
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

1. Identitas Informan (Pedagang Pakaian) 

Nama   : 

Jenis Kelamin : 

Umur   : 

Pengalaman  : 

Pendidikan  : 

Alamat   : 

2. Pertanyaan untuk Informan 

Ikhlas (niat) 

a. Apa tujuan utama anda dalam berdagang ? 

Berlaku Jujur 

a. Bagaimana strategi anda dalam mempromosikan/mengenalkan 

barang dagangan kepada konsumen ? 

b. Bagaimana strategi anda dalam memenuhi keinginan konsumen 

mengenai barang dagangan disaat tidak ada dalam stok persediaan 

anda ? 

Amanah (tanggung jawab) 

a. Dari mana anda memperoleh barang dagangan anda ? apakah 

diproduksi sendiri/membeli ke tempat lain ? 



b. Apakah anda menjual barang dengan cara eceran dan partaian ? 

c. Apakah anda juga menggunakan sistem online dalam berdagang ? 

d. Apakah anda pernah tidak tepat waktu dalam pengantaran barang ? 

e. Apakah anda pernah dalam penyerahan barang yang dijanjikan dari 

awal tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya ? atau anda lupa 

dengan barang yang dijanjikan tersebut sehingga tidak sesuai 

dengan yang diinginkan konsumen ? 

f. Disaat anda sibuk berdagang apakah anda selalu menyempatkan 

untuk solat ? 

Berbuat Adil 

a. Bagaimana cara perhitungan gaji untuk karyawan ? 

b. Apakah sesuai dengan banyaknya barang yang dapat ia jual ? 

Rajin (bekerja keras) 

a. Sejak kapan anda memulai berdagang pakaian ? 

b. Berapa hari anda berdagang dalam seminggu ? 

c. Berapa jam anda berdagang dalam sehari ? 

d. Di waktu apa saja anda tidak berdagang ? 

e. Apakah disaat hari raya anda tetap berdagang ? 

f. Apakah anda mempunyai pekerjaan lain selain berdagang pakaian 

? 

Bekerjasama (Ta’awun) 

a. Apakah usaha ini milik anda sendiri/ada kerjasama dengan pihak 

lain ? 



b. Lalu bagaimana cara pembagian hasil yang didapatkan ? 

Murah hati (al-ihsan) 

a. Bagaimana respon konsumen yang anda temui selama ini ? 

b. Bagaimana sikap anda menghadapi konsumen yang cerewet dan 

sebagainya ? 

c. Apakah anda menerima pengembalian barang yang telah dibeli ? 

d. Apakah anda menggunakan sistem utang-piutang dalam berdagang 

? 

e. Bagaimana sistem pembayarannya ? 

f. Apakah anda pernah memberikan kelonggaran waktu dalam 

pembayaran utang tersebut ? 

Sederhana  

a. Apakah anda pernah membeli sesuatu yang sebenarnya anda tidak 

perlu dengan barang tersebut ? dalam artian hanya memenuhi 

keinginan anda saja ? 

b. Apakah anda termasuk orang yang hemat dalam membelanjakan 

harta ? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

  



 

  

 

 

  



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap : Nurul Aliyah 

2. Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 27 Juli 1996 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status : Belum Menikah 

6. Alamat Sekarang : Jl. A.Yani Km, 19.300 RT/RW 009/003 Liang 

Anggang 

7. Pendidikan : a. SDN Landasan Ulin Barat 4 

b. Mts Darul Ilmi 

c. MA Darul Ilmi 

8. Orang Tua   

 a. Ayah   

 Nama : Ali Syahbana 

 Pekerjaan : Swasta 

 Alamat : Kalibata Timur 

 b. Ibu    

 Nama : Nur Hayati 

 Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

 Alamat : Sampit 

9. Anak ke : 1 dari 4 bersaudara 

 

 

 

Banjarmasin,  Januari 2018 

Penulis 

 

 

Nurul Aliyah 

 

 


