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Artinya:
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Potensi Pasar Tradisional dalam
Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pasar Atas Sarolangun di
Kabupaten Sarolangun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasar
Atas Sarolangun berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten
Sarolangun dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi
para pedagang pasar Atas Sarolangun dalam peningkatan ekonomi mereka.
Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis domain, taksonomi dan komponensial,
sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan metode trianggulasi data.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa potensi pasar atas sarolangun dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari potensi
pasar diantaranya pasar Atas Sarolangun menyediakan berbagai harga produk atau
barang yang lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan tingkat
ekonomi yang paling rendah tetap bisa menikmati potensinya. Produk yang dijual di
pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun bervariasi di banding pasar modren, karena
apapun bentuk barang diperjual belikan dipasar tersebut selama tidak bertentangan
dengan hukum dan lokasi Pasar Atas Sarolangun sangat strategis dimana dapat dilihat
dari kondisi transportasi dan adanya halaman parkir, dekat dengan pemukiman
penduduk, mudah dikenal dan dilihat oleh masyarakat serta sering dikunjungi banyak
pelanggan. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang Pasar
Atas Sarolangun dalam peningkatan ekonomi secara keseluruhan jika dilihat dari
aspek ekonomi Islam perilaku ekonomi para pedagang pasar atas sarolangun dalam
peningkatan ekonomi cukup dalam kategori mengikuti dan menjalankan anjurananjuran Islam dalam bermuamalah meskipun belum seluruhnya, karena sebagain
besar pedagang adalah muslim
Kata Kunci: Pasar Tradisional,Potensi dan Ekonomi Masyarakat
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan
salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni
terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar
dan Pancasila sila ke lima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah

pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia. Penciptaan lapangan berusaha terdapat pula di
pasar.
Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarkat.
Sebagian orang bahkan menggantungkan perkerjaan sehari- hari dari pasar.
Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat sertabagi
perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari pasar bisa diartikan sebagai tempat
bertemunya pembeli dan penjual, Namun dalam bidang ekonomi, pasar
tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan
jual beli tersebut. Tidak hanya itu pasar juga merupakan penunjang
peningkatan anggaran pendapatan daerah. sehingga keberadaan pasar
dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan baik itu pasar tradisional
maupun pasar modern. Menurut Wicaksono pasar tradisional merupakan

1

2

tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya
transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari
kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual
maupun suatu pengelola pasar.
Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah
representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat
bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional
merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya
selaku pemasok.1
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di temukan
bahwa salah satu pasar tradisional terdapat di kabupaten sarolangun yaitu
pasar Atas Sarolangun yang terletak di Jl. Pasar Atas (Sukasari),
Sarolangun. Pasar Atas Sarolangun merupakan pasar tradisonal yang pada
mulanya hanya dimukim oleh beberapa penjual dan pembeli namun
seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pasar Atas Sarolangun
dijadikan sebagai pasar tradisional yang gemar dikunjungi oleh
masyarakat. Pasar Atas Sarolangun beroperasi setiap hari pada waktu pagi
sampai sore.
Berdagang di pasar Atas Sarolangun merupakan sebuah usaha dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjual kebutuhan
sehari-hari, bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,
daging, pakaian, sandal, warung, kue-kue dan barang-barang lainnya.
1

Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil.
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 159.
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Dengan adanya usaha yang demikian diharapkan untuk memungkinkan
masyarakat dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dari
sebelumnya. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agar
pencapaian ini dapat dilakukan secara maksimal maka diaggap perlu
menggali potensi yang ada untuk dikembangkan lebih jauh.
Permasalahan yang peneliti temukan yaitu perkembangan pasar
tradisional semakin hari semakin tertinggal karena persaingan yang ketat
dengan segmen pasar modren, banyaknya pasar-pasar yang lebih modis
dan modren menjadi daya saing pasar tradisional khususnya pasar Atas
Sarolangun. Pertumbuhan mall-mall yang saat ini merangkul dan
menyanding pasar modren, secara tidak langsung secara perlahan
mematikan fungsi pasar tradisional. Gaya hidup masyarakat yang
berorientasi pada kehidupan yang super mewah terlihat dari gaya hidup
yang tidak lagi memandang fungsi dari pasar tradisional, karena
masyarakat lbih memilih berbelanja keswalayan dengan alasan lebih
bersih dan tidak perlu berdesak-desakan, seolah terdapat slogan pasar
tradisonal hanya untuk kalangan orang miskin, padahal adanya pasar
tradisional membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan adanya
pasar tradisional banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa
membuka usaha dengan ikut berjualan dipasar tersebut, sedangkan di pasar
modern tidak smua orang mampu dan sanggup bersaing untuk berjualan
dipasar dengan kelas yang membutuhkan modal besar.
Pasar tradisional lebih besar memberikan peluang penciptaan lapangan
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kerja bagi masyarakat, karena pasar tradisional sudah menjadi bagian yang
melekat dari kehidupan bermasyarkat, khusunya masyarakat yang keadaan
ekonominya menengah kebawah, sebagian orang bahkan menggantungkan
perkerjaan sehari-hari dari pasar tradisional dengan berjualan ala kadarnya.
Tetapi sangat disayangkan keberadaan pasar tradisional sangat dipandang
sebelah mata padahal keberadaan pasar tradisional sangatlah vital bagi
masyarakat serta bagi perekonomian.
Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat
judul: “Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi
Masyarakat (Studi Kasus Pasar Atas Sarolangun di Kabupaten
Sarolangun)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat memberikan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah pasar Atas Sarolangun berpotensi dalam meningkatkan
ekonomi masyarakat kabupaten Sarolangun ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para
pedagang pasar Atas Sarolangun dalam peningkatan ekonomi mereka?

C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada potensi pasar
tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat dalam
penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di pasar atas sarolangun
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Kab. Sarolangun. Tujuan Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah pasar Atas Sarolangun berpotensi dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten Sarolangun
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap para pedagang
pasar Atas Sarolangun di Kabupaten Sarolangun

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca
baik secara khusus dan secara umum. Adapun Manfaat penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat Sarolangun khususnya
pengunjung dan penjual di pasar Atas Sarolangun
2. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui
potensi pasar Atas Sarolangun di kabupaten Sarolangun.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univdersitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. Batasan Masalah
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang hanya menjelaskan
tetang Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat
(Studi Kasus Pasar Atas Kabupaten Sarolangun.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori
Pasar Atas Sarolangun adalah pasar harian yang terletak di Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun. Potensi adalah suatu bentuk atau sumber daya atau
kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersungkap
dan belum diaktifkan. Pendek kata pengertian potensi adala kekuatan
terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan
yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk
mencapai keberhasilan tersebut.
1. Pengertian Pasar
Pasar merupakan ruang terbuka bagi setiap orang untuk melakukan
perdagangan dan aktivitas jual beli. Dalam pasar terbuka tidak ada yang
mendapat perlakuan istimewa dari yang lain. Makna pasar dalam islam adalah
berakhirnya system monopoli,kehadiran pasar yang islami membuat monopoli
menjadi tidak dikenal. Kotler dan amstrong menyatakan bahwa pasar adalah
seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa.
Ukuran pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan
kebutuhan dan orang memiliki kemampuan dalam pertukaran.1
Dalam Ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu
tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam
ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan
1

Veithzal Rival Zainal, Islamic Marketing Managemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),

hlm. 2-3.
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pembeli.2 Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara
permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa
atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang
dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan
barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual
termasuk juga untuk industri menawarkan hasil prosuk atau jasa yang diminta
oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual
atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian
keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan
berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.3
Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta
proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya
pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam
tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk
menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai
katalisator hubungan transdental Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain
bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan
ekonomi.
Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan
tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau
sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para
2
3

hlm. 6.

Boediono, Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 43.
Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Pressada, 2007),
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pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bagunan dengan kondisi
bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.

7

Secara sosiologis

dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual
beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling
berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. 8
Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi
ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup
memadai percapaian tujuan ekonomi yang islami. Secara teoritik maupun
praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan
distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara proritas individu
dengan

sosial

antara

berbagai

kebutuhan,

adanya

kegagalan

pasar,

ketidaksempurnaan persaingan, dan lain lain.
2. Pasar Tradisional dan Kriterianya
a. Pengertian Pasar Tradisional
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007
mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah, Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha
berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar
menawar.
Menurut menteri perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional
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merupakan wadah utama penjualan produk‐produk kebutuhan pokok yang
dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro.
Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengrajin
dan home industry (industri rakyat)
Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli
serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung,
bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang
dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini
sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan
berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa,
dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.
Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah
pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan
tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah
yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan
di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.
Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan
tingkat pelayanan terbatas.
b. Kriteria Pasar Tradisional
Adapun kriteria pasar tradisional menurut peraturan dalam negeri
adalah sebagai berikut:4
1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah
4

Tim Penyusun, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012, (Jakarta:
Kemendagri, 2012), hlm 56.
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daerah.
2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar

menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar.
Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan
pembeli yang lebihdekat.
3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan
setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga
terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya
seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.

Barang dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi
yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa
dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada
tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport
hingga keluar pulau.
c. Struktur Pasar
Pasar juga dapat dibedakan menurut strukturnya. Struktur pasar
merupakan bahasan utama karena dapat meningkatkan persaingan suatu pasar
barang atau jasa. Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi empat
macam, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan
monopolistik, dan pasar oligopoli sebagai berikut :
1) Pasar Persaingan Sempurna. Pasar persaingan sempurna (prefect
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competition) yang sering disebut pasar persaingan murni (pure
competition) adalah pasar dimana terdapat banyak penjual tetapi
tidak satupun di antara mereka yang berkemampuan mempengaruhi
harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran
maupun harga produksi
2) Pasar Persaingan Tidak Sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna
disebut imperfect competiton, bentuknya berupa pasar monopoli,
oligopoli, dan monopolistik. Suatu pasar dikatakan sebagai pasar
monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada
pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu.
Karena monopolis (penjual) sudah mengusai penawaran, otomatis
tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan pasti akan tercapai,
sebagai monopolis, keputusan harga berada ditangan mereka.
3) Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat
didefinisikan

sebagai

pasar

dengan

banyak

produsen

yang

menghasilkan barang yang berbeda corak (diffrentiated product).
4) Pasar oligopoly. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas
beberapa penjual, jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 penjual.
Istilah oligopoli bersal dari kata oligos polein (bahasa yunani)
mempunyai arti yang menjual sediki
d. Bentuk Campur Tangan Pemerintah
Pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki mekanisme
pasar jika terjadi kegagalan. Campurtangan pemerintah mempunyai beberapa
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tujuan penting seperti yang dinyatakan dibawah ini:
1) Mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan
dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi.
2) Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat
memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang
murah.
3) Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaa, terutama perusahaanperusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka
tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak
ramai.
4) Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan
penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.
5) Memastikan agar kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan
efisien.
Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan
dalam tiga bentuk :
1) Membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undagan
2) Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi (membuat
perusahaan)
3) Melakukan kebijakan fiskal dan moneter.5

5

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar (Depok: Raja Grafindo Pressada,
2015), hlm. 412.
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3. Indikator Potensi Pasar Tradisional
Potensi pasar tergantung pada jumlah pembeli yang berada dalam pasar
tersebut. Pembeli potensial biasanya memiliki tiga karakteristik pokok, yaitu
memiliki minat, penghasilan, dan akses. Berdasarkan ketiga karakteristik tersebut,
terdapat 5 jenis pasar, yaitu:
a. Pasar potensial (Potential Market)
Pasar potensial merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat
tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Misalnya, semua orang yang
menyatakan berminat untuk membeli sebuah mobil.
b. Pasar yang tersedia (Available Market)
Pasar yang tersedia yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat,
penghasilan, dan akses pada penawaran pasar tertentu. Dalam pasar yang tersedia,
konsumen juga memiliki kemampuan daya beli untuk membeli suatu barang yang
diinginkan dan hambatan akses pun juga teratasi. Misalnya, konsumen yang
membeli mobil dan mobil tersebut memang tersedia di wilayah tersebut berada.
c. Pasar tersedia yang memenuhi syarat (Qualified Available Market)
Pasar tersedia yang memenuhi syarat ialah sekumpulan konsumen yang
memiliki minat, penghasilan, akses, dan kualifikasi untuk penawaran pasar
tertentu. Misalnya pemerintah melarang penjualan mobil kepada orang yang
belum berusia 17 tahun. Dengan demikian, meskipun ada konsumen yang
memiliki minat, daya beli, dan akses pasar, tetapi belum berusia 17 tahun, maka ia
bukanlah pasar tersedia yang memenuhi syarat.
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d. Pasar yang dilayani (Served Market atau target pasar)
Pasar yang dilayani merupakan bagian dari qualified available market
yang ingin dimasuki perusahaan. Misalnya, produsen mobil memutuskan untuk
memusatkan perhatian pemasaran dan distribusinya di Pulau Jawa, maka Pulau
Jawa menjadi pasar yang dilayani.
e. Pasar penetrasi (Penetrated Market)
Pasar penetrasi merupakan sekumpulan konsumen yang benar-benar telah
membeli produk. Jadi, yang termasuk dalam pasar penetrasi adalah mereka yang
sungguh-sungguh telah membeli mobil pada produsen tersebut.
Menurut John Davis, dalam menetukan potensi pasar atau “total pasar”
tergantung pada berbagai faktor, apakah dalam bentuk unit ataupun dalam bentuk
satuan mata uang. Dalam menentukan ukuran pasar, digunakan rumus : (Mt = C x
Q), dimana : Mt = total pasar (dalam unit atau mata uang), C = total jumlah
konsumen, dan Q = kuantitas rata-rata produk yang dibeli konsumen.6 Oleh
karena itu, potensi pasar dapat diukur dengan indikator total konsumen di pasar
tersebut, dan jumlah total produk yang dibeli oleh konsumen dipasar tersebut.
Tabel

2.1

Indikator Potensi Pasar
No

Indikator Potensi Pasar

1

Jumlah konsumen yang ada di pasar

2

Jumlah barang yang dibeli oleh konsumen di pasar

6

John Davis, Tolak Ukur Mengevaluasi Sukses Penjualan, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2016), hlm. 74.
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4. Mekanisme Pasar dalam Islam
Pada masa rasulullah saw, mekanisme pasar sangat di hargai dan di
junjung tinggi. Rasulullah saw secara tegas menolak keberadaan kebijakan
tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di madinah kala itu.
Selama kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan
penawaran yang murni.
a. Intervensi Pasar dan Regulasi Harga
Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi
dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan,
maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh
masyarakat. Intervensi oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun
nonalamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat
mempengaruhi dari sisi permintaan dan penawaran biasanya dikarenakan
distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila distorsi pasar terjadi karena
faktor nonalamiah, kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi
harga di pasar.
Menurut Ibnu Taimiyah, Intervensi penting dilakukan karena produsen
tidak ingin menjual produknya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi
daripada harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk
tersebut. Dengan kata lain, produsen menawarkan produknya pada harga yang
terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga
yang terlalu rendah menurut produsen.
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Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja, kecuali
pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal
masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tahun
1374 M mempertegas bahwa intervensi harga menyangkut kepentingan
masyarakat dalam rangka mencegah ihtikar untuk melindungi kepentingan
masyarakat yang lebih luas Mannan, regulasi harga (bagian dari intervensi
pemerintah) memiliki tiga fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan
penigkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan
relokasi sumber daya ekonomi
2) Fungsi social: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya
dan masyarakat miskin.
b. Regulasi Harga
Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam
khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat
dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisikondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Baqir As-Sadr
menjelaskan bahwa jika pasar tetap bekerja dengan sempurna tidak ada alasan
untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga akan mendistorsi harga
sehingga akhirkan menggangu mekanisme pasar. Pada masa rasul dan masa ke
khalifaan Umar bin Khattab ra. kota madina pernah mengami kenaikan tingkat
harga barang-barang (misalnya gandum sehingga menurunkan pasokan di
pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk
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mengatur harga pasar tetapi melakukan impor besar besaran (gandum) dari
Mesir. Sehingga penawaran barang-barang di Madina kembali melimpah dan
tingkat harga mengalami penurunan.
Sekalipun demikian, pada masa Umar bin Khattab langka ini ternyata
tidak memadai, tingkat daya beli masyarakat Madinah pada masa itu sangat
rendah sehingga harga barupun tidak terjangkau. Khalifa Umar kemudian
mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang
tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin. Regulasi harga dikenal
didunia fiqh dengan istilah tas‟ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada
barang-barang yang diperjual belikan, yang tidak menzalimi pemilik barang
dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan
oleh kekuatankekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.
Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi
secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan
transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan
kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan salah satu pihak senang diatas
kesedihan pihak lain.
Perbedaan

pandangan

tentang regulasi

harga

bersumber

pada

perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi yang diriwayatkan oleh anas bin
malik. Ibnu Qudamah memberikan 2 alasan tidak diperkenankannya tas‟ir
yaitu:
1) Rasululllah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun
penduduk menginginkan hal itu.
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2) Regulasi harga adalah ketidakadilan yang tidak dilarang. Hal ini
melibatkan hak milik sesorang, yang didalamnya setiap orang
memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun dengan syarat
bersepakat dengan pembelinya
Dalam konsidi normal, semua ulama sepakat atas sarannya melakukan
tas‟ir, tetapi dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pendangan
ulama. Imam Malik dan sebagian syafiiyah memperbolehkan tas‟ir dalam
keadaan gala. Kontroversi antar ulama berkisar dua poin. Pertama, jika terjadi
harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga lebih tinggi
daripada harga sebenanrya, menurut mazhab malik harus dihentikan. Akan
tetapi, apabila para penjual hendak menjual dibawah harga pasar (celling
prince), ada dua macam pendapat yaitu menurut Syafi‟i atau penganut Ahmad
bin Hanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah. Kedua,
penetapan harga maksimum pada kondisi normal bertentangan dengan
pendapat mayoritas ulama. Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat
ulama diatas, yaitu:
1) Tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau
lebih rendah daripada harga yang ada.
2) Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur
3) Pengaturan harga selalu diperbolehkan
4) Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat
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c. Riba dan Gharar
1) Riba
Ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap
tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan
prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan
baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang mupun uang, seperti dua
rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah. Riba diharamkan oleh Allah,
Sebagaimana firman Allah : QS. Al- Baqarah/2:275.

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena
gila.

Yang

demikian

itu

karena

mereka

berkata

bahwa

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa
mendapat peringatan dari Tuhannya,lalu dia berhenti, maka apa
yang telah telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi,
maka mereka penghuni neraka,mereka kekal di dalamnya. : QS. Al-
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Baqarah/2 :2757
Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang mengambil riba
keadaanya akan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan
penyakit gila. Orangorang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah
lalu lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Sehingga jika telah sampai
peringatan untuk meninggalkan riba umat muslim harus menjauhi riba dalam
bentuk apapun. Syafi`i Antonio, secara singkat menjelaskan jenis-jenis riba
diatas sebagai berikut:
a) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu
yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
b) Riba Jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si
peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang
ditetapkan.
c) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau
takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu
termasuk dalam jenis barang ribawi.
d) Riba Nasi`ah, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan
jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi
lainnya. Riba dalam nasi`ah muncul karena adanya perbedaan,
perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan

7

Al-Baqarah (2): 275.
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yang diserahkan kemudian. 18
2) Gharar
Gharar dapat berarti resiko, dan kadangkala merujuk pada ketidakpastian.
Ibnu Taimiyah mendeskripsikan bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak
diketahui. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa gharar merupakan sesuatu yang
berkemungkinan atau ketidakpastian terhadap barang yang diperjual belikan
sehingga mengakibatkan penipuan.
5. Timbangan dan Kebersihan
Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan Islam
mengajaksupaya para pedagang mengatur sukatan dan timbangannya secara
tepat. Sebagaimana firman Allah :
QS. Al-A‟raf/7:85.

Artinya:
Dan kepada penduduk Madyan,kami (utus) Syu‟aib,saudara
mereka sendiri. Ia berkata: „Wahai kaumku! Sembahlah Allah
tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain-Nya. Sesungguhnya
telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu.
Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu
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kurangkan dari manusia barang-barang takaran dan timbangannya.
Dan janganlah kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu
berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman.”
(QS. al-A’raaf: 85).8
Islam mengajarkan kebersihan disegala aspek kehidupan termasuk
dalam berdagang, barang dagangan yang baik adalah barang yang halal dan
baik (bersih dan sehat). Makanan yang halal meliputi cara memperolehnya
maupun halal dzatnya. Makanan yang baik belum tentu halal, tetapi makanan
yang halal pasti baik. Seperti contoh barang baik tetapi tidak halal adalah
buah-buahan, daging, dan lain sebagainya yang didapat dari hasil pencurian,
perampokan dan kejahatan lainnya, hukum makanan tersebut akan menjadi
haram karena diperoleh dari jalan yang diharamkan agama. Syarat-syarat
objek akad agar terhindar dari akad yang tidak halal adalah sebagai berikut:
1) Barang yang masyru‟ (legal). Maka setiap barang yang dianggap
harta seperti bangkai atau yang tidak boleh di manfaatkan seperti
khamar itu tidak boleh menjadi objek akad. Syarat ini disepakati oleh
seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis (mu‟awadhat) dan akad
sosial (tabarru‟at).
2) Bisa diserahterimakan waktu akad. Maka barang yang tidak bisa
diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi walaupun
barang tersebut memiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa

8

Al-A‟raf (7): 85.
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syarat ini berlaku dalam akad mu‟awadhat dan menurut mayoritas
ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad tabarru‟at kecuali
malikiyah yang membolehkan harta yang di infak kan itu tidak bias
diserahterimakan, mereka beralasan bahwa karakter akad ini adalah
sosial (ihsan), dan jika barang itu tidak diinfakkan, makan tidak akan
merugikan pihak yang menerima tabarru‟.
3) Jelas diketahui oleh para pihak akad. Barang yang tidak jelas
diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek
transaksi, seperti menjual salah satu rumah (tertentu) dan lain.
Seluruh ulama sepakati bahwa syarat ini berlaku dalam akad
mu‟awadhah, karena jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan
menimbulkan perselisihan
4) Objek akad harus ada pada waktu akad. Ulama berbeda pendapat
tentang hal ini: Pertama, Menurut mayoritas ulama objek akad harus
ada pada waktu akad, maka barang yang tidak ada pada waktu akad
itu tidak boleh menjadi objek transaksi seperti menjual buah-buahan
dipohon sebelum nampak berubah dan lain-lain.
Menurut malikiyah syarat ini tidak berlaku pada akad tabarru‟at seperti
wakaf. Menurut mereka, objek akad objek waqaf boleh berupa barang yang
tidak ada waktu akad, tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu. Menurut
hanabilah syarat ini tidak berlaku pada akad mu‟awadhah dan tabarru‟at.
Menurut mereka, objek akad tidak disyaratkan ada pada saat akad, tetapi
boleh tidak ada waktu akad tapi bisa diketahui ciri-ciri barangnya secara
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spesifik sehingga tidak ada unsur gharar.
5. Landasan Normatif Bisnis dalam Islam
Berdagang termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia
adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Adab dan etika
berdagang dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan
pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqien.
Karena terlalu sering menyebut nama Allah pada jual beli atau pada hal-hal sepele
menunjukkan kurangnya pengagungan dia kepada Allah dam haramnya
bersumpah dengan sumpah dusta, hanya untuk melariskan dagangannya.9
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika berdagang adalah cara-cara
untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan
dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.10 Islam itu sendiri
merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara
menyeluruh,

termasuk

wacana

bisnis.

Islam

memiliki

wawasan

yang

komprehensif tentang etika bisnis. Berikut ini ada 5 ketentuan umum etika
berdagang dalam Islam diantaranya:
a. Kesatuan Tauhid. Konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspekaspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial
menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep
konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam
menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk
kesatuan.
9

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 199.
Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo
Pressada, 2012), hlm. 125.
10
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b. Keseimbangan (Equilibrium/Adil). Islam sangat mengajurkan untuk
berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku
dzalim. Al-Qur‟an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk
menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai
melakukan

kecurangan

dalam

bentuk

pengurangan

takaran

dan

timbangan.11
c. Kehendak Bebas (Free Will). Kebebasan merupakan bagian penting dalam
nilai etika berdagang dalam Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan
kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Kecenderungan
manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak
terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap
masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.
d. Tanggung Jawab (Responsibility). Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal
yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya
pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk memenuhi tuntunan keadilan
dan kesatuan, manusia perlu mempertaggungjawabkan tindakanya secara
logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
e. Kebenaran,

Kebajikan

dan

Kejujuran.

Ekonomi

Islam

sebagai

persaudaraan memandang perilaku ekonomi dalam lima aspek yaitu aspek
yang dibolehkan (mubah), aspek yang dianjurkan, aspek yang tidak
dianjurkan, aspek yang dilarang dan aspek yang diperintahkan.12 Adapun

11
12

Asfia Murni, Ekonomi Makro, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 43.
Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 26-27.
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perilaku perdagangan Islam yang harus dimiliki oleh setiap pedagang
tersebut antara lain:
1)

Shidiq (Jujur). Kejujuran dalam berdagang bagi Rasulullah menjadi
bagian dari kewajiban dalam menjalani proses transaksi perdagangan,
kejujuran lebih dikedepankan disbanding dengan meraup keuntungan
yang banyak, kejujuran menjadi pondasidalam membangun kerajaan
bisnis yang besar dan menghasilkan banyak keuntungan.13

2) Amanah (Tanggung jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab
atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah
dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu
menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara
otomatis terbeban di pundaknya. Berdagang, berniaga dan atau jual beli
juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain
memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau
jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.14
3) Tidak Menipu. Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat
adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau termpat di mana orang jual beli
itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan
penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan
keburukan tingkah polah manusia lainnya. Muamalah dalam konteks
hubungan antar manusia norma syariah memberikan keluasan yaitu
membolehkan inisiatif, inovasi, kreasi dan pengembangan untuk tujuan
13

Najamuddin Muhammad, Cara Dagang Ala Rasulullah untuk Para Entrepreneur,
(Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 52.
14
Ali Muhsin, Konsep Dagang dalam Islam, (Jakarta: Pirma Pustaka, 2010), hlm. 32.
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yang baik dengan ketentuan harus tunduk kepada prinsip-prinsip
syariah.15 Oleh karena itu perbuatan menipu dan kegiatan muamalah
sangat dilarang oleh agama.
4) Menepati Janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati
janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang,
terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah
SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli
misalnya;

tepat

waktu

pengiriman,

menyerahkan

barang

yang

kwalitasnya dan sebagainya.
5) Murah Hati. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun,
murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.
6) Tidak Melupakan Akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia,
sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan
akhirat. Perdagangan dalam Islam tidak selama berkutat dalam hal
memperoleh keuntungan materi, melainkan juga dapat menjadikan
media ibadah guna mendapatkan tiket menuju kebahagian abadi di
akhirat kelak, selain itu bisnis Islam juga bertujuan untuk merealisasikan
konsep keseimbangan antara dimensi horizontal dengan dimensi
spiritual.16

15

Hasbi Umar, Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer Filosofi Dasar untuk Aksi,
(Jakarta: Raja Grafindo Pressada, 2014), hlm. 3.
16
Zen Abdurrahman, Strategi Genius Marketing Ala Rasulullah, (Yogyakarta: Diva
Press, 2011), hlm. 40.
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6. Peningkatan Perekonomian
Pemerintah tidak selamanya dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian
hanya dengan menghimbau masyarakat agar jangan menimbulkan polusi dan
eksternalitas negatif lainya, agar bersikap inovatif, dan memberikan bantuan
kepada masyarakat miskin.17 Peningkatan pertumbuhan ekonomi

merupakan

suatu kondisi dimana terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh
meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat yaitu: output
yang meningkat, perkembangan teknologi, penyesuaian dan inovasi dalam bidang
sosial.
Kemerosotan ekonomi suatu masyarakat baik berupa tingkat inflansi yang
tinggi, rusaknya sektor produksi akibat bencanaataupun sebab lainya biasanya
paling dahulu dirasakan akibatnya oleh masyarakat miskin dan lemah.18
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan
tanpa

mengaitkannya

dengan

tingkat

pertumbuhan

penduduk,

tingkat

pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bertambahnya pendapatan nasional
dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi
menunjukan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu
tertentu.

17

Rahardjo Adisasmito, Analisis Kebiakan Publik, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.

18

Badri Khaeruman, Islam dan Pemberdayaan Umat, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),

23.
hlm. 191.
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Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mewujudkan
beberapa hal yaitu taraf hidup masyarakat meningkat sehingga terwujud
kemakmuran, serta terciptanya kesempatan kerja meski jumlah penduduk selalu
bertambah. Hal tersebut dapat dicapai tidak dalam waktu yang singkat. Maka dari
itu, pertumbuhan ekonomi termasuk dalam masalah perekonomian jangka
panjang.
Potensi-potensi ekonomi mikro dan makro belum seluruhnya dikelola
secara optimal, karena faktor sumber daya manusia dan kurangnya modal.19
Pengelolaan potensi-potensi ekonomi diserahkan kepada pemerintah setempat dan
bukan kepada investor sehingga tidak berkembang. persoalan sumber dan
pemberdayaan ekonomi menengah kebawah yakni kurangnya sumber daya
manusia dan modal, dianalisis para ahli merupakan persoalan umum yang terjadi
pada negera berkembang seperti Indonesia.
Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan
manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya
terbatas. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain:
a. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama
yang mempengaruhi cepat lambatnya proses pembangunan. Jika
kompetensi sumber daya manusia baik, maka proses pembangunan akan
semakin cepat terlaksana.
b. Sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan
sumber daya alam yaitu tanah yang subur, kekayaan tambang, hasil laut,
19

Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da’I Terhadap Dinamika
Kehidupan Beragama di Kaki Gunung Ceremai, Terjemahan: Ronald Clapham: Pengusaha Kecil
dan Menengah di Asia Tenggara, (Jakarta: Raja Grafindo Pressada, 2011), hlm. 36.
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tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam tersebut
harus diolah oleh sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dapat
dimanfaatkan secara bijak untuk kepentingan proses pembangunan.
c. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan produksi barang
dan jasa, dibutuhkan teknologi yang canggih agar kegiatan produksi
semakin efektif.
d. Sumber daya modal. Untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya
manusia, dan menambah ilmu pengetahuan serta teknologi, maka
dibutuhkan sumber daya modal yang akan memperlancar proses
pembangunan.
e. Manajemen. Manajemen yang baik dapat mendukung terciptanya
pertumbuhan ekonomi karena semua sumber daya diolah dengan baik.
f. Kewirausahaan. Wirausahawan berperan untuk membuka kesempatan
kerja, meningkatkan output, dan menambah pemasukan negara dari
pajak.20
Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan
suatu pembangunan seringkali digunakan untuk mengukur kualitas hidup
manusia, sehingga semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi maka semakin
tinggi pula taraf hidup manusia.21
Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

proses

perubahan

kondisi

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih

20

http://Kemdikbud.go.id//node/2068. diakses tanggal 25 Januari 2019.
Agus Arijanto, Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami
Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis, (Jakarta: Raja Wali
Press, 2011), hlm. 144.
21
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baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai
proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam
bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya
pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang,
menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan
ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan
lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect) pendistribusian
kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan
syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang
pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang
semakin tajam.
7. Indikator Peningkatan Ekonomi Wilayah
Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting,
yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan
(sustainability).22 Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu
dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung
didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk
keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan
politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan
tujuan nasional.

22

Fitrah Afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga
Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011, (Makasar: Andi, 2014),
hlm.12.
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Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita,
dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan
sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah
sebagai berikut:
a. Ketidakseimbangan Pendapatan
Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak
didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen
dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen
total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan
pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40
persen

populasi

sedang,

dan

20

persen

populasi

teratas.

Indikator

ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan
pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
b. Perubahan Struktur Perekonomian
Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan
akan

mengakibatkan

perubahan

struktur

perekonomian,

dimana

terjadi

kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor petanian terhadap nilai PDRB akan
menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri
memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional,
sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan
peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan
dari exspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan
selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.
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c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu
masalah yang stategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia.
Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran
cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara
di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan
peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah
pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau
ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi
berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan,
perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil
industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang
berkambangnya

berbagai

kegiatan

di

sektor-sektor

lainnya

(pertanian,

perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).
d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
(seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan
kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun
pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya
mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan
jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)
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e. Produk Domestik Regional Bruto
Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi
regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan
ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu
wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional)
tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan
yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.23
Tabel 2.2
Indikator Peningkatan Ekonomi Daerah
No

Indikator Peningkatan Ekonomi Daerah

1

Ketidakseimbangan Pendapatan

2

Perubahan Struktur Perekonomian

3

Pertumbuhan Kesempatan Kerja

4

Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

5

Produk Domestik Regional Bruto

23

Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2014), hlm. 91.
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8. Ekonomi Syariah
Bisnis Islam terdiri dari dua unsur kata yaitu bisnis dan syariah. Bisnis
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya
kegiatan berdagang. Sedangkan syariah adalah hukum atau aturan berdasarkan
ajaran Islam.24 Jadi Bisnis Syariah adalah kegiatan jual beli berlandaskan pada
hukum Islam.
Islam sebagai agama yang memiliki karakter syamillah mutakamillah
(sempurna dan menyeluruh). Ajarannya melingkupi setiap aspek kehidupan
manusia. Islam membangun pribadi individu secara terpadu antara kebutuhan
dunia dan akherat secara bersamaan, seimbang (harmonis) dengan melihat
pertimbangan dan hasil yang akan diperoleh sebagai pertanggungjawaban
manusia. Semua unsur penunjang kehidupan manusia sudah diatur dengan
lengkap dalam ajaran Islam.
Kegiatan bisnis dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas
pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis

sekaligus

kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Islam
menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyakbanyaknya dengan cara yang halal. Pengelolaan atau menajemen merupakan
merupkan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari
kesalahan, kekeliruan dan menegakkan kebenaran. 25 Menegakkan kebenaran
adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. dengan demikian

24
25

hlm. 83.

Rahayu Bastari, Konsep Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 34.
Trisadini dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),
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manajemen ataupun pengelolaan sebuah usaha yang disusun oleh manusia untuk
menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.
Secara umum, mengenai Bisnis Syariah adalah bentuk bisnis yang sama
saja seperti bisnis lainnya, hanya saja penerapan dan pelaksannaannya didasarkan
pada syariat islam. Bisnis ini mengutamakan bisnis dengan penghasilan halal, baik
dan berkah. Bisnis berbasis syariah merupakan menuruti akad islam dari
persiapan sampai keuntungan. Tidak ada penipuan atau pun penyelewengan. Halhal yang harus anda perhatikan dalam bisnis syariah diantaranya sebagai berikut:
a. Najsy yakni penawaran palsu atau tidak sesuai realita jasa dan barang.
b. Ba’i al-madum yakni penjualan atas barang (Efek yang belum dimiliki).
Dalam hal ini adalah broker yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau
menjadi broker sebaiknya sudah dimiliki atau sudah diberi tanggungjawab
oleh pemilik barang.
c. Insider trading yaitu menggunakan informasi orang dalam untuk
memperoleh keuntungan. Sama saja kebohongan, karena belum tentu itu
benar. Salah satu contoh adalah menggunakan testimoni orang suruhan.
d. Menyebarkan informasi yang menyesatkan, merugikan dan meresahkan
e. Margin Trading, yakni transaksi atas Efek dengan Fasilitas pinjaman
berbunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek tersebut.
f. Ihtikar (penimbunan) yaitu pengumpulan suatu Efek untuk menyebabkan
perubahan harga Efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
Pada dasarnya bisnis atau usaha ditekankan pada tiga hal yang mencakup
usaha perseorangan secara kecil-kecilan, usaha besar dan usaha dalam bidang

37

struktur ekonomi suatu bangsa dan Negara.26 Oleh karena itu suatu usaha ataupun
bisnis memerlukan sebuah pengelolaan/manajemen yang maksimal.
Panduan Nabi Muhammad dalam bisnis, sangat banyak memberikan
petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya ialah:
a. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam,
kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah
sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis
menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyakbanyaknya.
c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens
melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan
transaksi bisnis.
d. Ramah-tamah. Seorang palaku bisnis, harus bersikap ramah dalam
melakukan bisnis.
e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain
tertarik membeli dengan harga tersebut.
f. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli
kepadanya.
g. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang
dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik
dan keuntungan besar pun diperoleh).
26
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h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan,
timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
i.

Bisnis tidak boleh menggangu kegiatan ibadah kepada Allah.

j.

Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Pembayaran upah
tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja
yang dilakuan.

k. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah
melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah
eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air,
udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan
mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa
memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
l.

Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat)
yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

m. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan
barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi.
n. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.
o. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
p. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu
membayar.
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q. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Pelaku dan pemakan riba
dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Oleh karena itu Allah dan
Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba.27
Manajemen atau pengelolaan sebuah bisnis ataupun suatu usaha
berhubungan dengan manajemen pemasaran, manajemen atau pengelolaan
pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses manajemen yang meliputi
penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan ataupun pelaku usaha.28
Bisnis Islam juga mengenal manajemen bisnis, dalam pengelolaan ataupun
manajemen sebuah usaha, terdapat manajemen strategis yaitu serangkaian
keputusan dan tindakan manejerial yang menentukan kerja sebuah perusahaan
ataupun usaha dalam jangka panjang.29 Manajemen ataupun pengelolaan strategis
meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategis, dan
evaluasi serta pengendalian. Segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar
menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk
atau jasa yang berbeda pula.30 Oleh karena itu, suatu perusahaan atau pengelola
usaha harus memperhitungkan biaya, harga dan reaksi harga dari pesainganya. 31
Menetapkan atau penetapan harga jual dilakukan dengan cara memperhitungkan
harga bahan baku, upah pekerja, proses produksi, pengemasan, pemasaran dan
27
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jika perlu diperhitungkan pula biaya promosi dan transportasi. Semua harga yang
telah teridentifikasi dapat dihitung hingga bisa didapat harga satuan minimal
(modal yang digunakan). Selanjutnya dapat menentukan harga jual setalah
diperhitungkan dengan keuntungan yang ingin diperoleh.
B. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang
akan dilakukan. Dibawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil
penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian tentang potensi pasar tradisional
pernah dilakukan oleh Indrawan Yunus (2011) yang mengangkat judul
“Analisis potensi pasar tradisional pengelolaan pada pasar surya Surabaya
(cabang utara) dalam mendukung program revitalisasi”. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menujukkan bahwa
mayoritas

berbelanja

di

pasar

tradisional

dan

toko/warung

dengan

pertimbangan utama faktor harga yang relatif terjangkau, mengenai
revitalisasi perlu adanya perbaikan pasar tradisional dalam hal kebersihan,
penataan stand yang rapi, sarana dan prasarana yang menujang agar dapat
menarik minat konsumen berbelanja di pasar tradisional .
Selanjutnya penelitian tesis yang dilakukan oleh Iqom Mukhiqom, S.H.I
(2014) dengan judul “konsep pasar tradisional menurut Islam (studi terhadap
implementasi pasar tradisional syari‟ah Az-Zaitun 1 Surabaya perspektif
ekonomi Islam)” penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis dengan
pendekatan normatif. Ia memaparkan bahwa implementasi prinsip-prinsip
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syariah sebagian besar telah terealisasi dengan baik, namun lembaga hisbah
yang secara khusus bertugas untuk mengawasi langsung implementasi prinsip
syari‟ah belum terbentuk, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang
optimalnya implementasi prinsip-prinsip syariah di pasar tersebut, pada
realitasnya masih ada pedagang yang menjual rokok, selain itu belum semua
produk yang ada dipasar memiliki sertifikat halal, sehingga upaya
perlindungan terhadap konsumen mengenai kehalalan produk di pasar syari‟ah
Az- Zaitun 1 Surabaya masih belum optimal.
Kemudian skripsi saudara M. Ilhamsyah Eddy yang berjudul “peran pasar
tradisional dalam meningkatkan kesejahtraan pelaku usaha (studi kasus pada
toko sepatu amigo pasar sentral medan)” penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud menggambarkan
kejadian atau fakta yang terdapat disuatu objek. dari hasil penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan usaha dagang sepatu di pasar
tradisional sentral telah melaksanakan manajemen keuangan dengan baik.
Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran pasar tradisional pada pelaku
usaha sepatu di sentral menjadikan pelaku usaha tersebut sejahtera. Dengan
aktivitas usaha yang dilakukan dari pukul 5 pagi sampai jam 6 sore dengan
persediaan produk atau sepatu yang diperoleh dari pemasok dengan proses
jual beli secara langsung kepada konsumen dan pesanan pelanggan tetap.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian
Kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu
masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan
penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang
yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang
berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari
hubungan antara dua variabel atau lebih.
Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan
gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau
hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuanperlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang
sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan
penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung
kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan
dijalankan. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh
informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variablevariabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa
adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, untuk memperoleh informasi
penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung
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dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan
membuahkan pada hasil penelitian.
Dari uraian di atas, hasil penelitan ini dapat dideskripsikan apa-apa yang saat
ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis,
dan mengimperprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi, hasil
penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu
penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung
kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan
dijalankan.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, Data
primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber
utamanya. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan dan yang memerlukanya, data primer dalam penelitian ini yaitu data
yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian, seperti data hasil
wawancara dan observasi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder
adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti
misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi
lainyadalam penelitian ini bentuk data sekunder berupa data dokumen penjualan,
dokumen pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya.

44

2. Sumber Data
Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui
terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa,
sistematika item dalam instrumen penlitian. Sumber data dalam penelitian ini
adalah subjek data yang di peroleh melalui wawancara dengan responden
penelitian. Sumber data adalah bahan pokok yang dapat diolah dan diananlisa
untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. sumber data bersifat
umum yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Sumber data atau
informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu,
sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam
instrumen penlitian.1 Sumber data merupakan bahan pokok yang dapat diolah dan
dianalisa untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, sumber data
bersifat umum yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Apabila peneliti
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan
datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau
menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang
ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau yang dikenal
sebagai informen. Digunakan sampel dalam penelitian adalah untuk mereduksi

1

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 155.

45

objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil penelitian, sehingga dapat di
tarik kesimpulan.2
Subjek penelitian ataupun responden adalah pihak-pihak yang akan dimintai
informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini, mereka adalah
orang-orang yang diduga mampu memberikan informasi. Subjek yang diteliti
diambil dengan menggunakan cara purposive sampling yaitu teknik yang
didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan
ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui
sebelumnya.3 Subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan
memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. informan dalam
penelitian ini meliputi beberapa macam diantaranya informan kunci, informan
utama dan informan tambahan.
Setelah penulis memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang
informan kunci (key informant) yang merupakan informan yang berwibawa dan
dipercaya mampu „‟membuka pintu‟‟ kepada peneliti untuk memasuki obyek
penelitian. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang
diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Setelah itu penulis
melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara.
Setelah itu, perhatian penulis pada objek penelitian dan memulai memajukan

2
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pertanyaan deskriptif. Catatan deskriptif maksudnya catatan berisi informasi
faktual yang menggambarkan segala sesuatu apa adanya.

D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi
motif, kepercayaan, perhatian, prilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.4
Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana
hasil data tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan
dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pembicaraan
santai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan
informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci dan lengkap.
Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan
dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara
tuntas dilengkapi dengan instrumen.
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi atau keterangan. Adapun data hasil wawancara dalam
penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan
penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti
dan akan diajukan kepada responden penelitian.

4
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2. Wawancara
Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawab-jawaban
responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. 5 Wawancara dilakukan oleh
peneliti melalui tanya-jawab antara peneliti dengan subjek penelitian, hal ini
tentunya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara
digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
3. Dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatancatatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang
psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan pribadinya. 6
Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data
observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data
observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. 7 Dalam penelitian ini
penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumendokumen resmi. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi
non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat

5

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011),
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lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata,
tindakan dan dokumen tertulis lainnya.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses mengatur urutan
data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
yang membedakanya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan
terhadap hasil analisis, menjelaaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara
dimensi-dimensi uraian, dengan teknik:
1. Analisis Domain
Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah
peneliti melalui suatu proses dari terjun keobjek penelitian yang berupa situasi
sosial dan kemudian pelaksanaan observasi partisipan, pencatatan hasil observasi,
dan wawancara, serta melakukan observasi deskriptif. Dalam mengumpulkan data
menggunakan analisis domain peneliti melakukan observasi partisipan (observasi
dengan mempersiapkan instrumen) dimana observasi dilakukan dengan cara
terstruktur, teratur dan sistematis, selain itu peneliti juga melakukan pencatatan
pada setiap hasil observasi, sehingga data observasi lebih lengkap dan akurat.
Adapun langkah-langkah dalam analisis domain yaitu:
a. Memilih salah satu domain untuk dianalisis.
b. Mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama yang
digunakan untuk domain itu.
c. Mencari tambahan istilah bagian.
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d. Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat
dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis.
e. Membentuk taksonomi sementara.
f. Mengadakan wawancara terfokus untuk mencek analisis yang telah
dilakukan.
g. Membangun taksonomi secara lengkap
2. Analisis Taksonomi
Setelah melakukan analisis domain yang masih bersifat umum, peneliti
mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan atau dijelaskan menjadi
lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan
domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain
yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian,
perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Ada delapan
langkah dalam analisi komponen ini yaitu :
a. Memilih domain yang akan dianalisis
b. Mengidentifikasi seluruh kontral yang telah ditemukan
c. Menyiapkan lembar paradigma
d. Mengidentifikasi demensi kontras yang memiliki dua nilai
e. Menggabungkan demensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu
f. Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada
g. Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data
h. Menyiapkan paradigma lengkap.
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3. Analisis Komponensial
Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain
bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau
yang kontras, data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang
selektif.8 Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam
domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki
berbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi yang terseleksi. Langkah-langkah dalam menggunakan analisis ini
yaitu:
a. Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan orang secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang diakatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang
berkaitan.
4. Tekhnik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpercaya (trustworthiness)dan dapat dipercaya
(reliable), maka peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

8
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didasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan
keabsahan data dapat dilakukan lewat empat cara yaitu:
a. Perpanjang

Keikutsertaan.

Pelaksanaan

perpanjangan

keikutsertaan

dilakukan lewat keikutsertaan peneliti dilokasi secara langsung dan cukup
lama dalam upaya mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang
mungkin mengurangi keabsahan data. Dalam halini peneliti melakukan
observasi dan juga wawancara secara teratur terhadap objek penelitian.
b. Ketekunan Pengamatan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan
pengamatan secara teliti, rinci, dan kesinambungan terhadap faktor-faktor
yang menonjol dalam penelitian. Peneliti dalam hal ni melakukan
pengumpulan data dengan rutin sehingga data yang diperoleh tdak bias
atau rancu.
c. Trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu diluar data pokok data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.Teknik
keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.
Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Jadi dalam hal
ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan
penelitian

ini.

Triangulasi

sebagai

teknik

pemeriksaan

yang

memanfaatkan penggunaan sumber dalam penelitian ini dapat dicapai
dengan jalan yaitu sebagai berikut:
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1) Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan
apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang diakatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4) Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi
yang berkaitan.
d. Diskusi Dengan Teman Sejawat. Langkah akhir untuk menjamin
keabsahan data, peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat,
guna memastikan bahwa data yang diterima benar-benar real dan bukan
semata persepsi sepihak dari peneliti atau informan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Kabupaten Sarolangun
1. Keadaan Geografis dan Demografis
Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten di provinsi Jambi,
Indonesia. Luas wilayahnya 6.174 km² dengan populasi 301.908 jiwa (2019).
Kabupaten ini beribu kota di Sarolangun. Sarolangun resmi berdiri pada tanggal
10 Oktober 1999 yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, kabupaten
Tebo, kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sebelumnya, kabupaten Sarolangun dan kabupaten Merangin tergabung da
lam Kabupaten Sarolangun-Bangko, selanjutnya diperkuat dengan keputusan
DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang pemekaran
Kabupaten di Provinsi Jambi.
Secara geografis, Kabupaten Sarolangun

terletak

antara

01°53‟39‟‟

sampai 02°46‟02‟‟ Lintang Selatan dan antara 102°03´39‟‟ sampai 103°13´17‟Buj
ur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 10 sampai
dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl).
Luas wilayah administratif Kabupaten Sarolangun meliputi 6.174 Km²,
terdiri dari dataran rendah 5.248 km2 (85%) dan dataran tinggi 926 km2 (15%).
Secara administratif pada awal berdirinya kabupaten Sarolangun terdiri atas 6
kecamatan, 4 kelurahan dan 125 desa. sampai dengan tahun 2010 Kabupaten
Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 134 desa dengan jumlah
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penduduk pada tahun 2010 sebanyak 246.245 jiwa dengan kepadatan penduduk
40 jiwa/km2, rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 3,32 persen..
Dan proyeksi BPS jumlah penduduk Sarolangun tahun 2019 berjumlah 301.908
jiwa dengan kepadatan 48,88 jiwa/km2.
Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh
karena itu

didalam

proses

pembangunan

penduduk

merupakan

modal

dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk
sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.
Untuk lebih jelas nya dapat dilihat dari table berikut ini:
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
Jenis Kelamin

2018

2017

2016

Laki-Laki

150 732

147 799

144 840

Perempuan

145 253

142 432

139 361

Total

295 985

290 231

284 201

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun
2. Pendidikan dan kehidupan agama
Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan
dimana dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan sarana
pendidikan atau sekolah. Di Kabupaten Sarolangun kesadaran akan
pendidikan semakin ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari lebih banyaknya
penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan ditingakat SD, SLTA, SMA
maupun perguruan tinggi.
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3. Kehidupan Beragama
Untuk urusan agama di Sarolangun, Islam sebagai agama yang
mayoritas dari penduduk yang berdomisili. Meskipun ada beberapa perbedaan
keyakinan namun ini bukan berarti masyarakat didaerah ini terpecah belah.
Sebaliknya penduduk saling menghormati dan menghargai antar umat
beragama sehingga terciptalah suasana yang aman dan damai, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 4.2
NO

Jenis Kepercayaan

Jumlah

1.

Islam

96,39%

2.

Kristen

3,51%

3.

Protestas

2,38%

4.

Katholik

1,13%

5.

Buddha

0,08%

6.

Hindu

0,02%

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pasar tradisional Atas Sarolangun berdiri sejak tahun 1980 an, tidak ada
yang biasa memastikan tahunnya. Orangtua yang menetap disekitar kampung ela-ela
juga tidak bisa memastikan kapan orang-orang mulai berjualan ditepi jalan pada pagi
hari ditempat itu. Saat itu pedagang hanya menggunakan tenda biru atau kayu yang
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dibuat bale-bale sebagai alasnya. Pada umumnya pedagang menjual kue, ikan, sayur
dan beras dll.1

Pada tahun 1998 kabupaten merangin dan sarolangun pecah menjadi
dua,Pada era pemerintahan bupati pada masa itu,pasar atas sarolangun
dipermanenkan dan diberi tanda khusus. Dahulu pedagang di pasar tradisional
atas sarolangun menjual kue-kue, pisang mentah, sayur mayur, gula merah
yang dibungkus daun pisang. aktivitas jual beli dipasar itu hanya berlangsung
sekitar dari pagi hingga siang hari, Dengan bertambahnya jumlah pedagang dan
pembeli di pasar tersebut kemudian menjadi pasar atas sarolangun seperti
sekarang ini. Pasar tradisional sekarang berada di kelurahan sukasari,pasar atas
sarolangun kabupaten sarolangun.

1

2020.

Wawancara dengan bapak Herman (Warga kelurahan pasar), tanggal 21 September
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B. Potensi

Pasar

Atas

Sarolangun

dalam

Meningkatkan

Ekonomi

Masyarakat Kabupaten Sarolangun
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta
ditandai dengan adanya transaksi antara penjual pembeli secara langsung dan ada
proses tawar-menawar. Bentuk fisik bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau
gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola
pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan
berupa ikan, buah,sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik,
jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang
lainnya.
Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah representasi
dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para
pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para
petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok. Mengetahui potensi
ekonomi pada pasar tradisional menjadi sangat penting saat ini, karena, ini
merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi
di seluruh pelosok negeri. Sekitar kurang lebih sepuluh tahun terakhir, pemerintah
telah gencar menggenjot ekonomi daerah. Caranya melalui beberapa program
yang ditujukan ke daerah-daerah yang tujuan tak lain adalah untuk pemerataan
pembangunan dan ekonomi.
Salah satu pasar tradisional yang terdapat di Propinsi Jambi khususnya di
Kabupaten Sarolangun terdapat pasar tradisional yang terletek di tengah kota
Kabupaten Sarolangan yaitu Pasar Atas. Awalnya pasar ini merupakan pasar
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tradisonal yang pada mulanya hanya dimukim oleh beberapa penjual dan pembeli
namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dijadikan sebagai pasar
tradisional sebagai pasar induk yang gemar dikunjungi oleh masyarakat karena
terletak ditengah kota dan pusat dari Kabupaten Sarolangun.
Endra K Pihadhi yang menjelaskan bahwa potensi adalah suatu energi ataupun
kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Dalam hal ini potensi
diartikan sebagai kekuatan yang masih terpendam yang dapat berupa kekuatan,
minat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain yang masih belum digunakan Sedangkan
secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bias kita kembangkan (Majdi, 2007
:86). Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih
terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu
kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono,2006:37).Potensi Pasar
Tradisional adalah produk yang ditawarkan lebih banyak, produk yang masih
fresh, harganya dapat ditawar, murah dan terjangkau. Hal ini disebabkan di pasar
tradisional terdapat faktor sosial dan kedekatan emosional antara pembeli dan
penjual yang tidak ditemukan di pasar modern. Adapun potensi Pasar Atas
Sarolangun dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten sarolangun
dapat dilihat dari beberapa potensi, diantaranya:
1. Berbagai Harga Produk atau Barang di Pasar Atas Sarolangun Lebih
Terjangkau oleh Masyarakat
Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu usaha karena harga
menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan
produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan
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menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan
mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh sebuah usaha. Begitu juga
dengan keadaan pasr tradisional yang ada di Sarolangun, dimana keadaan harga
berbagai produk yang dijual disana cukup murah dan terjangkau dibandingkan
dengan harga produk yang ada di pasar-pasar cabang. Hal ini seperti hasil
wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang mengaku sering berbelanja
ke pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun, ia mengatakan:
“Saya memang rutin belanja kepasar Atas Sarolangun setiap satu minggu
sekali, walaupun cukup jauh dari rumah tetapi saya tetap kesini untuk
belanja kebutuhan rumah tangga dan yang lainya, karena disini hargaharga barang yang dijual cukup murah dan terjangkau dengan kantong
kami sebagai petani, tetapi jika belanja di pasar cabang harga-harga
kebutuhan pokok memang sidikit agak mahal.” 2
Taraf hidup dan pendapatan seseorang memiliki hubungan timbal balik.
Rendahnya taraf hidup seseorang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan.
Rendahnya pendapatan seseorang disebabkan rendahnya tingkat produktifitas
tenaga kerja. Rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja disebabkan oleh
tingginya pertumbuhan tenaga kerja, angka pengangguran dan rendahnya
rendahnya investasi perkapita. Terdapat beberapa langkah yang menunjang
tercapainya peningkatan taraf hidup dalam pengembangan perekonomian terutama
masyarakatan kelas menengah kebawah. Langkah tersebut seperti meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dengan menciptakan lapangan kerja yang sesuai
dengan kemampuanya, salah satunya dengan membuka pasar tradisional.
Mengenai harga yang ditawarkan di pasar tradisional terutama pasar Atas

2

Wawancara dengan responden (Pedagang di Pasar Tradisional Atas Sarolangun),
tanggal 2 Oktober 2020.
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Sarolangun, peneliti mewawancarai salah satu pedagang ikan, yang memberikan
keterangan sebagai berikut:
“Menurut saya adanya pasar atas Sarolangun ini memang cukup
membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, karena rata-rata
masyarakat disini sebagai petani karet dan sawit yang memiliki
pendapatan cukup jarang yang berlebih, dengan adanya pasar tradisonal
yang membuka harga berbagai barang lebih murah tentu bisa
meringankan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.”3
Upaya dalam meningkatkan pengembangan perekonomian, juga dapat
dicapai dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta kesempatan
untuk membuka berbagai jenis usaha terutama usaha kecil dan menengah untuk
masyarakat, disamping usaha-usaha besar. Pengurangan pengangguran dapat
dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lapangan pekerjaan
diberbagai sektor, serta menumbuh kembangankan usaha wiraswasta. Lapangan
pekerjaan yang ada dan peluang usaha dari berbagai ide dan keadaan lapangan
yang ada. Penciptaan lapangan usaha bagi masyarakat salah satunya adalah pasar.
Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarakat.
Sebagian orang bahkan menggantungkan pekerjaan sehari-hari dari pasar. Maka
dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi
perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari pasar bisa diartikan sebagai tempat
bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang ekonomi, pasar tidak
diartiakan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli
tersebut. Tidak hanya itu pasar juga merupakan penunjang peningkatan
pendapatan masyarakat. Sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat

3

2020.

Wawancara dengan responden (Pedagang di Pasar Atas Sarolangun), tanggal 2 Oktober
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sangat dibutuhkan baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. 4Wawancara
peneliti dengan petugas yang berdinas di pasar Atas Sarolangun yang memberikan
keterangan sebagai berikut:
“Keberadaan pasar Atas Sarolangun ini memang berdampak pada
ekonomi masyarakat khususnya Sarolangun, hal ini karena pasar
tradisional ini merupakan pasar induk yang ada di
Kabupaten
Sarolangun dimana menampung berbagai barang yang berasal dari
daerah sehingga harga barang yang ditawarkanpun cukup murah jika
dibandingkan dengan pasar moderen, oleh karena itu disini selalu ramai
dengan pengunjung karena memang murah dan terjangkau.”5
Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan
(pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber
daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan
bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik
untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri
menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual
tenaga dan keahlianya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya,
sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan
bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai
penjual dan pembeli.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, pasar tradisional Pasar
Atas Sarolangun memang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
dalam hal ini terlihat dari harga produk yang lebih murah dan terjangkau sudah
tentu membantu mringankan masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan

4

Observasi terhadap subjek penelitian di Pasar Tradisional Pasar Atas Sarolangun,
tanggal 2 Oktober 2020.
5
Wawancara peneliti dengan responden penelitian di pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun , 2 Oktober 2020
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sehari-hari, karena dengan harga terjangkau masyarakat yang tidak mampu bisa
membeli dengan kemampuanya, mereka dapat meyisihkan pendapatanya untuk
membeli kebutuhan yang lain dan tidak melulu hanya habis mencukupi kebutuhan
pangan sehari-hari.Peminat pasar ini cukup besar terutama diakhir pekan, pasar
Pasar Atas Sarolangun temasuk pasar dengan harga yang lebih murah dari pasar
pada umumnya (pasar modern). Hasil wawancara peneliti dengan salah satu
masyarakat yang mengaku menjadi pelanggan di Pasar Atas Sarolangun, ia
memberikan keterangan sebagai berikut:
“Saya sebagai masyarakat yang berdomisili disini cukup lama memang
rutin belanja kebutuhan sehari-hari dan bahkan kebutuhan pokok lainnya
di pasar ini, karena di pasar Atas Sarolangun sudah sangat lengkap
menjual berbagai barang kebutuhan masyarakat, selain itu harga barang
yang dijualpun lebih murah dari pasar-pasar yang lain, karena harga
barang yang dijual lebih murah dan bervariasi saya lebih sering belanja
disini.”6
Selain itu, beberapa hal yang mendukung pasar tradisional lebih murah
dalam menjual berbagai barang yang bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor tidak adanya intervensi harga dari pihak manapun kecuali jika terjadi
kekacauan harga. Biaya produksi yang murah dan biaya retribusi masih rendah.
Harga merupakan salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk berbelanja.
Salah satu pembeli yang sering berbelanja dipasar itu mengatakan bahwa:
“Sebelum berangkat kerja ke kantor saya memang suka belanja di sini
karena harganya lebih murah dibandingkan pasar-pasar yang lainya,
selain itu, beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang saya butuhkan
seperti sayur manyur dan ikan kondisinya masih segar dan baru, tidak
layu dan jarang diawetkan. Jika berbelanja di pasar-pasar cabang jarang

6

Wawancara dengan responden penelitian pasar tradisional Atas Sarolangun tanggal 2
Oktober 2020.
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menjadaptkan sayur-sayuran dan ikan yang kita butuhkan masih dalam
kondisi segar.”7
Pertimbangan mendasar dari konsumen terutama ibu rumah tangga dalam
membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari adalah harga. Harga yang lebih
rendah akan lebih diminati sebab akan mengurangi biaya kebutuhan sehariharisehingga dapat dialihkan kepada kebutuhan lainnya. Intervensi harga di Pasar
Atas Sarolangun hanya akan dilakukan oleh pemerintah setempat hanya jika
terjadi kekacauan harga. Dinas Perdagangan khususnya dinas Pasar biasanya
sering melakukan pemantauan terhadap harga di pasar setiap hari. Jika harga
dalam kondisi normal maka tidak ada alasan untuk menetapkan harga yang hanya
akan mengacaukan harga pasar. Sebaliknya jika harga tidak sesuai, maka dinas
perdagangan akan menganalisa penyebab kenaikan atau penurunan harga yang
berlebihan tersebut untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pemecahan.8
Dipasar Pasar Atas Sarolangun tidak ada intervensi harga. Seperti yang
dikemukakan oleh salah satu pedagang yang saat ditanya mengenai penetapan
harga. Ia berdagang pakaian sudah cukup lama dipasar tersebut. Ia mengatakan
bahwa:
“Saya memang sudah cukup lama berjualan pakaian disini, sudah puluhan
tahun, mengenai penentuan harga barang-barang disini termasuk pakainan
memang kadang normal kadang kala mengalami kenaikan, tetapi secara
keseluruhan harga-harga barang disini masih cukup terjangkau oleh daya
beli masyarakat, karena tidak terlalu mahal dan juga para pedagang selalu
dipantau oleh dinas pasar dalam melakukan kenaikan barang.” 9

7

Wawancara dengan responden penelitian pasar tradisional Atas sarolangun tanggal 2
Oktober 2020.
8
Observasi peneliti terhadap subjek penelitian di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun,
tanggal 2 Oktober 2020.
9
Wawancara dengan responden (Pedagang di Pasar Tradisional Atas Sarolangun),
tanggal 2 Oktober 2020.
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Perhatian pemerintah daerah melalui dinas perdagangan dalam memantau
siklus harga barang di pasar tradisional memang cukup membantu kelancaran
transaksi, sebab jika kenyamanan pembeli terganggu akan berdampak pada
pemasukan para pedagang. Islam memiliki perhatian khusus terhadap pasar,
karena disamping sebagai sarana dakwah, pasar merupakan instrument
fundamental untuk membangun ekonomi rakyat. Dalam mekanisme pasar Islami
pembentukan harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar dimana
transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli dilandasi oleh faktor suka
sama suka. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi harga dari pihak
manapun.10 Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, peneliti mewawancarai salah
satu pedagang yang mengaku berjualan sembako di pasar Atas Sarolangun, ia
menjelaskan sebagai berikut:
“Naik turunnya harga barang-barang di pasar Atas Sarolangun memang
tergantung kondisi, terkadang ada waktunya barang-barang mengalami
kenaikan harga, misalnya seperti bencana alam banjir petani gagal panen
akhirnya tidak ada pemasok biasanya akan berpengaruh terhadap harga
barang, tetapi disini meskipun ada kenaikan harga barang tidak terjadi
dalam jangka waktu yang lama.”11
Mengacu pada cara berdagang Rasululah, bahwa beliau sangat tidak setuju
dengan penentuan harga, harga adalah hal yang alami dan berjalan apa adanya,
pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dipasar kecuali memang keadaan
darurat, misalnya terdapat penimbunan barang, monopoli dan sebagainya. Jika
terjadi hal seperti itu maka pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap

10

Observasi peneliti terhadap subjek penelitian di pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun, tanggal 2 Oktober 2020.
11

Wawancara dengan responden (Pedagang di Pasar Tradisional Atas Sarolangun),
tanggal 5 Oktober 2020.
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harga-harga dipasar. Selain itu intervensi, harga dipengaruhi pula oleh besar
kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan. Sebagian besar pedagang buah, sayur
mayur, di pasar ini mengambil barang dari pemasok yang datang langsung ke
pasar Pasar Atas Sarolangun , hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang sayur
dan buahan mengatakan bahwa:
“Saya berjualan disini memang mengambil barang dari pemasok, saya
menunggu pemasok mengantar sayur-sayuran dan buah-buahan dari
pemasuk yang ada di luar kota, jika barang dagangan terputus karena
pemasuk tidak bisa mengantakan barang kepasar ini maka saya hanya
menjua barang-barang yang ada dengan harga sedikit naik dari sebelumnya
karena pasokan barang terbatas, tetapi jika pasokan barang dagangan tetap
lancer masuk saya tetap berjualan dengan harga yang normal dan murah.”
12

Selain harga yang murah juga masih ada tawar-menawar sebagai ciri dari
pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun, selain itu, pemerintah daerah
memberikan kebijakan pemungutan biaya retribusi sebesar sepuluh ribu rupiah
perbulan. Untuk biaya kebersihan berbeda-beda sesuai dengan kondisi pedagang.
antara tiga ribu rupiah dan dua ribu rupiah, tiga ribu untuk pedagang yang sudah
banyak barang dagangannya, dan dua ribu rupiah untuk pedagang yang masih
sedikit barang dagangannya. Hal ini tentu mempengaruhi harga yang diberikan
pedagang. Karena semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk modal, maka
semakin rendah pula harga yang didapatkan pembeli. Menurut Ibnu Taymiyah
faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga salah
satunya adalah tambahan biaya yang dibebankan bagi pedagang seperti sewa dan
sebagainya. Dengan jenis produk yangsama pedagang yang memiliki tanggungan
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lebih besar akan memberikan harga tinggi dibandingkan pedagang yang tidak
memiliki beban tanggungan biaya sewa.13
Negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi,
baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan
ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi oleh
pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun nonalamiah. Intervensi dengan
cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan dan
penawaran biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila
distorsi pasar terjadi karena faktor nonalamiah, kebijakan yang ditempuh salah
satunya dengan intervensi harga di pasar. Intervensi penting dilakukan karena
produsen tidak ingin menjual produknya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi
daripada harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
Dengan kata lain, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi
menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang

terlalu

rendah menurut produsen.
2. Produk yang dijual di Pasar Tradisional Pasar Atas Sarolangun
Bervariasi di Banding Pasar Modren
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diminta,
dicari, dibeli, digunakan dan dikonsumsi untuk memuaskan kebutuhan dan
keingginan pelanggan Pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun adalah pasar
tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan kualitas

13
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yang baik. Produk yang jual di pasar ini sangat beragam muai dari kebutuhan
pangan, kebutuhan sandang dan berbagai peralatan lainya.
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat
memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Atribut produk yang perlu
dimiliki meliputi mutu (kualitas), merek, pengemasan, pelayanan produk dan
jaminan (garansi). Produk merupakan titik sentral dari kegiatan perusahaan untuk
melakukan pemasaran. produk (product) adalah semua komponen kinerja jasa
yang menciptakan nilai bagi pelanggan.
Orientasi penjualan didasarkan pada pendapat bahwa orang akan membeli
barang dan jasa yang lebih baik jika menggunakan teknik penjualan yang agresif
dan penjualan yang tinggi tersebut akan mendatangkan keuntungan yang tinggi
pula.

Penjualan

erat

hubunganya

dengan

kegiatan

pemasaran,

karena

menitikberatkan pada barang, pada lembaga-lembaga yang diperlukan untuk
melaksanakan proses penjualan. Termasuk penjualan berbagai produk dan barang
di pasar tradisional yang ada di Pasar Atas Sarolangun, wawancara peneliti
dengan salah satu masyarakat yang mengaku menjadi pelanggan tetap di pasar
tradisional pasar Atas Sarolangun, ia memberikan keterangan sebagai berikut:
“Pasar Atas Sarolangun ini memang cukup luas dan lengkap, luas karena
memang mulai dari jalan lintas sampai keujung sangat padat pedagang dan
pembelinya, lengkap karena barang-barang yang dijual disini sangat
bervariasi dan lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jarang sekali
barang yang dicari disini tidak ditemukan karena rata-rata ada dijual, oleh
karena itu masyarakat lebih senang belanja di pasar ini meskipun jauh dari
pedalaman.”14
14
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Penjualan berhubungan dengan promosi, dimana promosi penjualan
mendorong suatu respon untuk bergerak dan mencoba produk atau jasa yang
ditawarkan. Penjualan bisa diartikan sebagai proses sosial di mana individu dan
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan,
menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Proses
penjualan juga terdapat ramalan penjualan yaitu tingkatan penjualan yang
diharapkan berdasarkan atas rencana pemasaran yang telah dipilih dan
dilingkungan pasaran yang telah ditentukan. Penjualan juga merupakan semua
kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan aus barang dan jasa dari podusen
kekonsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan
yang efektif.
Penjualan sebagai kegiatan manusia yang mengarahkan untuk memnuhi
dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Begitu juga
dengan sistem penjualan yang ada di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun yang
terlihat terdiri dari berbagai macam strategi penjualan karena memang terdiri dari
berbagai produk yang bervariasi sehingga sudah barang tentu menggunakan
strategi penjualan yang berbeda. Wawancara peneliti dengan responden penelitian
selaku pedagang yang ada di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun yang
memberikan keterangan sebagai berikut:
“Sebagai pedagang asongan saya memang menjual berbagai barang rumah
tangga, ditambah lagi saya menjual produk seperti aksesoris, ketika
menjual produk-produk tersebut saya memang menggunakan strategi
jualan yang berbeda, karena banyaknya barang-barang yang dijual di pasar
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ini maka para pedagang memiliki cara tersendiri untuk menjual dan
mempromosikan barang-barangnya.”15
Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara
permintaan dan penawaran untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya.
Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi
industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk
memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri
menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual
tenaga dan keahlianya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya,
sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan
bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai
penjual dan pembeli. Siklus perdagangan berbagai barang yang ada di pasar
tradisional Pasar Atas Sarolangun juga tidak luput fdari peran pedagang dengan
pembeli yang sama-sama membutuhkan para pedagang membutuhkan pembeli
untuk membeli berbagai macam produk yang ditawarkan, begiti juga pembeli
yang membutuhkan barang-barang yang dijual dipasar, Kesinambungan tersebut
tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu alasan pasar
tradisional pasar Atas Sarolangun bagi para pembeli yaitu keadaan barang dan
produk yang cukup lengkap yang dijual di pasar tersebut,16 seperti hasil
wawancara peneliti dengan salah satu pelanggan di pasar tradisional pasar Atas
Sarolangun, ia mengatakan:

15
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“Saya memang lebih suka belanja semua kebutuhan saya disini, selain
kebutuhan sehari-hari saya juga membeli kebutuhan sekunder di pasar ini,
karena memang di pasar Atas ini semua kebutuhan ada disini, jadi
masyarakat tidak perlu lagi belanja jauh untuk membeli barang-barang
yang dibutuhkan, selain lengkap dengan berbagai barang-barang yang
dibutuhkan pasar ini juga tidak kalah saing kualitas produknya dengan
pasar yang lain.”17
Pasar tradisional yang identik menjual berbagai kebutuhan pokok baik
kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder yang disertai dengan adanya transaksi
penjual pembeli secara langsung, bangunan nya terdiri dari kios-kios, atau gerai,
los dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada
pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahanbahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,daging, kain, barang
elektronik, jasa, dan lain-lain.selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan
khas nusantara lainnya sehinnga pasar tradisional dikategorikan pasar yang cukup
lengkap. Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah
pedagang melayani pembeli yang datang ke stand mereka, dan melakukan tawar
menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telahdi
sepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat di temukan di kawasan
pemukiman agar memudahkan pembeli agar mencapai pasar, pasar tradisional
biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.
Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang berbelanja ke pasar
tradisional pasar Atas Sarolangun memberikan keterangan sebagai berikut:
“Untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari saya memang lebih memilih
belanja ke pasar tradisional pasar Atas Sarolangun, karena selain harganya
murang dan terjangkau saya juga bisa membeli barang-barang yang saya
17
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butuhkan dalam satu tempat, tidak harus berpindah tempat dari pasar satu
menuju pasar yang lainya, semakin lengkapnya para pedagang yang
menjual berbagai produk di pasar ini lebih memudahkan kami sebagai
masyarakat kecil karena bisa lebih hemat dalam berbelanja.” 18
Bervariasinya produk yang ditawarkan akan mendorong permintaan yang
tinggi. Dalam ajaran Islam, permintaan pelanggan yang diperbolehkan hanya
permintaan untuk barang-barang yang halal dan thayyib, tidak ada permintaan
barang untuk tujuan kemewahan dan kemubaziran. Ini sejalan dengan permintaan
di pasar Pasar Atas Sarolangun yang pada umumnya melakukan pembelian untuk
barang kebutuhan sehari-hari saja. Pedagang dipasar ini menjual barang yang
diprioritaskan

untuk

memenuhi

kebutuhan

dasar

masyarakat

dengan

memperhatikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Sayur
dan buah yang masih segar, ikan, udang, daging yang masih segar menjadi salah
satu alasan masyarakat memutuskan untuk membeli barang di pasar ini.
Banyaknya jumlah pedagang dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan
membuat pembeli di pasar Pasar Atas Sarolangun lebih banyak. Produk yang
bervarisi menjadi salah satu potensi pasar ini.19
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen unruk
diminta, dicari, dibeli, digunakan dan dikonsumsi untuk memuaskan kebutuhan
dan keingginan pelanggan. Produk yang bervariasi sekalipun jika akan dipasarkan
maka harus tampil dalam keadaan baik atau bermutu dan mampu memenuhi atau
mewakili selera konsumen. Dalam hal ini produk ditujukan untuk konsumen pada
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golongan sosial ekonomi mana, apakah masyarakat bawah, menengah atau atas.
Dengan kata lain, produk mempunyai tingkat bonafiditas tertentu sehingga
konsumen meyakininya sebagai produk yang baik dan bermutu. Selain itu juga
ditonjolkan produk yang punya nilai lebih, terutama dalam hal mutu. Nilai lebih
adalah kepraktisan pemakaian serta kemasan yang didesain dengan rapi dan
menarik sehingga konsumen mengetahui apa makna produk itu.
3. Lokasi Pasar Atas Sarolangun Sangat Strategis
Lokasi pasar tradisional yang terletak di tengah kota dari Kabupaten
Sarolangun ini cukup strategis dan efektif, karena merupakan satu kebutuhan
pokok bagi para pedagang. Proses pemilihan tempat pasar ini tidak dilakukan
secara asal-asalan, melewati banyak kajian dan pertimbangan sebelum benarbenar mematangkan pilihan. Lokasi yang dipilih harus memenuhi beberapa
kriteria salah satunya adalah strategis. Tempat bisnis yang strategis akan
membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Karena itulah para pedagang
belomba-lomba saling bersaing untuk mendapatkan tempat yang potensial
tersebut.20 Dalam hal ini beberapa alasan lokasi pasar Atas Sarolangun sangat
strategis dikarenakan beberapa hal, diantaranya:
a. Kondisi Transportasi dan Adanya Halaman Parkir
Transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat memudahkan manusia
melakukan akifitasnya baik itu pekerjaan atau hiburan. Transportasi sangat
dikenal jelas oleh masyarakat baik itu masyarakat yang kemampuan ekonominya
terbatas bahkan ke masyarakat dengan ekonomi yang melebihi. Wawancara
20
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peneliti dengan salah satu konsumen yang memberikan keterangan sebagai
berikut:
“Saya memang sering mengunjungi pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun karena memang pasarnya tidak terlalu jauh jika ditempuh
dengan alat transportasi seperti angkutan umum, selain itu pasar
tradisional Pasar Atas Sarolangun juga berada dipinggir jalan sehingga
mudah dituju dan cari oleh masyarakat, dengan transportasi yang mudah
dijangkau dan juga lokasi parkir jika membawa kendaraan sendiri cukup
luas dan aman membuat saya nyaman berbelanja di sana.”21
Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan
peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang
maupun barang. Dengan transportasi, bahan baku dibawa ke tempat produksi, dan
dengan transportasi pula hasil produksi dibawa ke pasar. Para konsumen datang
ke pasar atau tempat-tempat pelayanan yang lain dengan menggunakan
transportasi.22 Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di pasar tradisional
Pasar Atas Sarolangun yang menjelaskan masalah keadaan trasportasi
memberikan keterangan sebagi berikut:
“Transportasi untuk menuju kepasar tradisional Pasar Atas Sarolangun
tidaklah sulit karena keberadaan pasar ini benar-benar dipinggir jalan
besar dimana masyarakat cukup leluasa dalam menggunakan alat
transportasi. Misal masyarakat menggunakan alat transportasi umum atau
alat transportasi pribadi tidak menjadi persoalan karena memang berada
lokasi yang terdapat jalur transportasi umum.”23
Lokasi pasar yang yang mudah dijangkau dan diakses oleh

para

konsumen. Lokasi pasar yang dilalui oleh transportasi umum dapat dikunjungi
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oleh konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga konsumen tidak
enggan mengunjungi pasar karena tidak kesulitan untuk mengakses lokasi pasar.
Tersedianya fasilitas transportasi baik lewat darat, udara dan air akan melancarkan
pengadaan factor-faktor produksi dan penyaluran produk kepasar. Pentingnya
pertimbangan biaya biaya transportasi tergantung sumbangannya terhadap total
biaya.
Lahan yang telah disediakan oleh pemerintah membuat para pedagang
bernafas lega karena dapat digunakan sebagai lahan parkir. Masalah perparkiran
sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati
tempat- tempat yang mempunyai aktivitas tinggi, laju pergerakannya akan
terhambat oleh kendaraan yang parkir baik di tempat area parkir maupun di badan
jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. 24 Pedagang pasar
tradisional Pasar Atas Sarolangun memeberikan keterangan sebagai berikut:
“Saya sangat senang karena mendapatkan lokasi usaha yang memiliki
lokasi parkir, karena seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya
kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau
pusat kegiatan seperti : perkantoran, sekolah, pusat- pusat kegiatan
ekonomi seperti: swalayan, bioskop, rumah makan dan tempat umum
seperti tempat wisata, stadion olah raga, rumah sakit, terminal dan lainlain mengakibatkan proses lalu lintas menjadi tidak kondusif, jika hat
tersebut terjadi dilingkungan pasar saya secara tidak langsung akan
mengganggu aktifitas pasar saya.”25
Kondisi pasar yang belum tersedia area parkir, maka diperlukan
pengadaan lahan parkir yang cukup, dan penentuan bentuk permodelan parkir
yang tepat pada lahan parkir yang ada, dimana kebutuhan akan lahan parkir dan
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prasarana yang dibutuhkan haruslah seimbang dan disesuaikan dengan
karakteristik perparkiran. Hal ini juga dilakukan oleh pedagang pasar tradisional
Pasar Atas Sarolangun yang memberikan keterangan sebagai berikut:
“Ketika memilih lokasi usaha dipasar ini saya memang mengutamakan
keberadaan lokasi parker, sehingga saya berusaha pengadaan lahan
parkir yang cukup, dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat
pada lahan parkir yang ada, karena tanpa adanya lahan parker yang
cukup nyaman bagi konsumen tentunya akan mengakibatkan konsumen
yaitu masyarakat enggan mengunjungi pasar untuk bertransaksi” 26
Parkir di badan jalan merupakan masalah utama yang menyebabkan
kemacetan, karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan dan mengganggu
laju kendaraan yang lewat. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar
badan jalan yang juga harus diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun
penentuan bentuk satuan ruang parkir yang tepat, sehingga dengan demikian
perencana tempat parkir hendaknya memahami dan mampu mendesain tempat
parkir dengan nyaman untuk kendaraan. 27
b. Pasar Atas Sarolangun Dekat dengan Pemukiman Penduduk
Lingkungan masyarakat, kesediaan masyarakat suatu daerah menerima
segala konsekuensi, baik konsekuensi positif maupun negatif didirikannya suatu
usaha termasuk pasar di daerah tersebut merupakan suatu syarat terpenting. Di
lain pihak, masyarakat membutuhkan sebuah dan bebagai lapangan pekerjaan dan
uang yang di bawa ke masyarakat. Wawancara peneliti dengan pedagang pasar
tradisional Pasar Atas Sarolangun yang memberikan keterangan sebagai berikut:
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“Berbicara mengenai lokasi, tentunya berbicara tentang bagaimana
pelanggan dengan mudah mengunjungi pasar. Karena itu, jarak dari
lokasi antara masyarakat sekitar ke pasar merupakan faktor yang
sangat penting untuk di pertimbangkan, karena memang jika jarak
tempuh lokasi pasar ada yang jauh dijangkau oleh masyarakat dan
keadaan pendudukyang kurang padat tentunya akan menyebabkan
kurangnya penghasilan pasar”28
Dengan lokasi pasar yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi
maka akan mendorong semakin besarnya potensi pasar pada bagi masyarakat. Hal
ini juga berkaitan dengan kesesuaian penjualan dengan target pasar. Akan tetapi,
pengaruh kepadatan penduduk ini akan lebih membawa pada pendapatan yang
lebih tinggi dibandingkan lokasi pasar dengan penduduk yang tidak begitu padat.
Tingkat kepadatan penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk disuatu area,
apakah banyak atau tidak.29 Hal ini juga dijelaskan oleh pedagang pasar
tradisional Pasar Atas Sarolangun yaitu sebagai berikut:
“Saya memilih berjualan di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun ini
memang mempertimbangkan jumlah penduduk atau masyarakat yang
berada didaerah ini, karena semakin banyak penduduk di sekitar pasar
banyak terdapat pemukiman penduduk sehingga itu merupakan salah
satu target pasar yang bisa dimaksimalkan untuk memperoleh
keuntungan. Adanya pasar tersebut membantu warga mudah
mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau.” 30
Dekat dengan pemukiman berarti dekat pula dengan masyarakat, dan dari
masyarakat tersebut dekat pula dengan warga-warga yang masih belum bekerja
sehingga tidak perlu susah-susah untuk mencari pekerjaan karena dapat membuka
peluang kerja bagi masyarkat sekitar. Lokasi pasar yang dekat dengan pemukiman
28
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penduduk berarti meminimalkan faktor-faktor negatif dan

memaksimalkan

potensi yang dimiliki. Pada dasarnya, keberadaan pasar ditengah-tengah
masyarakat sangat menguntungkan kedua belaj pihak. Pemilihan lokasi pasart
sangat berpengaruh sekali terhadap berjalannya usaha. Tempat-tempat yang
berada di pusat keramaian dengan akses jalan yang mudah sering kali diburu oleh
wirausahawan karena memiliki potensi besar. Karena alasan inilah lokasi pasar
tersebut diklaim strategis oleh banyak kalangan. Lokasi pasar yang strategis akan
membawa banyak manfaat termasuk dampak baik terhadap keberlangsungan
usaha.
c. Lokasi Pasar Mudah dikenal dan dilihat oleh Masyarakat
Lokasi pasar yang mudah dikenal biasanya terletak di lokasi strategis dimana
banyak orang yang lalu lalang disana. Semakin sering orang mengetahui, maka ia
akan semakin penasaran dan rasa ingin tahunya menjadi tinggi. Hal ini akan
membuat mereka mencari informasi dengan tempat usaha tersebut. Pada akhirnya
mereka akan kenal dengan sendirinya setelah rasa penasaran yang dipendam
terjawab. Wawancara peneliti dengan pedagang pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun yang memberikan keterangan sebagai berikut:
“Keberadaan lokasi usaha pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun
memang cukup strategis, karena berada dipinggir jalan utama yang cukup
besar dan banyak sekali kendaraan masyarakat yang lalu lalang, semakin
banyak masyarakat yang melintas di area tersebutb tentunya akan melihat,
mengenal dan menghafal langsung pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun”31
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Letak pasar yang strategis akan mudah dihafal oleh banyak orang karena
sering dilihat. Lama kelamaan orang yang melihat akan hafal terhadap keberadaan
pasar tersebut. Hal ini sama saja dengan membiasakan orang untuk menghafal
dengan seringnya mereka lalu lalang di daerah tempat usaha itu. Lokasi yang
mudah dituju juga berpengaruh cepat terhadap pikiran seseorang untuk mengingat
secara cepat.32 Seperti wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengaku
menjadi pelanggan di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun karena pada
awalnya hanya melihat-lihat keadaan produk pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun, ia memberikan keterangan sebagai berikut:
“Awalnya saya memang selalu melewati area pasar Atas Sarolangun,
sehingga secara tidak langsung saya melihat pasar -pasar tradisional Pasar
Atas Sarolangun, dengan melihat saya memiliki keinginan berbelanja
kebutuhan saya seperti kebutuhan pokok, karena memang berbagai
contoh produk yang dipajang secara menarik, akses jalan cukup dekat dan
trasportasi juga cukup mudah didapatkan.” 33
Lokasi pasar yang strategis biasanya teretak di pusat keramaian, lokasi
pasar yang strategis memberikan banyak keuntungan salah satunya adalah
banyaknya orang yang bisa melihat tempat tersebut. Banyaknya orang yang
melewati daerah tersebut memberikan kesempatan orang-orang baru untuk
mengetahui lokasi pasar. Semakin banyak orang tahu, makan akan semakin
terkenal. Hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.
Kepopuleran sebuah pasar tradisioanal juga dapat mempengaruhi kepercayaan
konsumen untuk menjadikan tempat tersebut sebagai pilihan utama.
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d. Pasar Atas Sarolangun Sering dikunjungi dan Menjaring Banyak
Pelanggan
Pasar yang memiliki tempat yang strategis akan lebih sering dikunjungi oleh
oleh masyarakat meskipun mereka baru maupun lama menjadi pelanggan di pasar
tersebut. Mereka lebih memilih datang ke pasar itu untuk berbelanja dan mencari
barang yang diinginkan karena lokasinya yang mudah untuk dikunjungi. Salah
satu kenyamanan yang didapat oleh pelanggan inilah yang membuat mereka
menjadikan tempat tersebut sebagai tujuan utama. Seperti keterangan pedagang
pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun, ia memberikan keterangan sebagai
berikut:
“Masyarakat sebagai konsumen atau pengunjung di pasar tradisional
Pasar Atas Sarolangun memang sering selih berganti, ada masyarakat
yang menjadi langganan ada juga masyarakat yang hanya sesekali
karena mereka berada dipelosok kampong, ada beberapa pelanggan
lama yang masih setia berbelanja kepasar, hal ini dikarenakan pasar
memiliki lokasi yang startegis untuk berbelanja.”34
Selain dikarenakan lokasi pasar yang sangat strategis, program promosi
dan marketing yang dilakukan dengan memberikan diskon harga barang sehingga
menarik pengunjung untuk datang ke pasar , meskipun hal ini dibuat secara
berkala dan tidak terus menerus pada suatu produk tertentu, kemudian bekerja
sama dengan berbagai vendor sehingga dapat menggunakan strategi cross pricing.
Sedangkan untuk program yang berkelanjutan dapat menggunakan sistem
keanggotaan pasar yang bertingkat dimana semakin tinggi level keanggotaan
mendapatkan fasilitas yang lebih banyak, ataupun sistem tabungan poin
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berdasarkan jumlah pembelian yang dapat ditukar dengan barang gimmick yang
menarik atau ditukar menjadi potongan harga dengan rate tertentu.35 Wawancara
peneliti dengan pedagang pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun, ia memberikan
keterangan sebagai berikut:
“Sebagai pedagang yang berjualan dipasar yang cukup strategies maka
saya memaksimalkan strategi lokasi di pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun dengan menerapkan promosi yang maksimal, melalui promosi
produk-produk yang kualitas dan berkelas sekaligus didukung dengan
lokasi usaha yang strategis secara tidak langsung akan meningkatkan
kunjungan pelanggan.”36
Posisi pasar yang strategis untuk usaha, seorang pedagang atau wirausahawan
akan dapat menjaring lebih banyak pelanggan karena ada banyak kemungkinan.
Tempat yang sering dilalui banyak orang akan membuatnya dikenal. Dekatnya
dengan keramaian juga membuat membuat tempat tersebut berpotensi diketahui
orang-orang baru sehingga jangkauan akan lebih luas. Dengan beberapa
kemungkinan tersebut akan banyak pelanggan yang terjaring sehingga
memberikan efek baik terhadap perkembangan pasar.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun memang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam
hal ini terlihat dari pernyataan beberapa para pedagang di pasar atas sarolangun
berdasarkan indicator potensi pasar dari jumlah konsumen yang ada di pasar dan
jumlah barang yang di beli oleh konsumen di pasar.
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Pernyataan dari pedagang sembako ia mengatakan:
“Kalau konsumen yang datang berbelanja itu tidak bisa di
perkirakan,kalau pelanggan di toko saya sekitaran lebih kurang 20
orang,dan barang yang di beli oleh konsumen membuat saya dapat
penghasilan jual beli perhari itu lebih kurang 150 juta an,dan keuntungan
perhari ya sekitaran 2 juta perharinya,upaya yang saya lakukan agar
pelanggan atau konsumen merasa puas berbelanja di toko saya yaitu yang
penting belanjaannya cukup,kedua jangan ada barangnya yang rusak,harga
yang penting tetap stabil,dan mengenai modal dagang awal saya,saya
berjualan sudah lama sudah 20 tahun yang lalu dan modalnya dulu sekitar
20 jutaan pada masa itu.”
Pernyataan dari pedagang bumbu yang berjualan di pasar atas sarolangun
mengatakan:
“Konsumen yang datang setiap harinya untuk berbelanja yaitu setiap
harinya lebih dari 20 orang, kalau mengenai pelanggan itu banyak,mulai
dari rumah makan,dari terminal sana,pokoknya banyak rata-rata rumah
makan,kalau dagangan saya terjual setiap harinya yaitu kalau cabe
mungkin 5 kg lebihlah,itu campur-campur,ya rata-rata semuanya itu dari
bawang halus,berbagai macam bumbu itu masing-masing terjual 5 kg lebih
perhari,mengenai pendapatan perharinya kalau lagi rame bisa 2 juta
perhari,dan untungnya 500 rb perhari,kalau untuk memenuhi kehidupan
sehari-hari insya allah cukup,upaya saya agar pelanggan ataupun
konsumen merasa puas berbelanja ya itu saya tanya bagaimana dengan
kekurangan dari dagangan saya bagus atau tidak pokoknya harus ramah
dengan konsumen,mengenai modal awal saya dulu itu sekitaran 20 juta
satu mesin”
Pernyataan dari pedagang ikan yang berjualan di pasar atas sarolangun
mengatakan:
“saya berjualan ikan nila,patin,mas,mengenai konsumen yang datang
perhari nya untuk belanja dengan saya yaitu sekitaran 40 orang
perharinya,kalau pelanggan tetap saya sekitaran 20 orang,mengenai
keuntungan yang saya dapatkan itu sekitar 300 ribu rupiah,karena dalam
per kg itu untung nya Cuma 1500 setiap kg,kalau hasil jual beli itu bisa
dari 2,5 juta sampai 3 juta perhari,mengenai untung mencukupi kehidupan
sehari-hari ya Alhamdulillah cukup,dan upaya saya agar konsumen puas
belanja dengan saya yaitu kita akan turuti apa maunya konsumen kalau
konsumen minta di cuci,di potong,dan di bersihkan ikannya ya kita
lakukan biar kita puas dan konsumen puas.
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Pernyataan dari penjual cabe di pasar atas sarolangun ia mengatakan:
“kalau mengenai pembeli yang datang itu banyak,tidak bisa juga kita
katakana selalu rame,kadang rame kadang sepi,kalau mengenai pelanggan
kalau sekarang itu paling 5 orang,dan dagangan yang laku perharinya itu
kalau cabe sekitar 15 kg perharinya,kalau bawang sama sekitar 15 kg juga
semuanya,pendapatan perharinya itu sekitar 2 jutaan karena harga cabe
mahal,mengenai untungnya itu ya sekitar 10% lah,modal awal 2 jutaan
dulu,yang saya lakukan agar konsumen merasa puas yaitu kita harus
ramah,memberikan pelayanan yang terbaik itu yang terpenting.”
Pernyataan dari penjual Ayam di pasar atas sarolangun ia mengatakan:
“Mengenai konsumen yang datang ke tempat saya untuk berbelanja itu
sekitar puluhan orang juga,dan kalau menjadi pelanggan tetap saya setiap
hari itu 2 orang itu mereka pedagang pecel lele,dan kalau barang yang
terjual perharinya itu pikulan,pendapatan dari hasil jual beli itu sekitar 5
juta an,dan untungnya 2 juta,dengan modal dulu sekitar 21 juta,kalau
mengenai cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari hari itu
cukup bahkan lebih,kalau usaha saya agar pelanggan puas berbelanja harus
ramah.”
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Ekonomi para Pedagang
Pasar Atas Sarolangun dalam Peningkatan Ekonomi
Hakikatnya Ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam
yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.
Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsipprinsip keislaman dalam berekonomi. Pasar dalam Islam, adalah pasar yang
didalamnya diterapkan nilai-nilai Islam, seperti jual beli yang sah menurut syara‟
harus memiliki rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam, yaitu terdapat akad,
orang yang berakad, ma‟kud alaih (barang yang diperjualbelikan) serta terdapat
nilai tukar pengganti barang. Adapaun syarat subjek (orang yang berakad adalah:
berakal (baligh dan dewasa) tanpa paksaan (sama-sama rela) mumayyiz,
sedangkan syarat barang yang diperjualbelikan harus halaldan baik, bermanfaat
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menurut syara‟, tidak ditaklikan, serta barang tersebut milik sendiri. Selain hal
diatas pasar dalam Islam tidak boleh adanya riba, gharar (ketidakjelasan) tadlis
(penipuan) dan lain-lain.
1. Pedagang Pasar Atas Sarolangun Menjaga Kualitas Barang Dagangan
Perihal muamalah, ekonomi Islam memegang prinsip perimbangan yang
sesungguhnya antara kesejahteraan dankebutuhan pribadi, keluarga dan
masyarakat, dengan landasan hidup yang mardhatillah untuk mencapai
kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran bersama yang hasanah di dunia
serta hasanah di akhirat. Ekonomi barat didasarkan kepada filsafat liberalisme,
kapitalisme, sosialisme dan komunisme,dengan prinsip modal yang kecil dapat
menghasilkan laba yang sebesar-besarnya,serta dengan menghalalkan segala cara,
seperti bunga (riba) dan mempenarkan spekulasi perekonomian dan sebagainya.
Islam mengajarkan umatnya dalam berumalah khususnya dalam berdagang harus
menjaga kualitas barang yang akan dijual. Hal ini seperti dijelaskan oleh salah
satu pedagang yang ada di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun yang
memberikan keterangan sebagai berikut:
“Seabagai pedagang yang telah berjualan bertahuin-tahun saya memang
selalu menjaga kualitas barang yang saya juga agar pelanggan tidak merasa
kecewa, banyak pelanggan saya yang sering belanja karena mereka merasa
puas dengan kualitas barang yang saya jual, selain itu saya sebagai muslim
harus selalu menjaul barang sesuai dengan kualitasnya dan berusaha tidak
bohong.”37
Islam mengajarkan kebersihan disegala aspek kehidupan termasuk dalam
berdagang, barang dagangan yang baik adalah barang yang halal dan baik
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(bersihdan sehat). Makanan yang halal meliputi cara memperolehnya maupun
halal dzatnya. Menganai hal ini peneliti mewawancarai salah satu pedagang
daging yang memberikan keterangan sebagai berikut:
“Saya sudah lama menjadi pedagang daging, saya selalu menjadi kualitas
daging dengan tetap halal untuk dokonsumsi, karena daging-daging yang
yang saya jual saya peroleh langsung dari tempat pemotongan yang resmi,
saya tidak mencampur dengan daging lain yang bersifat haram, karena
saya tau resiko jika berdagang tidak jujur dan berdagang dengan barangbarang yang dilarang oleh agama saya, yaitu Islam.”38
Berbagai produk dan barang yang dijual di pasar tradisional Pasar Atas
Sarolangun termasuk produk makanan. Makanan yang baik belum tentu halal,
tetapi makanan yang halal pastibaik. Seperti contoh barang baik tetapi tidak halal
adalah buah-buahan, daging dan lain sebagainya yang didapat dari hasil yang
dicuri, perampokan dan kejahatan lainnya.39 Seperti yang di ungkapkan salah satu
pembeli yang ada di pasar atas Sarolangun, ia memberikan keterangan sebagai
berikut:
“Saya memang selalu berbelanja disini, karena saya tau kualitas barang
yang dijual disini termasuk makanan. Lebih bagus belanja di pasar karna
di pasar sudah jelas barang daganganya segar-segar beda dengan yang
disupermarket sudah banyak yang tinggal lama dan di berikan pengawet
supaya tahan lama dan belum tentu kehalalanya. Oleh karena itu saya lebih
suka belanja di pasar tradisional.”40
Mekanisme dalam pasar dalam Islam diantaranya pembentukan harga sangat
dipengaruhi penawaran dan permintaan pasar. Transaksi yang terjadi antar
pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka,
38
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tidak diperbolehkan adanya transaksi yang bersifat memaksa. Disuatu pasar yang
adil, tidak boleh ada interfensi dari pihak manapun. Pedagang boleh mengambil
keuntungan baik itu imbalan atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak
berlebihan. Selain itu, pedagang tidak diperkenankan termotivasi untuk
mengambil keutungan menjadi penghalang berbuat kebaikan terlebih untuk
berbuat dzalim, selanjunnya menjaga kualitas produk juga menjadi poin
terpenting dalam berdagang menurut Islam.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kualitas

pelayanan

(service

quality)

dapat

diketahui

dengan

cara

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka
terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan
terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau
dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas
pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui
harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas.
Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka
kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Begitu juga dengan kualitas pelayanan
para pedagang yang ada di pasar tradisional pasar Atas Sarolangun, dimana ratarata para pedagang sangat menjaga pelayanan yang maksimal kepada
pelangganya41 seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang, ia
mengatakan:
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“Pelayanan yang saya berikan kepada pelanggan saya dipasar memang
selalu saya tingkatkan, seperti bersikap jujur, ramah, tidak melakukan
penipuan atau bersumpah palsu terhadap barang yang saya jual, dengan
sikap-sikap yang demikian harapan pelanggan yang berbelanja kepada
saya mearsa puas dan tidak berpaling, karena pelayanan yang baik akan
selalu diingat oleh pembeli.”42
Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang
dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi sector bisnis
termasuk pasar tradisional pemberian pelayanan yang berkualitas pada pelanggan
merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai
keberhasilan. Wawancara peneliti mengenai kuliatas pelayanan yang diberikan
kepada pelanggan atau pembeli di pasar tradisional Pasar Atas, kepada salah satu
pedagang yang memberikan tanggapan sebagai berikut:
“Melayani pembeli ketika berjualan dipasar memang harus dengan sikap
dan cara yang baik, seperti tidak bersumpah palsu, tidak bohong terhadap
kualitas barang yang dijual dan tidak melakukan kecurangan terhadap
timbangan ketika menjual barang, karena sikap-sikap tersebut perlu
dilakukan ditambah lagi harus dengan sikap yang sopan, ramah dan sabar
dalam menghadapi permintaan pembeli.” 43
Peningkatan kualitas pelayanan dapat di lakukan dengan memberi
pelayanan yang lebih berwibawah, lebih rama, dan memberikan semacam
penghargaan kepada setiap pelanggan yang ada. Pelayanan yang terjadi di pasar
Atas Sarolangun terlihat bahwa pedagang memiliki kemampuan untuk
memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada
pembeli. Kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu pembeli dan
memberikan pelayanan yang tepat waktu. Pengetahuan dan kesopan santunan
42
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serta kepercayaan diri para pedagang terhadap pembeli dengan memiliki ciri-ciri
kompetensi untuk memberikan pelayanan, sopan dan memiliki sifat respek
terhadap pembeli. Pedagang juga terlihat memberikan perhatian individu secara
khusus, dimana terlihat ada kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan
perlindungan dan usaha untuk mengerti keinginan, kebutuhan dan perasaan
pembeli.
Para pedagang di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun menerapkan
kejujuran dalam menimbang, mengukur dan menghitung. Proses tersebut
dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh pembeli sehingga hal
tersebut membuat pelangganpercaya. Sebagian pedagang di pasar lebih memilih
melebihkan saat menimbang demi menjaga kepercayaan pelanggannya. Dalam
bisnis kepercayaan merupakan hal yang paling penting, Rasulullahsaw selalu
memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual tanpa menutup aib
yang ada. Jika telah mendapatkan kepercayaan pelanggan. Maka bisnis akan
berkembang tetapi sebaliknya tanpa adanya kepercayaan pelanggan ataupun
partner maka bisnis akan hancur.
Secara umum Islam telah mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia,
hingga pada permasalahan ekonomi, khusunya jual beli tentu saja dalam rangka
memberikan kemaslahatan agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk
dari transaksi yang dialakukan. Dalam fiqih,jual beli adalah tukar menukar harta
(apapun bentuknya) yang halal lagi baik bukan haram baik asal dan jalannya, suka
sama suka (rela), barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, tidak
adanya gharar (ketidakjelasan) dan menjelaskan jika terdapat kecatatan barang.

89

Selain itu, dalam bermuamalah permintaan yang boleh dipenuhi adalah
permintaan yang hanya untuk barang-barang halal thoyyiban, tidak ada
permintaan barang untuk tujuan kemewahan dan kemubaziran. Permintaan untuk
masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infaq dan sedekah.
Sedangkan penawaran dalam Islam mencakup hanya barang-barang halal dan baik
yang di produksi, Secara keseluruhan jika dilihat dari aspek ekonomi islam
perilaku ekonomi para pedagang pasar atas sarolangun dalam peningkatan
ekonomi cukup dalam kategori mengikuti dan menjalankan anjuran-anjuran Islam
dalam bermuamalah meskipun belum seluruhnya, karena sebagain besar pedagang
adalah muslim.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas dan diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Potensi pasar atas sarolangun dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari potensi pasar diantaranya pasar
Atas Sarolangun menyediakan berbagai harga produk atau barang yang
lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan tingkat
ekonomi yang paling rendah tetap bisa menikmati potensinya. Produk
yang dijual di pasar tradisional Pasar Atas Sarolangun bervariasi di
banding pasar modren, karena apapun bentuk barang diperjual belikan
dipasar tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum dan lokasi Pasar
Atas Sarolangun sangat strategis dimana dapat dilihat dari kondisi
transportasi dan adanya halaman parkir, dekat dengan pemukiman
penduduk, mudah dikenal dan dilihat oleh masyarakat serta sering
dikunjungi banyak pelanggan.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang Pasar
Atas Sarolangun dalam peningkatan ekonomi secara keseluruhan jika
dilihat dari aspek ekonomi Islam perilaku ekonomi para pedagang pasar
atas sarolangun dalam peningkatan ekonomi cukup dalam kategori
mengikuti dan menjalankan anjuran-anjuran Islam dalam bermuamalah
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meskipun belum seluruhnya, karena sebagain besar pedagang adalah
muslim.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti
mengajukan beberapa saran yang bersifat membangun, yaitu:
1. Pelaku ekonomi dilingkungan pasar beserta pemerintah setempat
diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar yang menjadi salah satu
sumber perekonomian masyarakat, serta terus melakukan pembaharuan
agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai
peningkatan pendapatan pedagang.
2. Pedagang diharapkan untuk tetap menjaga nilai-nilai Islami yang ada
dandihimbau untuk selalu menjaga kebersihan barang dagangannya
agarbarang yang dijual terjaga kehalalannya.
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LAMPIRAN I
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
A. Wawancara dengan Pedagang
1. Bagaimana harga barang atau produk yang ada di Pasar Atas Sarolangun?
apakah harga berbagai produk yang ditawarkan di Pasar Atas Sarolangun dapat
dijangkau oleh masyarakat?
2. Bagaimana cara bapak/ibu sebagai pedagang Pasar Atas Sarolangun dalam
menentukan berbagai harga barang sehingga bisa dikategorikan terjangkau oleh
masyarakat?
3. Apakah keberadaan Pasar Atas Sarolangun membantu meringankan keadaan
ekonomi masyarakat sekitar? (Petugas Pasar)
4.

Apakah berbagai barang kebutuhan masyarakat secara lengkap dijual di Pasar
Atas Sarolangun?

5. Bagaimana cara bapak memperoleh barang dagangan untuk melengkapi
kebutuhan masyarakat?
6. Bagaimana cara bapak menjual barang dagangan yang bervariasi,sedangkan
pedagang yang lain juga menjual barang yang sama?
7. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam berjualan di pasar yang cukup strategis ini?
8. Apakah bapak/ibu memilih lokasi uasaha yang ada area parker yang tersedia?
9. Bagaimana dengan transportasi menuju pasar atas

sarolangun,apakah

masyarakat leluasa menggunakan transportasi baik itu umum ataupun kendaraan
pribadi?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai pedagang dengan lokasi pasar atas
sarolangun yang jarak menjadi sangat penting dipertimbangkan?
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11. Apakah menurut bapak lokasi pasar atas sarolangun sudah strategis dan mudah
dikenali oleh masyarakat?
12. Apakah bapak/ibu menjaga kualitas barang dagangan?
13. Bagaimana bapak menjaga barang dagangan atau kualitas barang dagangan agar
tetap baik?
14. Bagaimana bapak/ibu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada
pelanggan?
15. Berapa rata-rata jumlah pembeli yang datang ke ruko/lapak bapak/ibu per
harinya?
16. Berapa jumlah pembeli yang telah menjadi pelanggan bapak/ibu?
17. Berapa banyak jumlah barang yang biasanya terjual oleh bapak/ibu setiap
harinya?
18. Berapa banyak pendapatan bapak/ibu tiap harinya dari penjualan barang2
tersebut?
19. Kira-kira berapa keuntungan yang bapak dapatkan perharinya? Apakah hasil
tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?
20. Apa yg bapak lakukan agar pelanggang selalu merasa puas?
21. Berapa modal bapak/ibu untuk berdagang?

B. Wawancara dengan Pembeli/Kunsumen Pasar (Masyarakat)
1. Apakah berbagai produk dan barang yang dijual dipasar Atas Sarolangun
memang murah dari pasar lainnya?
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2. Mengapa anda lebih suka belanja kebutuhan sehari-hari si pasar tradisional
seperti Pasar Atas Sarolangun?
3. Apakah berbagai barang kebutuhan masyarakat secara lengkap dijual di pasar
atas sarolangun?
4. Mengapa ibu lebih suka berbelanja di pasar Atas Sarolangun?
5. Menurut bapak/ibu apakah akses jalan menuju pasar Atas Sarolangun mudah di
jangkau?
6. Apa alasan anda lebih memilih berbelanja di pasar Atas Sarolangun di banding
tempat lainnya?
7. Apa yang membuat ibu awalnya tertarik berbelanja di pasar Atas Sarolangun?
8. Menurut ibu/bapak bagaimana kualitas barang yang di jual di pasar Atas
Sarolangun,seperti dalam makanan?

C. Observasi
1. Mengamati keadaan pasar Atas Sarolangun
2. Mengamati keadaan pedagang yang berjualan di pasar Atas Sarolangun
3. Mengamati keadaan pembeli atau konsumen yang berbelanja di Pasar Atas
Sarolangun
4. Mengamati transaksi antara pembeli dan pedagang yang ada di Pasar Atas
Sarolangun
5. Mengamati berbagai produk dan barang yang dijual di Pasar Atas Sarolangun
6. Mengamati cara pedagang dalam melakukan jual beli kepada berbagai pembeli
yang ada di pasar
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7. Mengamati perilaku pedagang yang berjualan di Pasar Atas Sarolangun dalam
memasarkan barang dagangan
8. Mengamati berbagai manacam masyarakat yang melakukan transaksi jual beli
9. Mengamati berbagai produk dan barang yang dijual dengan harga relatif murah
10. Mengamati berbagai macam barang yang sering dibeli oleh masyarakat
11. Mengamati sarana dan prasaran yang ada di Pasar Atas Sarolangun
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LAMPIRAN II
DATA PEDAGANG
DATA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASAR SAROLANGUN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NAMA PEDAGANG
NONIRUS
ANDRI IWAN DANEL
ERLINA SIAHAAN
ZULAIHA
ARSAL
NURLALILI
DEWI
SITI MARYAM
PATIMAH
SITI
GUSNIAR
UMI KALSUM
ERNAWATI
YUSNIDAR
NORHANI
SRI MASRIMI
SITI HAWA
MAHARAJA
LINDA MAYANTI
DWI SRI MARTINI
ROKAYAH
SITI KHOIRAH
KOPTIAH
ESTI ROSADA
ZAINABUN
SIANTURI
ABD RAHMAN SAYUTI
FLORA SIANTURI
SRI HENDIANTI
YURLIAN
LAILA
LASMA

JENIS USAHA
SAYUR
IKAN
SAYUR
JENGKOL
CABE/BAWANG
SAYUR
SAYUR
AYAM POTONG
SAYUR
AYAM POTONG
SAYUR
SAYUR
AYAM POTONG
SAYUR
BUMBU BASAH
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
ES CENDOL
SAYUR
SAYUR
CABE/BAWANG
PISANG
SAYUR
AYAM POTONG
SAYUR
SAYUR
IKAN
JERUK
SAYUR

ALAMAT
LIDUNG
AUR GADING
SUKASARI
LADANG PANJANG
CURUP
GUNUNG KEMBANG
DUSUN SAROLANGUN
BERNAI
TANJUNG RAMBAI
GUNUNG KEMBANG
SUKA SARI
SRI PELAYANG
TANJUNG RAMBAI
DUSUN SAROLANGUN
LIDUNG
BERNAI
BERNAI
SUKASARI
RANTAU TENANG
SINGKUT
SUKA SARI
BERNAI
SUNGAI ABANG
AUR GADING
AUR GADING
BERNAI
SARKAM
AUR GADING
SUKA SARI
DUSUN BARU
LADANG PANJANG
SUKA SARI

99

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RUKIAH
SARTINI WIRYO
WIWIK
FATMAWATI
ZUHRA
HAMIDAH
TITIK SITORUS
NOERMAI
UMI KALSUM
HARTATI
RAIHANATUL HAYATI
MARPUAH
AGUS
CHAIROTI
NURHAYATI
SITI NURBAYA
SUBAIDAH
HOTMIAN
MISBAH
HASNAH
FITRIANI
JAWARIAH
SLAMET
JULITA
ROBIATUL
BESTINA
PARTANIAN
MASTINA
MURTINI
JUMASIH
MASTIA
ASNIATI
SITI PERTIWI
CICI SALSIAH
SAROPAH
GIARNI
MASBUBAH
HABSAH

SAYUR
SAYUR
PISANG
SAYUR
JERUK
SAYUR
CABE/BAWANG
SAYUR
AYAM POTONG
SAYUR
JERUK
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
TEMPE TAHU
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
PISANG
SAYUR
JENGKOL
PISANG
AYAM POTONG
PISANG
TAHU TEMPE
SAYUR
JERUK

GUNUNG KEMBANG
LIDUNG
SUKA SARI
LADANG PANJANG
LADANG PANJANG
SARKAM
SUKA SARI
LADANG PANJANG
KAMPUNG BARU
DUSUN SAROLANGUN
LADANG PANJANG
LADANG PANJANG
SINGKUT
LIDUNG
LADANG PANJANG
SUNGAI ABANG
MUARA INDUNG
SUKASARI
AURGADING
BERNAI
SUKA SARI
DUSUN SAROLANGUN
SUKA SARI
PENGEDARAN
AUR GADING
AUR GADING
PASAMAN SUMBAR
LADANG PANJANG
DUSUN BARU
SRI PELAYANG
LIDUNG
KAMPUNG BARU
BERNAI
BERNAI
LADANG PANJANG
SUKA SARI
LADANG PANJANG
LADANG PANJANG
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ERNAWATI
ROSLIANA
NASRIAH
SAMSIAR
ROGAYAH
TURIYEM
YUSRIYAH
MAIMUNAH
SITI MARYAM
SITI SOLEHA
ROSNI
MARHAMAH
ROILA
MULYATI
SAMSIAR
PORWANTI
NURBAYA
YULIANA
HEDDY PAULINA
SRI DEWI
SRI UTAMI
MAYA
ROMLAH
MARYATI
MISWARNI
DAHLIA
ROSPATIANA
SARTI
HOLILA
LIDAINI
YUSNI MARNI
SUNARMI
JEBA

SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
KERUPUK
BUMBU BASAH
PISANG
SAYUR
SAYUR
JENGKOL
SAYUR
JENGKOL
KERIPIK
SAYUR
SAYUR
SAYUR
CABE/BAWANG
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
SAYUR
PISANG
PECAL
NANGKO
SAYUR
TAPE
SAYUR
SAYUR
SAYUR
AYAM POTONG
PECAL

SUKA SARI
AUR GADING
DUSUN SAROLANGUN
LIDUNG
SINGKUT
GUNUNG KEMBANG
DUSUN SAROLANGUN
PULAU PINANG
BERNAI
PELAWAN
SUKA SARI
DUSUN SAROLANGUN
DUSUN SAROLANGUN
GUNUNG KEMBANG
SUKA SARI
PELAWAN
PELAWAN
AUR GADING
SUKA SARI
BERNAI
AUR GADING
BERNAI
PULAU PINANG
TANJUNG RAMBAI
BERNAI
RANTAU TENANG
AUR GADING
BERNAI
BERNAI
SELANGO
DUSUN SAROLANGUN
BERNAI
PELAWAN
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PEDAGANG LOS AYAM POTONG
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAMA PEDAGANG
SITI ROHANI
ADISAH
HARTINI
HAWATI
KARTINI
HIRAIYAH
ZUHAIRA
ERNI/AJAR
MARINAH
HABIBAH
MISDA LENI
DATA PEDAGANG LOS MAWAR A

NO
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A

NAMA PEDAGANG
SRI KALSUM
ZUL PASMI
ZUL PASMI
RIKI
RIKI
AFDAL
SULARMI
ISMAIL
ISMAIL
MUJI

STATUS
PEMDA
PEMDA
RENI MULYANI
LIKMIN
SUKIMAN
PEMDA
SUGIANTO
PEMDA
PEMDA
RISMAN
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DATA PEDAGANG LOS MAWAR B
NO
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B
12B
13B
14B
15B
16B
17B
18B
19B
20B
21B
22B
23B

NAMA PEDAGANG
MUJI
SARAGIH
HASYIM
YANTI MALA
YANTI MALA
RIZKI
RIZKI
H.ADAM/HJ.ULIYAH
NURDI NANGTJIK
H.TAHER
KIAH SUDET
INDRA
BUJANG NORA
BAOR
SITOMPUL
H.ASMAWI
H.JURET
H.JURET
SUS
SYOFIAN
TIKNO
ARIS
ARIS

24B ALI BASRI

NO
1C
2C
3C
4C

STATUS
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA

PEMDA
PEMDA
PEMDA

PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
H.EMAN
PAHRUDIN
PAING

DATA PEDAGANG LOS MAWAR C
NAMA PEDAGANG
STATUS
MARIANIS
PEMDA
H.AFRIZAL
PEMDA
MUNIARTI
PEMDA
HELDA
MUSLIADI
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5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C
20C

KUSNAN
RISYIDIN
SRI MAIMUNAH
BUNIARTI
NAFISAH
NAFISAH
HJ.RINI
HIDAYAT
BUNIARTI
JALINAR
ROSYIDIN
ROSYIDIN
H.AFRIZAL
BUJANG MER
H.AFRIZAL
NAWI AYAM

PEMDA
PEMDA
WATI
H.BAHARUDDIN
FATIMAH
H.BAHARUDDIN
PEMDA
SYAGRIZAL
ABD BASIT
TOHA. H.HUSIN
TOHA. H.HUSIN
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA

DATA PEDAGANG LOS MAWAR D
NO
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D
10D
11D
12D
13D
14D

NAMA PEDAGANG
ENDRAYADI
HJ.EMI
MURNIATI
RINA RIKA
RINA RIKA
SUTRISNO
ZUL
WIRMAN
ALI MUZAR
ALI MUZAR
H.SYAMSIR
H.SYAMSIR
HIDAYAT
YON FENDRI

STATUS
PEMDA
PEMDA
HJ.EMI
PEMDA
ALFIAN
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
FUAD
HJ.QOMARIAH
PEMDA
PEMDA
HJ.RINA
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DATA PEDAGANG LOS
PALEM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAMA PEDAGANG
MARYANA
HAMIDAH
AHMADI
MARYANI
KANDAR
EMI
USMAN
ISNAINI
MUSAYABUN
MASRIYANTO
DIRHAMSYAH
USMAN

STATUS
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA

NAMA PEDAGANG LOS KAMBOJA II
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NAMA PEDAGANG
YATI DOLA
MURNI
HELPI YANTI
HELPI YANTI
SRI MAIMUNA
INDRA
INDRA
YURNA
YURNA
MUS
MAMAK DESI
EMALIA
IVO

STATUS
PEMDA
PEMDA
YATI DOLA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
EMI PUSPITA
EMI PUSPITA
SAYPUL
PEMDA
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

NIA
ROWIYAH
ROWIYAH
SARIPAH
EPENDI
NEL
NEL
MBAH PANDI
IBU ALEK
IBU ALEK
RIAT TRI MELDI
SARIL
TRIS
BI YAM
GINI
SITI ZAINAP
PAUZIAH
PAUZIAH
RINA
RINA
MASTUR
SUDIRMAN
MAK MIDA
BUDIMAN
BUDIMAN
HALIMAH
HALIMAH
MURNIYATI
MULYATI
MURNIYATI
SITI RASMI
WARTINI
WARTINI
MURTINI
BAGAS
BAGAS
MAK WENI
SAMILAH

PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
MAK PAITUR
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PATIMAH
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
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52
53
54
55
56
57
58

SAMIRAH
ANING
NINUL
ISMAIL
HERA
IPTIAH
SADIAH

PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA
PEMDA

DATA PEDAGANG KIOS ASOKA BARU
N
O

NAMA

JENIS USAHA

1 EFENDI
NAFISATUL
2 MUTMAINNAH

JUAL GAS

3
4
5
6
7

SENAPAN ANGIN
JAJAN ANAK-ANAK
JAJAN ANAK-ANAK

AHMAD SOLIHIN
WIDYARA LISDRIANI
WIDYARA LISDRIANI
M FAUZI
M FAUZI

TUKANG JAHIT

8 H.MUHAMMAD
9 MEGA AMATULLAH
10 SUPATMI

ALAT PERTANIAN
SEMBAKO
SEMBAKO

11 HJ.JAMILAH

SEMBAKO

12 NURLELI

PAKAIAN

13 EKA ERNA SAMSULI

MANISAN

14
15
16
17

TAS/SEPATU
KELONTONGAN
KELONTONGAN
PERAK

M.SUKUR
FAHRIDA
FAHRIDA
TAUFIK RAHMAN

18 SAYUTI.HM

KELONTONGAN

19 HJ.HODIJAH

PAKAIAN

ALAMAT
TANJUNG
RAMBAI
KEL.SARKAM
PELAYANG
MUDIK
SUKA SARI
SUKA SARI
SUKA SARI
SUKA SARI
LADANG
PANJANG
SUKA SARI
SUKA SARI
KELURAHAN
PASAR
PASAR
SAROLANGUN
MTS
SAROLANGUN
RT 03 AUR
GADING
AUR GADING
AUR GADING
KP.LUBUK
SUNGAI
BELATI
PASAR
SAROLANGUN

UKURA
N
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
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20 HJ.HODIJAH

PAKAIAN

21
22
23
24

PAKAIAN
KELONTONGAN
KELONTONGAN
PAKAIAN

DESI EKAWATI
FAHRIDA
FAHRIDA
ALI MUZAR

25 KIKI CHANDRA

SANDAL

26 KIKI CHANDRA

SANDAL

27 BRUPIN
28 HJ.ARINI
29 H.SYAMSIR

PAKAIAN
SANDAL
PAKAIAN

30 SITI ZAINAB

KOSMETIK/SANDAL

31 DAHLIA

PAKAIAN

32
33
34
35

PAKAIAN
JAJAN ANAK-ANAK
PAKAIAN

HIDAYAT
M.FAUZI
SUHADI S.Ag
WIDYARA LISDRIANI

36 FIRDAUS
37 RONI FIRMANSYAH

MANISAN
KOSMETIK

38 RAHMI FITRI

PASAR
SAROLANGUN
PASAR
SAROLANGUN
AUR GADING
AUR GADING
PESANTREN
RT 06
SUKASARI
RT 06
SUKASARI
PASAR
SAROLANGUN
SUKA SARI
SUKA SARI
LADANG
PANJANG
PASAR
SAROLANGUN
RT 11
SUKASARI
SUKA SARI
KEL.SARKAM
SUKA SARI
PASAR
SAROLANGUN
SUKA SARI
SMA 1
SAROLANGUN

3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X4
3X 4
3X4
3X 4

DAFTAR
PEDAGANG KIOS
BERINGIN PASAR
SAROLANGUN

N
O
1
2
3
4

NAMA
YALEDI PUTRA
MUHAMMAD
RIDHO
WIDIA YULISMI
TATI KASLI

JENIS USAHA
JUAL PERAK
RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN

ALAMAT
AURGADING

UKURA
N
3X6

SUKA SARI
3X6
KEL.SARKAM 3X6
SUKA SARI
3X6
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5 TITA SUSANTI
6 RAMA HENDRI
7 MARTIKA UPIK

RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN

8 WARTINI
9 ISMAIL

RUMAH MAKAN
MAKANAN

10 AFRIADI
11 MELISA DRIWATI

RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN

12
13
14
15

SARAPAN PAGI
RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN

MARIJA
MARTINI
RUSMAINI
EVI SUSANTI

16 SURYANI
HALIMA
17 TUSAKDIAH
18 DASWIR FILI
19 SULTAN FADLI
20 KOSONG
21 KOSONG

RUMAH MAKAN

RUMAH MAKAN
RUMAH MAKAN
KERAJINAN
PERHIASAN

PERUMNAS
PERUMNAS
SUKA SARI
SRI
PELAYANG
AURGADING
PASAR
SAROLANGU
N
SUKA SARI
PASAR
SAROLANGU
N
SUKA SARI
KEL.SARKAM
SUKA SARI
TANJUNG
RAMBAI
DUSUN
SAROLANGU
N
SUKA SARI

3X7
3X8
3X9

AURGADING

3X21
3X22
3X23

3X10
3X11
3X12
3X13

3X14
3X15
3X16
3X17
3X18

3X19
3X20
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LAMPIRAN III
Dokumentasi

Gambar 1.Gapura Pasar Tradisional Atas Sarolangun bagian depan

Gambar 2. Terminal Paasar Tradisional Atas Sarolangun
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Gambar 3. Tampak samping terminal

Gambar 4. Deretan Toko para pedagang baju tas,sepatu dll

Gambar 5. Los para pedagang bagian dalam
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Gambar 6. Arah bagian dalam pasar atas sarolangun

Gambar 7. Bagian dalam pedagang ikan,daging
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Gambar 8. Pedagang ayam

Gambar 8. Bagian dalam pasar atas sarolangun
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Gambar 9. Bagian dalam los ayam

Gambar 10. Wawancara bersama informan
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Gambar 11. Wawancara bersama informan

Gambar 12. Wawancara bersama informan
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Gambar 12. Wawancara bersama informan

Gambar 13. Wawancara bersama informan
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Gambar 13. Tampak bagian dalam pasar atas sarolangun

Gambar 14. Tampak bagian dalam pasar atas sarolangun

Gambar 15. Tampak bagian dalam pasar atas sarolangun
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Gambar 16. Tampak luar bagian ruko depan terminal

Gambar 17. Tampak luar bagian ruko depan terminal

Gambar 18. Tampak luar bagian ruko depan terminal
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: Amika Yulita

Tempat/Tanggal/Lahir

: Pelawan,31 Juli 1999

Email/Surel

: yulitaamika@gmail.com

No. Telepon/Hp

082312302031

Alamat

: Jl pattimura,RT 22,Kelurahan Rawa Sari Kota
Baru,Kota Jambi

Pendidikan Formal
a. TK Satu Atap Pasar Pelawan

Tahun 2004

b. SDN 13/VII Pasar Pelawan

Tahun 2005

c. SMP N 10 Sarolangun

Tahun 2010

d. SMA N 8 Sarolangun

Tahun 2013-2016

e. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2020
Moto hidup:

Tahun 2016-
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pengetahuan”
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