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ABSTRAK 

 

Diah Mulianingsih. 2020. Alasan Masyarakat di Desa Kambang Habang Lama 

Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Memilih Usaha Sarang 

Burung Walet. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. Pembimbing: (1) H. Badrian, S. Ag., M.Ag. (2) Pati Matu 

Jahra, S. Ag., M.S.I. 

  

Kata Kunci:  Alasan, usaha, sarang burung walet. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya usaha sarang burung walet 

yang tergolong masih baru sejak empat tahun terakhir di Desa Kambang Habang 

Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Harga yang melambung tinggi 

dan banyaknya permintaan membuat munculnya beberapa usaha sarang burung 

walet di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten 

Tapin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran usaha sarang burung 

walet, alasan masyarakat memilih usaha sarang burung walet, dan tinjauan 

ekonomi Islam terhadap usaha sarang burung walet. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memanfaatkan 

dan mengumpulkan informasi secara mendalam kemudian dianalisis dengan teori 

ekonomi Islam. Lokasi penelitian ini di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan 

Salam Babaris Kabupaten Tapin. Subjek dalam penelitian ini 7 orang pemilik 

usaha sarang burung walet sedangkan objek dalam penelitian ini gambaran usaha 

sarang burung walet dan alasan pemilik memilih usaha sarang burung walet. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Gambaran usaha 

sarang burung walet di Desa Kambang Habang Lama seluruh pemiliknya 

menggunakan modal pribadi dan dalam mendirikan bangunannya menggunakan 

tenaga asli.  Kedua, Alasan masyarakat memilih usaha sarang burung walet adalah 

ingin beralih profesi/sengaja terjun menjadi pengusaha sarang burung walet, untuk 

coba-coba dengan tujuan mengubah perekonomian menjadi lebih baik, sebagai 

pekerjaan sampingan dan mencari kegiatan atau pendapatan tambahan. Ketiga,  

Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha sarang burung walet 

menunjukkan bahwa para pemilik usaha sarang burung walet sudah berdasarkan 

nilai-nilai Islam. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila telah 

selesai (dari satu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”  

(QS Al-Insyirah : 6-7) 
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Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi 
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untuk mereka yang istimewa dalam hidupku: 

 

“Untuk bapakku tercinta dan ibuku yang tiada duanya, atas doa dan dukungan 
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tak pernah berpenghalang, dan cinta yang tak pernah pudar dari kalian berdua. 

Kalian motivator terhebat bagiku”. 

 

Guru, pengajar, serta pembimbing, 

“Untuk dosen pengajar, yang telah mengajarkan banyak hal kepada kami. 

Berbagi pengalaman selama masa perkuliahan sampai pada penulisan skipsi 

ini. Membagikan ilmu yang sangat berharga dan berguna bagi kami kelak. 

Untuk dosen pembimbingku, yang selalu membimbing dan menyemangatiku 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini” 

 

Saudara kandungku, 

“Untuk adikku tersayang Muhammad Agung Permana yang telah menjadi 

penyemangat hidupku, terus belajar, berdoa dan berusaha” 

 

Orang-orang terdekatku, 

“Untuk seseorang yang ku sayang, yang telah hadir dan memberikan warna 

dalam hidupku, dan Sahabat seperjuanganku, yang tak lelah memotivasi 

semangatku yang turun naik, We can Together. Untuk teman-teman Ekonomi 

Syariah 2016 terutama untul lokal C yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

yang sudah menjadi bagian dari hidupku yang berkesan, semuanya yang ku 

sayang dan selalu menyemangatiku. Masukan, dukungan, dan kritik kalian 

semogga bisa membuatku lebih baik”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 

157/1987 dan 0593/1987 sebagai berikut: 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te د

 ṡa' ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa' ḥ ha (dengann titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 dal  D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 ra‟ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa' ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa' ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 ghain G Ge غ
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 fa‟ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L „el ل

 mim M „em و

ٌ nun N „en 

 wau W We و

ِ ha‟ H Ha 

  hamzah ' apostrof ء

ً ya‟ Y ye  

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta‟aqqidin متعقدين

 Ditulis „iddah عدة

 

III. Ta’ Marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah هبة

  Ditulis jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, surat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ‟Ditulis karāmah al auliyā كرايخ األونَبء

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 Ditulis zakātul-fitri زكبح انفطر

IV. Vokal Pendek 

 Fathah ditulis A ــَـ

 Kasrah ditulis I ــ ِ

 dammah ditulis U ـــ ِ

 

V. Vokal Panjang 

1 fathah + alif -  

جبْهَخ   

ditulis ā – jāhiliyyah 



 

 

x 

 

2 fathah + ya‟mati -  

 ٍسعي

ditulis ā - yas„ā 

3 kasrah + ya‟mati – 

 كرٍى

ditulis ī – karīm 

4 dammah + wawu mati 

 فروض –

ditulis ū – furūḍ 

VI. Vokal Rangkap 

1 fathah + ya‟mati - 

 ثَُكى 

ditulis ai – bainakum 

2 fathah + wawu mati - 

  قول

ditulis au – qaulun 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

   Ditulis a„antum أأَتى

 Ditulis u„iddah أعذح

 Ditulis la„in syakartum نئٍ شكرتى

VIII. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 

 Ditulis al-Qur‟ān انقرأٌ

 Ditulis al-Qiyās انقَبس

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 ditulis  as-Samā انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًس

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis żawi al-furud atau ذويِالفروض

żawil furud 

 Ditulis ahl as-sunnah atau أهلِالسنة

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

   

 

ََلةَ  العَاَلِوْينَ  َربِّ  الَحْوُدهلل  َسيِِّدنَا َوالُوْرَسِلْينَ  األَْنبِيَاءِ  أْشَرفِ  َعلَى َوالسَََّلمُ  َوالصَّ

د   ا, أْجَوِعْينَ  َوَصْحِبهِ  اَِلهِ  َوَعلَى ُهَحوَّ .َبْعدُ  أَهَّ  
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena atas berkat 

rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi 

Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah 

mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 

terimakasih yang mendalam kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah 

menyetujui dan menerima skripsi ini. 

2. Ibu Rohana Faridah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Syariah, beserta staf yang telah memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak H. Badrian, S. Ag., M.Ag. dan Ibu Pati Matu Jahra, S. Ag., M.S.I. 

sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan 

petunjuk, arahan, koreksi dan saran-saran dalam penyusunan konsep, 
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materi/isi dan metode pembuatan skripsi ini hingga penulis berhasil 

menyelesaikannya. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik 

dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai 

penyusunan skripsi ini selesai. 

5. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin, Kepala 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan 

dan peminjam buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak 

pernah ada habisnya, kasih sayag kalian tak akan pernah kulupakan. 

7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat 

berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

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, 11 Desember 2020 
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