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 Latar Belakang dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi di 

pasar-pasar bandar Lampung yang sampai saat ini juga masih belum terselesaikan 

sepenuhnya, seperti: Pasar Kemiling dihentikan sementara, banyaknya pungutan 

liar, fasilitas penunjang yang minim dan lain sebagainya. Akibat hal ini kinerja 

instansi Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung masih terbilang lemah dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu untuk Implementasi Fungsi 

Manajemen yang dilakukan masih belum dilakukan dengan benar.  

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Seberapa Besar Pengaruh 

Implementasi Fungsi Manajemen terhadap Kinerja Instansi? (2) Bagaimana 

Implementasi Fungsi Manajemen Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kinerja 

Instansi? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk 

mengetahui seberapa besar Pengaruh Implementasi Fungsi Manajemen terhadap 

Kinerja Instansi Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung (2) Untuk mengetahui 

Bagaimana Implementasi Fungsi Manajemen Perspektif Ekonomi Islam Terhadap 

Kinerja Instansi Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Sumber data berupa 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, 

wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 

pegawai dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 pegawai. 

Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, uji t, dan 

koefisien determinasi (R
2
) dengan implementasi fungsi manajemen sebagai 

variabel X (independen) dan kinerja instansi sebagai variabel Y (dependen). 

 Implementasi Fungsi manajemen mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

instansi Dinas pengelolaan pasar bandar Lampung, dengan hasil bahwa pengaruh 

implementasi fungsi manajemen terhadap kinerja instansi adalah sebesar 37,9%, 

sedangkan sisanya 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian 

 Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung dalam melakukan implementasi 

fungsi manajemen jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam dapat dikatakan 

telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; adl, 

khilafah (tanggung jawab), kerja sama, dan profesionalisme. Sehingga dengan 

terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi islam tersebut maka pegawai 

Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung dapat melakukan Kinerjanya dengan 

memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam..  
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