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ABSTRAK 

 

Noor Azizah, 2022, Pengelolaan Keuangan Usaha Kerajinan Anyaman 

Tradisional Purun Industri Rumah Tangga Di Kabupaten Tabalong, Skripsi, 

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Pembimbing Drs. Nispan Rahmi M.Ag. 

 

KATA KUNCI: Pengelolaan Keuangan, Anyaman Tradisional, Industri Rumah 

Tangga 

Peneltian ini didasari dengan pentingnya sebuah pengelolaan keuangan 

pada suatu usaha untuk tercapainya suatu tujuan. Dan penulis tertarik dengan 

penelitian ini karena melihat  pengrajin  anyaman  tradisional  purun di kabupaten 

Tabalong memiliki potensi, potensi dalam menyimpan ataupun mengelola 

keuangan. Sehingga membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai 

pengelolaan keuangan  yang  berasal  dari  usaha  kerajinan  anyaman  tradisional  

purun. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

keuangan pada usaha kerajinan anyaman purun di kabupaten Tabalong dan juga 

untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari usaha ini. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research) 

yang berlokasi di kabupaten Tabalong, dengan subjek pemilik usaha kerajinan 

anyaman tradisional purun, dan objek penelitian yaitu pengelolaan keuangan 

usaha kerajinan anyaman tradisional purun. Data yang diperoleh yaitu dengan 

wawancara dan dokumentasi, dan kemudian hasil wawancara tersebut diolah 

melalui tahap mengklasifikasikan sampai kesimpulan dan analisis data dengan 

metode kalitatif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan usaha 

kerajinan anyaman purun pada industri rumah tangga di kabupaten Tabalong 

dilakukan dengan baik. Bisa dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang telah 

dilakukan dengan maksimal. Dan adapun kendala dalam melakukan pengelolaan 

keuangan usaha anyaman purun ini yaitu kurangnya konsestensi dalam mengelola 

keuangan baik dari pemasukkan ataupun pengeluaran. 
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MOTTO 

 

فَانَصب فَ َرغتَ  فَِاَذاِانَّ َمَع الُعسِر ُيسًرا   

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain”. 

(QS. Al-Insyirah:6-7) 

 

“Jangan Bandingkan Prosesmu Dengan Orang Lain Karena Tak Semua 

Bunga Tumbuh Dan Mekar Bersamaan” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 

0593/1987.  

I. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta‟ T te ث

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 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

 ḍaḍ 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

 gain G ge غ

 fa‟ F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك
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 lam L „el ل

 mim M „em م

 nun N „en ى

 waw W we و

ٍ ha‟ H ha 

 hamzah ` apostrof ء

 ya‟ Y ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis mutakabbir هتكبّر

 ditulis al-qudūs القدوس

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis jāmi’ah جاهعت

 ditulis maktabah هكتبت

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

bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis 

dengan h 

 ditulis al-maktabah al-jamīlah الوكتبت الجويلت

 

IV. Vokal pendek 

  َ  

 
Fathah Ditulis a 

 Kasrah ditulis i 
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  َ  

  َ  

 
Dammah Ditulis u 

 Fathah Ditulis syakara شكر

 Kasrah Ditulis quri’a قرأ

 Dammah Ditulis yanṭiqu يٌطق

 

V. Vokal panjang 

1 
fathah + alif 

 كاهلت

ditulis 

ditulis 

ā 

kāmilah 

2 
fathah + ya mati 

 صلى

ditulis 

ditulis 

ā 

ṣallā 

3 
kasrah + ya mati 

 شديد

ditulis 

ditulis 

ā 

syadīd 

4 
dammah + wawu mati 

 صدور

ditulis 

ditulis 

ū 

ṣudūr 

 

VI. Vokal rangkap 

1 
fathah + ya mati 

 رويد

ditulis 

ditulis 

ai 

ruwaidun 

2 
fathah + wawu mati 

 وفرعوى ذي األوتاد

ditulis 

ditulis 

au 

wa fir’auna źi al-autād 

 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum asyaddu khalqan أأًتن أشد خلقا

 

VIII. Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
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 Ditulis Al-Qur’ān القراى

 Ditulis al-kitāb الكتاب

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan 

 Ditulis aṣ-ṣubhu الصبخ

 Ditulis as-sāhirah الساهرة

  

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 Ditulis birru al-wālidaini بر الوالديي

 Ditulis iża asy-syamsu إذا الشوس
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KATA PENGANTAR 

 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوبَ رََكاتُه  السَّ

َة ِاَلَّ بِاهلل َو بَ ْعدُ  اَلُم َعلَى َرُسوِل اهلل، ََل َحْوَل َو ََل قُ وَّ  ِبْسِم اهلِل ال َحْمُد هلِل َوالصَّاَلُة َوالسَّ
 

segala puji dan syukur  penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah 

memberikan segala karunia, nikamat serta petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad saw., keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang 

banderang  yang bernafaskan  Islam,  iman  dan  ihsan.  Terlepas dari  khilaf  

dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Usaha Kerajinan Anyaman 

Tradisional Purun Pada Industri Rumah Tangga Di Kabupaten Tabalong”, sebagai 

salah satu syarat guna memperoleh gelar strata sau Sarjana Ekonomi, pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sungguh hanya karena kemurahan-

Nya lah sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari akan 

kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mendapat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, 

bimbingan  dan  dorongan  dari  berbagai  pihak  yang  telah  menyumbabngkan 
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pikiran,  waktu,  tenaga  dan  sebgainya.  Oleh  karena  itu,  pada  kesempatan  ini 

dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Sukarni M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Antasari Banjarmasin. 

2. Rohana Faridah SE, MM selaku ketua jurusan Program Studi Ekonomi 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Drs. Nispan Rahmi M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah 

memberikan saran, masukan dan perbaikan atas skripsi ini agar lebih baik 

lagi. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat 

bermanfaat bagi penulis.  

5. Bapak dan Ibu Tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yang memberikan pelayanan selama proses penulisan skripsi ini. 

 terkait diatas. Akhir kata penulis mengharapkan ampunana dan ridha Allah 
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