
Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

(STUDI PADA PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR BARUGA KOTA

KENDARI)

NO Aspek yang diobservasi
keterangan

ya tidak

1. PEMAHAMAN PEDAGANG TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM

a.
Pedagang buah-buahan memahami etika bisnis yang dicontohkan oleh

Rasulullah SAW.,

b.
Pedagang buah-buahan dalam berdagang memahami dan menerapkan

etika bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.,

c. Pedagang buah-buahan memahami bahwa berdagang bernilai ibadah

2. KEJUJURAN (SIDDIQ)

a. Pedagang buah-buahan tidak mengurangi takaran dalam timbangan

b..
Pedagang buah-buahan memperlihatkan cara menimbang kepada

pembeli

3. DAPAT DIPERCAYA (AMANAH)

a. Pedagang buah-buahan dalam bedagang selalu menepati janji

b. Pedagang buah-buahan dalam berdagang tidak menimbun barang

4. CERDAS DAN BERTANGGUNG JAWAB (FATHANAH)

a.
Pedagang buah-buahan dalam berdagang memberikan informasi yang

memadai tentang buah yang dijual

b.
Pedagang buah-buahan dalam berdagang mengutamakan kepuasan

pembeli

5. RAMAH DAN KOMUNIKATIF (TABLIGH)

a.
Pedagang buah-buahan dalam berdagang menerapkan prinsip suka

sama suka

b.
Pedagang buah-buahan dalam berdagang selalu menjelaskan cacat

barang kepada pembeli



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Oleh pedagang tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli

(Studi Kasus Pada Pedagang Buah-buahan Di Pasar Baruga Kota Kendari)

Data Umum

1. Tanggal kunjungan/wawancara:

2. Alamat informan:

Karakteristik Informan

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

3. Umur :

4. Pendidikan :

1. Apakah menurut anda perlu menerapkan suka sama suka atau saling ridho dalm

berdagang ?

2. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam berdagang ?

3. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ?

3. Apakah menurut anda penerapan etika bisnis dalam berdagang membawa keuntungan ?

4. Bagaimana pendapat anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang ?

5. Apakah anda mengetahui bahwa berdagang merupakan ibadah ?

6. Apakah anda pernah memperlihatkan cara menimbang buah kepada pembeli ?

7. Apakah anda menjelaskan kekurangan atau cacat buah yang anda jual kepada pembeli ?

8. Apakah dalam berdagang anda pernah melanggar janji terhadap pembeli ?

9. Apakah dalam berdagang anda pernah melakukan penimbunan buah ?

10. Bagaimana cara anda mengetahui keuntungan dan kerugian setian harinya ?

11. Apakah anda pernah mendapat complain dari pembeli tentang kerusakan buah yang anda

jual ?

12. Apakah anda telah memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli ?

13. Apakah anda pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangan anda ?



Lampiran 3
Pedoman Wawancara

Oleh Pembeli Tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli
(Studi Pada Pedagang Buah-buahan Di Pasar Baruga Kota Kendari)

Data Umum
1. Tanggal kunjungan/wawancara:
2. Alamat informan:

Karakteristik Informan
1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan :

Jujur :
1. Apakah anda pernah melihat bagaimana cara pedagang buah menyempurnakan

timbangan atau takaran dalam dagangannya ?
2. Bagaimana cara pedagang buah yang curang dalam menimbang atau menakar

barang dagangannya ?
Amanah :

1. Apakah anda pernah melihat pedagang buah yang melanggar janjinya dalam
berdagang ?

2. Apakah anda pernah melihat pedagang buah yang menimbun barang dagangannya ?
Fathanah :

1. Apakah pedagang buah memberikan informasi yang memadai tentang barang yang
akan anda beli ?

2. Apakah anda sebagai seorang pembeli merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
oleh pedagang buah ?

3. Apakah anda pernah complain terhadap pedagang buah tentang kerusakan buah yang
anda beli ?

Tabligh :

1. Apakah anda pernah mendapatkan paksaan dari pedagang buah untuk membeli

barang dagangannya ?

2. Apakah anda pernah mendapatkan penjelasan dari pedagang buah tentang keadaan

buah yang anda beli ?

3. Bagaimana sikap pedagang terhadap anda ketika menawar dagangan dengan harga

yang rendah dari harga yang ditentukan ?



Lampiran 4

Pedoman Wawancara

Informan : Kepala Unit Pasar Baruga

Tanggal Wawancara :

Topic wawancara : keadaan pasar

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan pasar baruga ?

2. Sarana apa saja yang menjadi penunjang aktivitas jual beli di pasar Baruga ?

3. Apa visis misi pasar Baruga ?

4. Berapa jumlah pegawai yang menjadi pengelolah pasar baruga ?

5. Berapa jumlah pedagang yang berdagang di pasar Baruga ?



Lampiran 5

Instrument Dokumentasi

Judul dokumen : arsip pasar baruga kota kendari

Profil unit pasar baruga

1. Identitas unit pasar

-nama : Unit Baruga

-alamat : Jl.Pasar Baruga

-kelurahan : Baruga

-kecamatan : Baruga

-kota : Kendari

-provinsi : Sulawesi Tenggara

2. lahan dan bangungan

-luas : 17.672 m2

-status kepemilikan : Milik Pemerintah Kota

Kendari

-dokumen kepemilikan : Bersertifikat

-luas bangunan : 14. 500 m2

-tahun pembangunan : 1999/2000

-kondisi bangunan : baik (setelah revitalisasi)

Sarana dan prasarana unit pasar

1. Kantor pengelolah : PDP kota Kendari

Unit Pasar Baruga

2. Kantor fasilitas pembiaayaan :-

3. Tempat ibadah/musholah : ada

4. Toilet/wc : 3 unit

5. Pos keamanan : ada bergabung dengan

kantor pasar

6. Tempat penampungan sampah : 1 unit

bak sampah

7. Instalsi listrik : ada (PLN)

8. Instalasi air bersih : ada



Lampiran 6

ANGKET PENELITIAN

A. Petunjuk pengisian angket

1. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih

dahulu isi daftar yang telah tersedia

2. Bacalah dengan baik pertanyaan, kemudian beri tanda silang (X) pada

jawaban yang dianggap paling tepat

3. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh dengan ketelitian sehingga semua

soal dapat dijawab

B. Identitas Informan pedagang

Nama :

Alamat :

Agama :

Pendidikan terakhir :

Usia :

Jenis kelamin :

Nama berdagang :

No. HP :

C. Daftar pertanyaan

1. Apakah sikap suka sama suka atau saling ridho penting dalam berdagang ?

a. Iya b. tidak

2. Apakah anda memahami etika bisnis dalam berdagang ?

a. Iya b. kurang paham c. tidak paham

3. Apakah penerapan etika bisnis dalam berdagang dapat memberikan

keuntungan ?

a. Iya b. kadang-kadang c. tidak

4. Apakah anda mengetahui bahwa bisnis atau berdagang  merupakan bagian

dari ibadah ?



a. Iya b. kurang tahu c. tidak tahu

5. Apakah anda mengetahui etika dagang yang pernah dicontohkan oleh

Rasulullah saw., ?

a. Iya b. kurang mngetahui c. tidak mengetahui

6. Apakah anda memahami tentang sikap jujur dalam berdagang ?

a. paham b. kurang paham c. tidak paham

7. Apakah anda mengerti tentang sikap fathanah (cerdas) dalam berdagang ?

a. mengerti b. kurang mengerti c. tidak mengerti

8. Apakah anda mengerti tentang sikap amanah (dapat dipercaya) dalam

berdagang ?

a. Mengerti b. kurang mngerti c. tidak mengerti

9. Apakah anda mengetahui tentang sikap tabligh (komunikatif) dalam

berdagang ?

a. Mengetahui b. kurang mengetahui c. tidak mengetahui

Jujur

10. Apakah anda  memperlihatkan kepada pembeli cara menimbang buah dalam

berdagang ?

a. Iya b. kadang-kadang c. tidak pernah

11. Apakah anda  menyempurnakan takaran atau timbangan dalam berdagang ?

a. Iya b. kadang-kadang c. tidak pernah

12. Apakah anda pernah melakukan perbuatan curang dalam berdagang ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

Amanah

13. Apakah anda pernah melanggar janji dengan pembeli dalam berdagang ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

14. Apakah anda pernah menimbun buah dalam berdagang ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

Tabligh



15. Apakah anda pernah memberikan informasi memadai kepada pembeli

terhadap buah yang anda jual ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

16. Apakah anda pernah mendapat complain dari pembeli terhadap kerusakan

barang yang anda jual ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

Tabligh

17. Apakah anda dalam berdagang memberikan pelayanan yang baik terhadap

pembeli ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

18. Apakah anda pernah memaksa pembeli untuk membeli buah yang anda jual ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

19. Apakah anda pernah mengganti buah yang cacat yang dikembalikan oleh

pembeli ?

a. Pernah b. kadang-kadang c.tidak pernah

20. Apakah anda pernah menjelaskan tentang keadaan cacat buah yang anda jual

terhadap pembeli ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah

21. Apakah anda pernah kasar terhadap pembeli ketika ada pembeli menawar

dengan harga rendah dari hari yang sudah ditetapkan ?

a. Pernah b. kadang-kadang c. tidak pernah










