
  



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

DATA PRIBADI RESPONDEN  

1. NAMA    : 

2. USIA    : 

3. ALAMAT   : 

4. LAMA USAHA   : 

5. TEMPAT USAHA  : 

6. FAKULTAS  : 

 

SEGI EKONOMI 

1. Bagaimana sejarah bisnis anda ? 

2. Faktor apa saja yang mendorong anda untuk melakukan bisnis ? 

3. Mengapa anda memilih bisnis tersebut ? 

4. Produk apa saja yang ditawarkan dalam bisnis anda ? 

5. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam bisnis anda ? 

 

BISNIS BERBASIS SYARIAH 

1. Apakah anda membuka usaha dengan meminjam modal di bank 

? 

2. Apakah bisnis yang anda jalankan ini dapat memberi manfaat 

untuk mitra bisnis atau masyarakat luar ? 



3. Apakah anda berterus terang tentang kelemahan, kelebihan dan 

transparan dengan para konsumen tentang produk yang anda jual 

? 

4. Apakah anda memasang iklan yang licik dan sumpah palsu atau 

memberikan informasi yang salah tentang barang dagangan anda 

? 

5. Apakah anda mengambil keuntungan yang lebih dari bisnis yang 

anda jalankan ? 

6. Apakah anda mengejar keuntungan yang banyak pada bisnis 

anda ? atau semata-mata hanya ibadah kepada Allah ? 

7. Apakah bisnis yang ada punya mempunyai pesaing ? 

8. Bagaimana cara yang anda lakukan dalam persaingan bisnis ? 

9. Apakah anda bersikap profesional dalam bisnis yang anda jalani 

? 

10. Apakah anda mudah mengeluh dan berputus asa jika bisnis yang 

anda lakukan mengalami penurunan ? 

11. Setiap bisnis pasti mempunyai resiko, apakah anda menghindari 

resiko yang ada dalam bisnis anda ? 

12. Apakah anda dalam menjalankan bisnis memaksa anda untuk 

mampu menjalankan sesuatu padahal itu bukan kemampuan 

anda ? 

13. Apakah bisnis yang anda lakukan ini bisnis yang haram ? 

14. Bagaimana cara anda menahan diri dari hal-hal yang haram ? 



15. Apakah anda mengurangi takaran dalam bisnis yang anda 

jalankan ? 

16. Apakah anda dalam mendistribusikan barang dagangan selalu 

menggunakan kata-kata sumpah agar bisa mendapatkan laba 

ganda atau menutupi aib dari produk yang anda jual ? 

17. Apakah anda menyebar daftar harga dari produk yang anda jual 

? 

18. Apakah produk yang anda jual harganya lebih murah 

dibandingkan dengan yang lain ? 

19. Apakah anda mempekerjakan orang lain dalam bisnis anda ? 

20. Berapa gaji pegawai anda ? 

 

  



 

  



  



 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap   : Zendy Annysya Sofyana 

Tempat Tanggal Lahir  : Semarang, 7 Juni 1994 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Agama    : Islam 

Status     : Belum kawin 

Alamat    : Jl Taman Karonsih Dalam 

no 1064 Rt 01 / Rw 04      

Ngaliyan Semarang 

 

Pendidikan    : 

1. TK ABA Yogyakarta     

 Lulus Tahun 2000 

2. SD Muhammadiyah Bulu Yogyakarta  

 Lulus Tahun 2006 

3. SMP PL Santo Yusup Semarang    

 Lulus Tahun 2009  

4. SMA N 16 Semarang     

 Lulus Tahun 2012 

5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Walisongo Semarang Prodi Ekonomi Islam angkatan 

2013. 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat 

dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Semarang, 3 Mei 2017  

Penulis 

 

 

Zendy Annysya Sofyana 


