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ABSTRAK

M. Sarbani, 2020. Penghasilan Pembudidaya Bibit Ikan Nila di Desa Karang
Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Jurusan Ekonomi Syariah
Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing ( I ) Dra. Hj. Fithriana
Syarqawie, M.H.I Pembimbing ( II ) Hariyanto, S.E., M.M.
Kata Kunci, Penghasilan, Pembudidaya Bibit Ikan Nila
Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap Penghasilan
Pembudidaya Bibit Ikan Nila di Desa Karang Intan karena kolam yang mereka
pakai untuk pembudidayaan bibit ikan nila dulunya adalah lahan persawahan yang
diubah menjadi kolam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghasilan pembudidaya bibit
ikan nila dan faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan pembudidaya bibit
ikan nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan deskriptif kualitatif.Untuk menggali data yang dilakukan dengan
wawancara, hasilnya di olah dalam bentuk editing, deskripsi dan matrikasi,
kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulannya.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: pertama Penghasilan
pembudidaya bibit ikan nila per 1,5 bulan yang paling tinggi adalah Rp.3.830.000
dan yang paling rendah adalah Rp.1.475.000. Setelah dihitung rata-rata
penghasilan pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan adalah
Rp.2.180.500 per 1,5 bulan; kedua faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan
pembudidaya bibit ikan nila Adanya kepiting sebagai hama, kondisi cuaca,
pengeringan jalur irigasi, dan modal.
Sebagian pembudidaya merasa penghasilan mereka kurang untuk keperluan
sehari-hari. Unuk mencukupinya mereka mencari tambahan dengan menyadap
karet dan menjadi tukang.
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KATA PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmannirrahim Alhamdulillahirabbil‘alamin. Puji syukur
kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-nya yang senantiasa
tercurah kepada kita semua. Serta atas segala petunjuk dan kemudahannya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga
penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga
beliau, Sahabat, dan tabi‘in karena berkat beliaulah kita dapat merasakan iman,
islam dan ikhsan.
Dengan mengharap keridhaannya, penulis ingin mempersembahkan karya
tulis ini kepada almarhum kedua orang tua penulis yang telah memberikan
segalanya demi menjadikan penulis anak yang kuat dan mandiri dalam menjalani
kehidupan, yang senantiasa menyayangi dan mendoakan penulis di setiap waktu,
serta mereka yang dengan kesabarannya mendidik dan membimbing penulis
ketika mereka masih hidup. Dan karena mereka juga karya tulis ini dapat
terselesaikan.
Dan dengan penuh kemuliaannya, penulis mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada dosen-dosen kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam; khususnya kepada ibu Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H.I selaku dosen
pembimbing I dan bapak Hariyanto, SE.,MM selaku dosen pembimbing II penulis
yang selama ini membagikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas kepada
kami, membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada kami dalam
menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami
senantiasa diberkahi oleh Allah SWT dan bermanfaat sebagai bekal untuk masa
depan dalam kehidupan kami hingga akhir hayat kami.
Dan terimkasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak saya, yang selalu
membimbing, memotivasi, yang sangat berjasa dalam hidup saya, dan semua
pihak yang memberikan bantuan yang sangat berharga dalam skripsi ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dan tidak lupa juga saya ucapkan
terimakasih Kepada IW sahabat terbaik sepanjang hidup saya yang selalu
memberikan motifasi dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.
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KATA PENGANTAR

الرمحن ّلرحيم
ّ بسم هللا
Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kepada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikut
beliau hingga hari kiamat. Berkat taufik, hidayah dari Allah Swt akhirnya penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Penghasilan Pembudidaya Bibit
Ikan Nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi
sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang
berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui judul proposal skripsi ini.
3. Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan bapak
Hariyanto, SE.,MM selaku dosen pembimbing II yang telah banyak
memberikan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banjarmasin beserta seluruh Stafnya
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yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk
penyusunan skripsi ini.
5. Kepala bagian tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Stafnya
yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis
dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah Swt.
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya
Rabbal’alamin.

Banjarmasin, 2020

Penulis
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Huruf

Nama

Huruf Latin

Keterangan

ا

Alif

-

Tidak dilambangkan

ب

bāˋ

B

Be

ت

tāˋ

T

Te

ث

ṡāˋ

ṡ

es (dengan titik di atas)

ج

Jīm

J

Je

ح

hāˋ

ḥ

ha (dengan titik dibawah)

خ

khāˋ

Kh

Ka dan ha

د

Dal

D

De

ذ

Żal

Ż

zet (dengan titik di atas)

ر

rāˋ

R

Er

ز

Zai

Z

Zet

س

Sīn

S

Es

ش

Syīn

Sy

es dan ye

Arab

ix

ص

Şād

ṣ

es (dengan titik di bawah)

ض

Dād

ḍ

de (dengan titik di bawah)

ط

ţāˋ

ṭ

te (dengan titik di bawah)

ظ

zāˋ

ẓ

zet (dengan titik di bawah)

ع

‘ain

‘

Koma terbalik di atas

غ

Gain

G

Ge

ف

fāˋ

F

Ef

ق

Qāf

Q

Ki

ك

Kaf

K

Ka

ل

Lām

L

El

م

Mim

M

Em

ن

Nun

N

En

و

Wāwu

W

We

ه

hāˋ

H

Ha

ء

Hamzah

’

Apostrof

ى

yāˋ

Y

Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين

Ditulis

x

muta‘aqqidīn

ع ّدة

‘iddah

Ditulis

C. Tā’marbūtah
1. Apabila dimatikan ditulis h.
Bila dimatikan ditulis,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh:هبةditulishibah
2. Apabilata’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t.
Contoh: كرامة األولياءditulis Karāmatul-auliyā‘
D. Vokal Pendek

ــِـ

Kasrah

Ditulis

I

ــَـ

Fathah

Ditulis

A

ــُـ

Dammah

Ditulis

U

E. Vokal Panjang
1

Ā

Fathah + alif

جاهلية
2

Ditulis

Fathah + ya’mati

Ā

يسعى
3

Jāhiliyyah

Ditulis

Kasrah + ya’mati

yas‘ā
Ī

كرمي

Ditulis

xi

Karīm

4

Ū

Dammah + wawumati

فروض

Ditulis

furūḍ

F. Vokal Rangkap
1

Fathah + ya’ mati

Ai

بينكم

Ditulis

Bainakum

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof ( ‘)
Contoh:أأنتمditulisa′antum.
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis alContoh: القلمditulis al-qalamu
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf a1- diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.
Contoh: الشمسditulis al-syamsu (baca: asy-syamsu)
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh:  يف القرأن الكرميditulis fi al-Qur’ān al-karīm.
J. Huruf Kapital
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.
C o n t o h :س ْو ٌل
 َوَم حd i t u l i s W a m ā M u h a m m a d u n i l l ā r a s ū l u n .
اُمَ َّم ٌد إِالَّ َر ح
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Contoh:

ِ َن
ح قَ ِريْب
ْ
ٌ ص ٌر ّم َن هللا َوفَ ْت

– Nasrumminallāhiwafat hunqarīb

َِ هلل اْأل َْمر
َج ْي ًعا
ح

–Lillāhi al-amrujamī‘an

َوهللا بِ حك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ْي ٌم

– Wallāhubikullisyai'in ‘alīmun

K. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.Karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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