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ABSTRAK 

 

Penyusunan skripsi ini didasari pada permasalahan Prospek wirausaha pengulahan meja alqur`an 

kayu dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan menurut perspektif ekonomi mikro Islam, 

dimana masalah yang dikaji adalah menganai prospek usaha pembuatan meja alqur`an kayu. 

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ingin mengatahui bagaimana prospek usaha 

pengulahan meja alqur`an kayu yang bertempat di desa Pingarran Ilir Kecamatan Astambul 

Kabupaten Banjar serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha pembuatan meja 
alqur`an tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

yang brisi tentang gambaran latar pengamatan, orang, tindakan, pembicaraan, adapun sumber 

sumber datanya adalah informan yaitu pemilik usaha pembuatan meja alqur`an kayu, serta 

karyawan karyawan yang bekerja pada tempat pembuatan meja alqur`an kayu di desa pingaran Ilir 

Kecamatan Astambul Kabupatin Banjar, adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan dan menginterpensikan data dan temuan temuan 

yang peneliti  peroleh dari lapangan serta fakta fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, 

penyusun sampai pada kesimpulan yaitu bahwa prospek yang dimiliki pengusaha pembuatan meja 

alqur`an kayu dapat di simpulkan yaitu, usaha pembuatan meja alqur`an kayu suatu usaha yang 

menjanjikan, pengusaha dan karyawan yang bekerja di pembuatan meja alqur`an kayu sudah 

memperhatikan dan menjalankan usaha berdasarkan tujuan syariah Islam. 
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ABSTRACT 

The preparation of this thesis is based on the problem of Entrepreneurial Prospects of processing 

wooden Qur'an tables in improving employee welfare according to an Islamic microeconomic 

perspective, where the problem being studied is about prospects the business of making wooden 

Koran tables. This research is interesting to do because it wants to know how the business 

prospects of processing a wooden Qur'an table are located in the village of Pingarran Ilir, 

Astambul District, Banjar Regency and how the Islamic economy reviews the business of making 

the Qur'an table. The method used in this study is a descriptive qualitative approach that contains 
a description of the background of observations, people, actions, talks, while the source of the data 

sources are informants, namely the business owner of making wooden Qur'an tables, as well as 

employees who work at the place of making Qur'an tables. wood in the village pingaran Ilir 

subdistrict Astambul Kabupatin Banjar, while the analysis of the data used in this research is 

descriptive analysis to describe and menginterpensikan data and findings findings that researchers 

gain from the pitch and the fact the fact that there. Based on this research, the author came to the 

conclusion that that prospect It can be concluded that the business of making wooden Qur'an 

tables is a promising business, entrepreneurs and employees who work in the manufacture of 

wooden Qur'an tables have paid attention to and run businesses based on the objectives of Islamic 

sharia. 
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PENDAHULUAN 

 Hidup sejahtera merupakan impian semua orang, terpenuhinya segala kebutuhan hidup di 

masyarakat secara layak maka masyarakat tersebut bisa dikatakan hidup sejahtera. Dalam 

pencapaian itu semua ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk 

memegang nilai- nilai ajaran Islam secara total dan  menyeluruh. Dalam ilmu ekonomi  prospek 
merupakan gambaran untuk  masa yang akan datang, apakah usaha yang kita jalani itu akan 

berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan atau bangkrut. Kewirausahaan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam meningkatkan  perekonomian  serta dalam meningkatkan 

lapangan pekerjaan. Banyak hal yang perlu diperhatikan seorang entrepreneur untuk berwirausaha. 
Keberadaan usaha kecil dimasa krisis ekonomi seperti saat ini ternyata dapat bertahan. Bahkan 

mampu menopang perekonomian  nasional. Permasalahan penelitian adalah terbatasnya bahan 

dasar produksi, pasokan listrik yang kurang stabel. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu 

dari  penelitian yang relevan, Samsul Arifin dengan judul skripsi “ Prospek Pengembangan Usaha 

Sungkuk di Desa kediri Selatan Lombok Barat Tinjauan Etika Bisnis Islam” IAIN Mataram Tahun 

2016, Ina Suryana dengan judul skripsi “ Prospek Pengembangan Usaha Kerupuk Kulit Dalam 

meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Seganteng Kota Mataram” IAIN 
Mataram Tahun 2014, Hubaidi Asikin judul skripsi “ Prospek Pengembangan Usaha Ikan Air 

Tawar Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar”, Abdul hafiz judul 

skripsi “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Prospek Pengembangan Usaha Kerupuk Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok 

Barat” UIN Mataram Tahun 2017. Permasalahan penelitian yaitu Bagaimana prospek usaha 

pembuatan meja Alqur’an kayu di desa Pingaran Ilir  kecamatan Astambul kabupaten Banjar? 

Bagaimana kontribusi usaha pembuatan meja Alqur’an kayu di desa Pingaran Ilir kecamatan 

Astambul kabupaten Banjar terhadap kesejahteraan karyawan.? Bagaimana tinjauan ekonomi 

Islam terhadap prospek wirausaha pembuatan meja Alqur’an kayu di desa Pingaran Ilir kecamatan 

Astambul kabupaten Banjar terhadap kesejahteraan karyawan?  

 Alasan penulis mengunakan judul prospek pembuatan meja Alqur`an kayu dalam 

meningkatkan kesejahteraan karyawan, penulis melihat semakin sejahteranya para pengusaha dan 
pekerja yang menggeluti dibidang ini dan juga terlihat lamanya usaha ini bertahan serta 

meningkatnya produksi dari waktu kewaktunya. Usaha pembuatan meja Alqur`an kayu yang 

berada di desa Pingaran Ilir kecamatan Astambul sebagai salah satu usaha yang dapat membantu 

masyarakat dalam mengurangi pengangguran. Pembuatan meja alqur`an kayu ini mempunyai 

peluang dalam mengembangkan usahanya. Berkembang dan majunya telah menciptakan peluang 

kerja bagi masyarakat sekitar sehingga berdampak pula terhadap perekonomian masyarakat 
menengah kebawah. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang mana hasil temuannya diperoleh melalui 

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri. Sifat penelitian peneliti langsung turun kelapangan ketempat yang 

diteliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi secara luwes apa adanya. Model pendekatan 

kualitatif yang di lakukan  menggunakan pendekatan sosial normatif yaitu mengacu pada 

kenyataan bahwa orang kadang mengubah perilaku,pikiran, atau nilai nilai mereka untuk disukai 

dan diterima oleh orang lain. Adapun jenis data yang disajikan sebagai sumber data adalah: Data 

primer yaitu data hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu pemilik 

usaha, karyawan dari usaha pembuatan meja Alqur`an kayu. Data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari buku – buku, internet, dokumen pribadi, dokumen resmi, serta dokumen dokumen 

lainya yang terkait dengan fokos penelitian tentang “ Prospek wirausaha pembuatan meja Alqur`an 

kayu dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan menurut perspektif ekonomi mikro Islam” dan 

yang dibutuhkan untuk kesempurnaan data yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan 

lansung di lapangan pada usaha pembuatan Meja Alquran Kayu di desa Pingaran Ilir kecamatan 

Astambul kabupaten Banjar. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada 

pengusaha kusen dan pekerja usaha pembuatan Meja Alqor’an Kayu di Desa Pingaran Ilir  

Kecamatan Astambul. Kabupaten Banjar untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang 



diperlukan. Studi Dokumentasi yaitu dengan melihat dan menganalisis dari buku dan dokumen- 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Usaha pembuatan meja Alqur`an kayu yang berada di desa Pingaran Ilir kecamatan 
Astambul sebagai salah satu usaha yang dapat membantu masyarakat dalam mengurangi 

pengangguran. Pembuatan meja alqur`an kayu ini mempunyai peluang dalam mengembangkan 

usahanya. Berkembang dan majunya telah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar 

sehingga berdampak pula terhadap perekonomian masyarakat menengah kebawah yang bekerja di 

pembuatan meja Alqur`an kayu di desa Pingaran Ilir kecamatan Astambul. Prospek wirausaha 

pembuatan meja alqur`an kayu dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan menurut perspektif 

ekonomi mikro Islam. Prospek usaha pengulahan meja alqur`an kayu yang berada di desa Pingaran 

Ilir Kecamatan Astambul Kabupatin Banjar merupakan usaha yang sangat menjanjikan selalu ada 

peminatnya dan memiliki prospek yang bagus. Adapun menganai kesejahteraan karyawan  

berdasarkan uraian diatas sudah lumayan mencukupi sesuai dengan teori kesejahteraan yang 

terurai dalam pembahasan diatas. Tinjauan ekonomi Islam terhadap Usaha pembuatan meja 
Alqur`an kayu dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan yang berada di desa Pingaran Ilir 

kecamatan Astambul kabupaten Banjar. Dalam tinjauan ekonomi Islam pengusaha pembuatan 

meja alqur`an kayu yang berada di desa Pingaran Ilir kecamatan Astambul kabupatin Banjar 

termasuk kedalam pekerjaan, barang yang halal, tidak ada yang melanggar ketentuan syariat Islam, 

dan sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Kontribusi usaha pembuatan meja alqur`an kayu 

terhadap karyawan yang berada di desa Pingaran Ilir kecamatan Astambul kabupaten Banjar juga 

sangat membantu, terutama terciptanya lapangan kerja, adanya pendapatan gaji atau upah bagi 

karyawannya. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prospek 

usaha pengulahan meja alqur`an kayu yang berada di desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul 
Kabupatin Banjar merupakan usaha yang sangat menjanjikan selalu ada peminatnya dan memiliki 

prospek yang bagus. Dalam tinjauan ekonomi Islam pengusaha pembuatan meja Alqur`an kayu 

yang berada di desa Pingaran Ilir kecamatan Astambul kabupaten Banjar termasuk kedalam 

pekerjaan, barang yang halal, tidak ada yang melanggar ketentuan syariat Islam, dan sudah sesuai 

dengan ekonomi Islam. Kontribusi usaha pembuatan meja alqur`an kayu terhadap karyawan yang 

berada di desa Pingaran Ilir kecamatan Astambul kabupaten Banjar juga sangat membantu, 

terutama terciptanya lapangan kerja, adanya pendapatan gaji atau upah bagi karyawannya. Saran 

penulis untuk pengusaha pengolahan meja Alqur`an kayu yaitu Bagi pengusaha pembuatan meja 

alqur`an yang berada di desa Pingran Ilir kecamatan Astambul kabupatin Banjar agar bisa 

meminimalisir atau mengoptimalkan bahan bahan produksi, dan menyiapkan cadangan listrik 

cadangan untuk mengatasi jika terjadi pemadaman listrik. Bagi pengusaha dan karyawan 
pembuatan meja Alqur`an kayu harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam, agar 

yang dikerjakan  dan yang diperoleh selalu berkah dan mendapatkan ridha Allah SWT atas usaha 

pembuatan meja Alqur`an kayu tersebut. 
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