
Lampiran - lampiran 

Pertanyaan Wawancara  

1. Perkenalkan (informasi yang di peroleh berkaitan dengan keluarga responden) 

2. Wawancara tentang kegiatan usaha yang di jalankan : 

a. Apa nama usaha konveksi yang bapak / ibu miliki ? 

b. Sudah berapa lama usaha konveksi yang bapak / ibu jalankan ? 

c. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di usaha konveksi bapak / ibu ? 

d. Bagiamana bapak/ibu memperoleh modal dalam mendirikan usaha konveksi ini? 

e. Apakah bapak/ibu menjalankan sifat ta’awun dalam menjalankan bisnis konveksi? 

f. Bagaimana sistem upah yang bapak/ibu berikan kepada karyawan? 

g. Bagaimana cara merekrut karyawan yang bekerja di usaha konveksi bapak / ibu? 

Apakah dari tetangga sendiri atau dari luar Desa Padurenan? 

h. Usaha apa saja yang bapak / ibu berikan untuk menunjang optimalnya kinerja 

karyawan.., apakah bapak / ibu melatih terlebih dahulu sebelum bekerja.. dan apakah 

ada pengharagaan bagi karyawan yang kinerjanya bagus? 

i. Dalam satu hari usaha konveksi bapak / ibu bisa memproduksi berapa pcs ? 

j. Bagaimana cara memasarkan produk yang di hasilkan dari usaha konveksi bapak / 

ibu? 

k. Saat menjual barang produksi yang di hasilkan apakah bapak / ibu menjelaskan 

terlebih dahulu pada calon pembeli ? 

l. Apakah barang produksi yang di hasilkan bapak / ibu bisa menjual lebih murah dari 

yang lain ? 

 

3. Wawancara tentang kegiatan keseharian mengenai perilaku bisnis pengusaha muslim 

yang di jalankan setiap hari. 

a. Apakah bapak / ibu selalu menjalankan sholat wajib lima waktu? Pernahkah 

meninggalkan sholat? 

b. Apakah bapak / ibu selalu menjalankan ibadah puasa wajib? Ketika ada udzur syar’i 

apakah mengganti di lain hari atau tidak? 

c. Apakah bapak / ibu selalu membayar zakat fitrah setiap tahunya ? 



d. Apakah dari hasil usaha bapak / ibu menyisihkan untuk kewajiban mengeluarkan 

zakat mal atau disisihkan untuk infaq dan shodaqoh? 

e. Apakah bapak / ibu sering mengikuti kegiatan majelis ta’lim di lingkungan tempat 

tinggal, untuk menambah wawasan tentang ilmu agama islam? 

f. Menurut bapak / ibu apakah rezeki yang di peroleh hanya dari usaha konveksi saja, 

atau harus di sertai dengan doa? 

g. Selain amalan – amalan wajib yang telah di jelaskan , apakah ada amalan – amalan 

sunnah yang bapak / ibu kerjakan ? 

h. Bagaimana motivasi bapak/ibu dalam menjalankan usaha konveksi hanya 

memperoleh keuntungan saja? 
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