa.. sekitar 10 tahunan 

6.4 Pegawai ditempat usaha suami Ibu dipasar ada berapa?  

- Kayaknya ada 5 orang mbak 

6.5 Kalau boleh tahu biasanya suami Ibu order buah untuk dijual lagi 

dari mana saja?  

- Yaa tergantung kondisi buahnya mbak biasanya sama 

suami saya di cek dulu. Kadang ya di jember itu sering, 

malang juga pernah 

 

 

 



6.6 Selama suami Ibu menjalani usaha ini kira-kira apa saja kendala 

yang sering terjadi?  

- Yang paling sering itu dapet buah yang hampir busuk 

karena supir ngirimnya telat. Jadi kadang kita rugi karena 

udah gabisa dijual lagi 

6.7 Apakah suami Ibu mempunyai catatan keuangan?  

- Kalau iya dalam bentuk apa? Iya saya selalu catat itu di 

buku  

6.8 Apakah suami Ibu mempunyai skala prioritas untuk memanfaatkan 

gaji atau pendapatan yang diterima?  

- Yaa buat belanja kebutuhan rumah tangga mbak 

6.9 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha, apakah suami 

Ibu memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha atau 

malah mencampurkan uang penghasilan usaha dengan keuangan 

keluarga?  

- Kalo saya sih enak di pisah biar gak ribet gitu kalo dicampur 

takutnya ada uang yang kepake 

6.10 Bagaimana cara suami Ibu mengelola keuangan usaha agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah suami Ibu tetapkan?  

- Selalu saya ingetin kalau tiba-tiba suami saya boros gitu 

saya tegur biar gak keblabasen. Kalau gak gitu yang tadinya 

rencana gini gitu bisa jadi gagal mbak yakan. 



6.11 Bagaimana cara Ibu memastikan kalau usaha yang sedang bapak 

jalani itu halal? 

- Gamungkin sih mbak, soalnya suami saya itu orangnya 

takut banget sama yang namanya dosa. 

6.12 Kalau boleh tahu Ibu bekerja ataukah tidak? Kenapa?  

- Enggak, karena suami saya ga ngizinin saya buat ikut kerja. 

Dulu saya sebelum kerja saya kerja jadi guru sekarang 

sudah nggak. 

6.13 Apakah suami Ibu bisa menabung dalam sebulan? Berapa persen 

dari pendapatan yang diterima?  

- Iya suami saya emang nabung tiap bulan, kira-kira 30% nya 

lah 

6.14 Apakah suami Ibu pernah merasakan kesulitan membayar tagihan-

tagihan listrik, PDAM, dll?  

- Untungnya sih gapernah dan semoga aja gabakal terjadi ya 

mbak 

6.15 Apakah suami Ibu mempunyai hutang selain cicilan barang? 

Mengapa mengambil hutang tersebut?  

- Tahun ini baru aja kredit mobil mbak jadi bayarnya nyicil 

per bulan. 

6.16 Kalau boleh tahu Ibu sekarang menggunakan jasa asuransi?  

- Ya mobil saya kan kredit ada asuransinya itu. 



6.17 Apakah Ibu dan suami ibu mempunyai keinginan membuka usaha 

lain atau tidak?  

- Ndak sih. 

6.18 Sejauh ini apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang 

bagaimana al-Qur’an dan al-Hadis mengatur tentang pemasukan dari 

gaji atau pendapatan yang diterima oleh suami Ibu?  

- Sering mbak kan saya ikut pengajian rutin tiap minggu di 

deket rumah 

6.19 Menurut Ibu apakah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

rumah tangga menurut al-Qur’an dan al-Hadis itu penting? Kenapa? 

- Penting banget lah mbak, kan kita juga harus menjalankan 

usaha sesuai syariat agama islam 

6.20 Pernahkah Ibu menjalani Umrah/Haji, jika pernah, apakah menurut 

Ibu itu penting, kenapa? Dan jika belum pernah adakah keinginan 

Ibu untuk menjalani ibadah tersebut, kenapa?  

- Alhamdulillah saya udah pernah haji sama umroh 1x bareng 

suami saya 

6.21 Apakah suami Ibu selama ini pernah mengeluarkan sebagaian dari 

gaji atau pendapatan untuk zakat, infak dan sedekah?  

- Alhamdulillah gaperna lupa buat amalin itu semua. 

6.22 Menurut Ibu, lebih penting manakah antara membayar zakat dengan 

pajak?  

- Sama pentingnya mbak 



6.23 Apakah bapak selama ini pernah mengeluarkan sebagian dari harta 

yang bapak miliki untuk wakaf dan waris?  

- Wakaf masi belum insyaAllah kalo ada rezeki lebih 

6.24 Apakah suami Ibu selama ini sudah merancang masa depan anak 

dengan mengatur dan mengelola pendapatan yang suami Ibu terima 

dan untuk pendidikan anak sampai jenjang manakah anak akan 

disekolahkan?  

- Kalo suami saya pengen anaknya kuliah sampe S2 

6.25 Apakah suami Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara 

keluarga dan pekerjaan?  

- Enggak mbak, soalnya suami saya ke pasar itu Cuma pagi 

jam 7 sampe sore jam 5 sudah di rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 7 NK dari pihak AL 

 



















 



8 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 8 SA dari pihak AR 

 













 



9 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 9 I dari pihak MM 

 









 



10 Hasil Wawancara Informan Sumber Data 10 NA dari pihak MS 
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