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ABSTRAK 

Ikatan Pedagang Bandar Lampung (IPBL) merupakan sekelompok pedagang yang 

selalu berpindah-pindah. Oleh karena itu dalam usahanya meningkatkan pendapatan 

diperlukan pengelolaan lokasi usaha dan jam kerja yang efektif dan efisien. Hal inilah yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh lokasi usaha 

dan jam kerja terhadap tingkat pendapatan pedagang pada IPBL?; (2) Bagaimana pandangan 

ekonomi Islam mengenai lokasi usaha, jam kerja dan tingkat pendapatan pedagang pada 

IPBL? 

Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel yang diambil  berjumlah 24  responden. 

Alat analisis menggunakan SPSS  for windows  versi 16.0 yang meliputi uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.  Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa semua variabel  berpengaruh  terhadap  tingkat pendapatan dan telah memenuhi 

kriteria pengujian yang digunakan. Adapun hasil regresi berganda sebagai berikut: 

 Y = 2.987 + 0.323 + 0.571 

 Lokasi usaha dan jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang 

yang ditunjukkan kontribusi yang diberikan oleh lokasi usaha dan jam kerja terhadap 

pendapatan sebesar 84,4 % selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap 

dalam penelitian ini. Secara parsial lokasi usaha berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan, hal ini ditunjukkan oleh thitung (3.015) > ttabel  (2.086), dengan koefisien regresi 

sebesar 0.323 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan lokasi usaha akan 

meningkatkan pendapatan pedagang sebesar 0.323. Sedangkan jam kerja secara parsial juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Dilihat dari thitung (6.154) > ttabel  (2.086), 

dengan koefisien regresi sebesar 0.571 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

satuan jam kerja akan meningkatkan pendapatan pedagang sebesar 0.571. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh lokasi usaha dan jam kerja 

terhadap pendapatan pedagang pada IPBL sebesar 84,4 %. Sedangkan dalam perspektif 

ekonomi Islam, lokasi usaha IPBL sejalan dengan ajaran Islam yaitu lokasi memberikan 

manfaat bagi lingkungan, jam kerja sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yaitu tidak 

terlalu rakus kepada perniagaan, dan pendapatan IPBL diperoleh dengan cara yang halal 

dengan berdagang. Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pedagang adalah: sebaiknya para 

pedagang dapat lebih meningkatkan pemilihan lokasi yang lebih strategis dan jam kerja 

dengan tujuan meningkatkan pendapatan bagi para pedagang. 
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MOTTO 

 

ثَنَا اْلَمْسُعوِديُّ َعْن َوائٍِل أَبِي بَْكٍر َعْن َعبَايَةَ ْبِن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِِع ْبِن  ثَنَا يَِزيُد َحدَّ َحدَّ

ِ  َرافِِع ْبِن َ ِديٍي  َااَ  ِ أَيُّ اْلَكْسِ  أَْ  َُ    َااَ : َ ِديٍي َعْن َ دِّ َعَمُل : ِ َل يَا َرُ وَا  َّ

ُ ِل بِ َِدِ  َوُكلُّ بَْ ٍع َمْبُرور  .الرَّ  

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami 

[Al Mas'udi] dari [Wa`il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin 

Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai 

Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: 

"Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 

yang mabrur.”(HR. Ahmad)
1
 

 

  

                                                             
1
 Hadits Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, Dalam Software Hadits No. 16628 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang 

berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka 

penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul penelitian ini.  

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : “PENGARUH LOKASI 

USAHA DAN JAM KERJA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN 

PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.”  

(Studi pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung). 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu 

penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan 

variabel yang lain.
2
 

2. Lokasi Usaha merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan 

sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya.
3
 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 1045 
3
 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 140 
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3. Jam Kerja adalah lama  waktu  yang  digunakan  untuk  menjalankan  usaha  

yang dimulai  sejak  persiapan  sampai  usaha  tutup.
4
 Jam  kerja  

berhubungan langsung  dengan  tingkat  pendapatan.  Setiap  penambahan  

waktu  operasi akan makin membuka peluang bagi  bertambahnya omzet 

penjualan. 

4. Tingkat pendapatan adalah standar batas naik turunnya jumlah penghasilan 

yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode 

tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. 

5. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan menjual suatu barang atau 

produk untuk menghasilkan uang. 

6. Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi 

yang kita ambil dari Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan 

pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali yang dimaksud 

dengan pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang berdasarkan 

pada Firman Allah SWT, Sunah Rasul serta ijtihad para ulama tentang kegiatan 

ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan lokasi usaha dan jumlah jam kerja yang 

                                                             
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h. 561 

5
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 

h. 10 
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termasuk beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam kaitannya dengan 

tingkat pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh para pedagang. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut : 

1. Secara  Objektif 

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan Ikatan Pedagang 

Bandar Lampung merupakan kumpulan pedagang yang berdagang secara 

berpindah-pindah lokasi dan dengan jam kerja yang terbatas. Maka dari itu 

peneliti tertarik meneliti permasalah ini karena sistem berdagang IPBL yang 

berbeda dengan pedagang di pasar tradisional yang berdagang secara 

menetap dan jam kerja yang panjang.  

2. Secara Subjektif  

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung 

khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat 

adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan 

informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder 

dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek 

penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 
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C. Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok baik sandang, pangan, maupun 

papan. Dalam pandangan Islam kebutuhan pokok tersebut (sandang, pangan, 

papan) merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dikatakan sebagai 

kebutuhan pokok, sebab berbagai hal tersebut adalah kebutuhan mendasar 

seorang manusia dengan segala potensinya, baik itu kebutuhan fisik/biologis 

maupun kebutuhan pemenuhan naluri.
6
 

Islam sangat menganjurkan untuk berikhtiar mencari kebutuhan-kebutuhan 

pokok tersebut. Persoalan demikian telah mendapat perhatian penting dalam 

fiqih dan literatur Islam lainnya sepanjang sejarah kaum muslimin. Para fuqaha 

telah sepakat, fardhu kifayah hukumnya bagi masyarakat muslim untuk 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang miskin dan fardhu 

„ain untuk setiap individu muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri 

dan keluarganya. Tanpa terpenuhinya kewajiban ini, seorang muslim tidak dapat 

mempertahankan kondisi kesehatan dan mentalnya serta efisiensi yang 

diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiahnya.
7
 Oleh karena itu seorang 

muslim harus memenuhi kewajiban mencari penghidupan dan kebutuhannya 

dengan cara yang terhormat atau halal. 

                                                             
6
 Ahmad Zaini, Meneladani Etos Kerja Rasulullah SAW, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 

Vol. 3, No. 1, Juni 2015. 
7
 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gramedia, 2003) Hlm. 213 
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Pekerjaan yang halal adalah suatu usaha, tindakan, atau perbuatan yang 

dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Upaya ini wajib bagi umat Islam untuk 

mencari pekerjaan yang halal. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al 

Jumu‟ah (62) ayat 10: 

                           

       

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al Jumu‟ah: 10)
8
 

 

Dengan demikian, pada ayat 10 Allah telah menurunkan karunia-Nya di 

muka bumi agar manusia mau mencari karunia yang telah diturunkan-Nya 

artinya agar manusia selalu giat bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menganggap bahwa pekerjaan yang 

halal sulit didapat. Artinya, dimuka bumi ini banyak sekali pekerjaan yang halal 

seperti berdagang, bercocok tanam, beternak, membuat kerajinan tangan, 

mengajar, dan lain sebagainya. 

Di Indonesia terdapat beberapa sektor pekerjaan yang dibagi dalam 

sembilan sektor, yakni: pertanian, penggalian, industri, listrik, bangunan, 

perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa. 

 

                                                             
8
 Departemen Agama RI, Al- Jumanatul „Ali Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: J-ART, 

2004), h. 554 
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Tabel 1.1 

Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 

di Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016 

Lapangan Pekerjaan 
2015 2016 

Februari Agustus Februari 

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 

perburuan & Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri  

4. Listrik, Gas dan Air Minum 

5. Konstruksi  

6. Perdagangan, Rumah Makan & Jasa 

Akomodasi 

7. Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 

8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 

Persewaan & Jasa Perusahaan 

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial & 

Perorangan 

 

47,12 

0,93 

9,50 

0,11 

5,27 

 

18,47 

3,78 

 

1,51 

 

13,30 

 

48,78 

0,79 

9,12 

0,16 

6,13 

 

18,86 

3,39 

 

1,52 

 

11,25 

 

48,23 

0,54 

9,74 

0,25 

4,70 

 

19,47 

3,60 

 

1,75 

 

11,72 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, No. 01/05/18/Th.IX, 4 Mei 2016 

Dilihat dari tabel di atas, komposisi penduduk Lampung yang bekerja 

menurut sektor lapangan pekerjaan utama sedikit mengalami perubahan 

dibanding keadaan Februari 2015. Sektor pertanian (pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan 

utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 48,23%. Disusul dua 

lapangan pekerjaan lain yakni berturut-turut perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi (19,47%) serta jasa kemasyarakatan/sosial dan perorangan (11,72%). 

Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari 75% tenaga kerja di 

Lampung. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja 

kurang dari 10%. 
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Dilihat tren sektoral, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten 

naik atau turun dibanding setahun yang lalu. Secara absolut, lapangan pekerjaan 

perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi selama setahun yang lalu 

menyerap tenaga kerja paling banyak yakni 26,2 ribu pekerja. Diikuti sektor 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan sebanyak 11,5 ribu 

pekerja. Sektor yang paling banyak mengalami drop out tenaga kerja adalah jasa 

kemasyarakatan, sosial & perorangan sebanyak 70,1 ribu pekerja.
9
 Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

Perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor perdagangan juga merupakan sektor 

yang menyerap tenaga kerja terbesar di provinsi Lampung. Besarnya serapan 

tenaga kerja di sektor ini merupakan sinyal untuk pemenuhan kesempatan 

lapangan kerja bagi jutaan pengangguran yang tercatat pada tahun 2016. 

Islam melalui nas Al-Qur‟an dan Sunnah juga menganjurkan seseorang 

berdagang, karena aktivitas berdagang mempunyai manfaat bagi banyak orang 

yaitu memenuhi kebutuhan orang banyak. Rasulullah juga menjelaskan, yaitu:  

ثَنَا اْلَمْسُعوِديُّ َعْن َوائٍِل أَبِي بَْكٍر َعْن َعبَايَةَ ْبِن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِِع ْبِن َ ِديٍي َعْن  ثَنَا يَِزيُد َحدَّ َحدَّ

ُ ِل بِ َِدِ  َوُكلُّ بَْ ٍع  ِ أَيُّ اْلَكْسِ  أَْ  َُ   َاَا َعَمُل الرَّ ِ  َرافِِع ْبِن َ ِديٍي  َاَا  ِ َل يَا َرُ وَا  َّ َ دِّ

 َمْبُرورٍ 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada 

kami [Al Mas'udi] dari [Wa`il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin 

Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, 

"Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling 

                                                             
9
 Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung No. 01/05/18/Th.VIII, 5 Mei 2016 
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baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(HR. Ahmad)
10

 

Hadits di atas menjelaskan pekerjaan yang paling baik atau yang paling 

berkah yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan sendiri dan menekuni berbagai 

aktivitas ekonomi dengan segala bentuknya dalam rangka memenuhi kebutuhan 

di dunia. Dalam hadits itu juga menjelaskan anjuran untuk melakukan bisnis 

perdagangan yang baik sesuai dengan syari‟at Islam. 

Terdapat dua sektor dalam perdagangan, yaitu sektor formal dan informal. 

Kedua sektor perdagangan ini memiliki peminatnya masing-masing. Seperti 

halnya sebuah organisasi perdagangan Ikatan Pedagang Bandar Lampung 

(IPBL). 

IPBL merupakan kumpulan dari pedagang-pedagang yang berinisiatif untuk 

merancang sistem berdagang yang sedikit berbeda. Berbeda dengan pedagang 

dipasar atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hanya bertempat di satu tempat 

atau di lokasi yang sama, IPBL ini melakukan transaksi jual belinya dengan 

berpindah-pindah tempat setiap harinya.
11

 Dengan maksud untuk memperluas 

pangsa pasar serta mempermudah konsumen berbelanja kebutuhan sehari-hari 

karena lebih terjangkau dari rumah dibandingkan dengan harus pergi kepasar. 

 

 

                                                             
10

 Hadits Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, Dalam Software Hadits No. 16628 
11 Wawancara dengan Bapak Zulyadi selaku Jajaran Penasehat dalam Ikatan Pedagang Bandar 

Lampung. Tanggal 6 April 2017 
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Tabel 1.2 

Rute lokasi Ikatan Pedagang Bandar Lampung 

Hari Lokasi 

Senin  Bacan, Bandar Lampung 

Selasa  Kedamaian Gang. Mangga, Bandar Lampung 

Rabu  Jaga Baya, Bandar Lampung 

Kamis  Jl. Pulau Singkep, Rupi - Bandar Lampung 

Jum‟at  Gunung Camang, Bandar Lampung 

Sabtu  Campang Raya, Bandar Lampung 

Minggu Kota Baru, Bandar Lampung 

 Sumber: Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan  oleh seorang pengusaha sebelum membuka bisnisnya. Hal  ini 

terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan tingkat 

penjualan suatu usaha. Lokasi merupakan tempat usaha yang sangat 

mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk datang dan  berbelanja.
12

 

Lokasi yang  tepat merupakan modal untuk mencapai tujuan demikian juga 

sebaliknya pemilihan lokasi yang salah akan menghambat segala gerak-gerik 

bisnis sehingga akan membatasi kemampuan memperoleh keuntungan maupun 

kelangsungan bisnis. 

Faktor-faktor pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pemilik usaha 

dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat dijadikan 

sebagai salah satu strategi bisnis. Memilih lokasi usaha yang dekat dengan target 

                                                             
12

I Wayan Sastrawan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha 

Pedagang Kaki Lima Di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng” Vol: 5 No: 

1 Tahun: 2015,  Jurusan Pendidikan EkonomiUniversitas Pendidikan GaneshaSingaraja, Indonesia. 



27 
 

 
 

pasar merupakan salah satu strategi bisnis selain itu juga memudahkan 

konsumen dalam  berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi 

seorang yang memilih untuk berdagang dengan strategi berpindah-pindah 

tempat, lokasi yang strategis sering kali lebih penting dari pada faktor-faktor 

yang lain. 

Setelah usaha dimulai, yang diperlukan suatu usaha agar dapat berjalan 

lancar dan berkembang adalah pengelolaan yang baik. Salah satu faktor penting 

dalam mengelola suatu usaha adalah menentukan jam kerja. Jam kerja adalah 

banyaknya atau lama waktu kerja dalam sehari. Satuan variabel jam kerja adalah 

jam per hari. Ikatan Pedagang Bandar Lampung di buka mulai pukul 15.00 dan 

tutup pada pukul 18.00. Jika dilihat dari waktu buka dan tutupnya usaha, lama 

jam kerja para pedagang adalah sekitar 3 jam. Namun terdapat beberapa 

pedagang yang berdagang di pasar tradisonal saat pagi hari. Jika ingin 

memperoleh pendapatan yang tinggi maka diperlukan jam kerja yang tinggi 

pula. Semakin lama jam kerja atau operasional sebuah usaha maka akan semakin 

tinggi pula kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. 

Pendapatan bersih para pedagang yang relatif kecil/rendah sering 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi yang 

berbeda-beda dan jam kerja yang dibatasi. 

Faktor lokasi usaha dimasukkan dalam penelitian ini karena secara teoritis 

lokasi usaha berhubungan dengan kesuksesan usaha tersebut. Lokasi usaha yang 
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strategis dapat menarik para konsumen, sehingga pedagang dapat 

memaksimumkan penjualan dan labanya. Semakin strategis atau tepat lokasi 

yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Begitu juga 

sebaliknya semakin tidak strategis lokasi usaha yang dipilih akan mendorong 

pendapatan yang diperoleh juga semakin rendah.  

Faktor jam kerja secara teoritis mempengaruhi pendapatan terutama 

pendapatan bersih. Semakin panjang jumlah jam kerja yang diluangkan untuk 

membuka usaha maka probabilitas pendapatan yang diterima pedagang akan 

semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin pendek jam kerja yang 

digunakan maka pendapatan yang diperoleh semakin rendah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik masalah untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang, sehingga 

penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul “PENGARUH 

LOKASI USAHA DAN JAM KERJA TERHADAP TINGKAT 

PENDAPATAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi kasus pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung).” 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh lokasi usaha dan jam kerja terhadap tingkat 

pendapatan pedagang pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai lokasi usaha, jam kerja dan 

tingkat pendapatan pedagang pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan 

pedagang pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan 

pedagang pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

c. Untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha dan jam kerja terhadap tingkat 

pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Pembahasan terhadap permasalahan-pemasalahan sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi 
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pembaca mengenai pengaruh lokasi usaha dan jumlah jam kerja terhadap 

tingkat pendapatan pedagang. Secara teoritis manfaat penulisan akan 

membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan sekaligus rujukan. 

b. Secara Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang 

ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi 

pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di 

Indonesia yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung 

karena dengan adanya penelitian ini pedagang dapat mengetahui 

seberapa besar pengaruh lokasi usaha dan jam kerja terhadap 

pendapatan yang diperoleh. Sehingga dalam perkembangannya para 

pedagang dapat lebih baik dalam usahanya meningkatkan 

pendapatan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Etos Kerja 

1. Pengertian Etos Kerja Islam 

Istilah etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang dapat mempunyai arti 

sebagai sesuatu yang diyakini atau keyakinan, cara berbuat, sikap serta persepsi 

terhadap nilai kerja.
13

 Etos yang berarti sikap adalah  aspek perilaku yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk respon positif atau negatif. Etos kerja sendiri adalah suatu 

falsafah yang didasari oleh pandangan hidup atau sikap hidup sebagai nilai-nilai 

yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam 

kehidupan pribadi atau suatu kelompok masyarakat dan organisasi, kemudian 

tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan 

yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.
14

 

Dapat dikatakan bahwa etos kerja untuk pengembangan bisnis Islami harus 

didasarkan pada niat beribadah karena Allah dalam rangka mencari ma‟isyah atau 

fadzilah Allah dengan sungguh-sungguh mencarinya. Kesungguhan dan semangat 

kerja yang tinggi melalui profesionalisme dalam bisnis sangat diapresiasi oleh Allah 

melalui wujud mu‟min yang kuat lebih dicintai dibanding dengan mu‟min yang 

dhaif (lemah). Karenanya, apresiasi ini oleh Rasul Allah bahkan menjadi 

                                                             
13 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Unttuk Dunia Usaha), 

(Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 120 
14 Ibid., h. 122 
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argumentasi bahwa sebaik-baiknya bisnis adalah dengan tangannya sendiri, jerih 

payah sendiri bukan dari usaha orang lain serta dengan bisnis yang jujur, adil, dan 

tidak curang.
15

 

Dalam konteks Islam, etos kerja dalam bisnis akan meningkatkan produktivitas 

seseorang. Karena jika produktivitas produktivitas dipercaya mempunyai kaitan erat 

dengan etos kerja, maka etos kerja dipandang terkait dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh seseorang yang beragamanya kuat. 

Menurut Hasan Al-Banna, bahwa Islam memberikan perhatian terhadap etos 

kerja (usaha) serta mendorong umatnya agar bekerja dan selalu berusaha. Islam 

tidak berharap seseorang itu menganggur. Islam mengajarkan umatnya untuk 

bekerja guna memperbaiki kondisi keluarga maupun sosial lainnya. Bekerja dan 

berusaha dinilai ibadah.
16

 

2. Dasar Hukum Etos Kerja 

Dasar hukum dalam kaitan etos kerja dalam Islam, dalam hal ini Al Qur‟an 

banyak membicarakan tentang aqidah dan keimanan dan diikuti dengan ayat-ayat  

tentang kerja, pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah 

kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukuman dan pahala di dunia 

maupun di akhirat. Al-Qur‟an juga mendeskripsikan beberapa ayat yang 

berhubungan dengan etos kerja.
17

 

a. Q.S. Al-Jumu‟ah: 10 

                                                             
15 Ibid., h. 123 
16 Ibid., h. 119 
17 Ibid., h. 130 
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Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu‟ah: 10)
18

 

Allah telah menurunkan karunia-Nya di muka bumi agar manusia mau 

mencari karunia yang telah diturunkan-Nya artinya agar manusia selalu giat 

bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

b. Q.S. Al-Qashash: 77 

                              

                              

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77)
19

 

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa manusia bukan hanya boleh 

beribadah murni dan melarang memperhatikan dunia. Akan tetapi, berusahalah 

sekuat tenaga dan pikiran dalam batas yang dibenarkan Allah untuk 

memperoleh harta dan hiasan duniawi dan carilah secara bersungguh-sungguh 

                                                             
18 Departemen Agama RI, Al- Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: J-ART, 

2004), h. 554 
19 Ibid., h. 394 
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pada yakni melalui apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu dari hasil 

usahamu itu kebahagiaan negeri akhirat, dengan menginfakkan dan 

manggunakannya sesuai petunjuk Allah dan dalam saat yang sama janganlah 

melupakan yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat 

baiklah kepada semua pihak, dsebagaimana atau disebabkan Allah telah berbuat 

baik kepadamu dengan aneka nikmat-Nya, dan janganlah engkau berbuat 

kerusakan dalam bentuk apapun di bagian manapun di bumi ini. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.20
  

c. Q.S. An-Nisaa‟: 29 

                                

                     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa‟: 29)
21

 

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau 

hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta 

sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. 

Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara, seperti pendapat 

Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, manipu, dan menganiaya. Menurut 

                                                             
20 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 405 
21 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 83 
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Hasan dan Ibnu Abbas, mamakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. 

Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual-beli yang dilarang syara‟, 

yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka 

sama suka) diantaramu, yakni dari kedua pihak.
22

 

d. Q.S. An-Najm: 39 

             

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang Telah diusahakannya,” (Q.S. An-Najm: 39)
23

 

 Secara umum ayat ini berarti, bahwa seorang manusia tidak akan mendapat 

apa-apa kecuali hanya dari apa yang diusahakannya sendiri di dunia ini, dan 

tidak mendapat manfaat dari amal orang lain. Amalan seseorang untuk dirinya 

dan tidak untuk orang lain. Demikian juga sebaliknya.
24

 

e. Q.S. Al- Israa‟: 29 

                                 

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 

dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya Karena itu kamu 

menjadi tercela dan menyesal.” (Q.S. Al- Israa‟: 29)
25

 

 Pokok utama ajaran Islam ialah kesederhanaan dalam segala hal, terutama 

dalam perbelanjaan, jangan bakhil dan jangan pula boros, dan orang pemboros 

                                                             
22 Syekh H. Abdul Halim Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), h. 258 
23 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 527 
24 Syekh H. Abdul Halim Binjai, Op.Cit., h. 569 
25 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 285 
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itu disebut ”saudara setan”. Menurut keerangan Syafi‟i, seorang pemboros 

walaupun terhadap hartanya sendiri, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman 

hajr (pengawasan pemilikan) terhadap orang yang boros itu. Artinya orang 

tersebut tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan apa-apa dengan hartanya, 

apabila tidak dengan persetujuan hakim terlebih dahulu.
26

 

 

3. Prinsip-Prinsip Etos Kerja 

Prinsip-prinsip etos kerja pada dasarnya mengandung empat pokok yaitu 

Aqidah, budaya kerja, moral kerja, dan efisiensi.
27

 

a. Aqidah 

Aqidah sebagai prinsip dasar etos kerja terdiri dari dua komponen pokok, 

yaitu kepercayaan bahwa Allah yang memberikan rizki kepada manusia dan 

kepercayaan bahwa bekerja adalah ibadah bagi keluarga. 

 Kepercayaan bahwa rizki datangnya dari Allah tentu dengan sebab bekerja, 

Islam menghendaki agar ummat Islam rajin bekerja dan berikhtiar mencari 

penghidupan yang layak. Disebabkan Allah yang memberikan rizki kepada 

manusia, maka Allah pula yang menjamin jika manusia mau bekerja, maka 

Allah akan berikan rizki-Nya. Rizki Allah akan datang hanya sebab bekerja dan 

tak akan menghampiri para pemalas yang enggan untuk berusaha. 

Allah menjelaskan dalam Al-Qur‟an surat Huud ayat 6: 

                                                             
26 Syekh H. Abdul Halim Binjai, Op.Cit., h. 517 

27 Wardi Bachtiar, Etos Kerja dalam Perspektif Keagamaan, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), h. 
70 
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                ∙∙∙ 

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-

lah yang memberi rezkinya ...(Q.S. Huud: 6)
28

 

 

Berdasarkan ayat di atas, nyatalah bahwa Allah SWT yang mengatur rizki 

untuk umat manusia, bahkan binatang melata di muka bumi ini Allah yang 

mengaturnya, maka manusia sebagai makhluk Allah yang berakal diwajibkan 

untuk bekerja mencari penghidupan yang baik di dunia. 

Konsep dasar etos kerja tentang keyakinan bahwa bekerja adalah ibadah, 

merupakan satu konsep yang sangat sempurna dimana manusia diberikan 

motivasi untuk terus bekerja dan bekerja dengan niat ikhlas dan semata-mata 

karena ibadah kepada Allah SWT, atas konsep ini maka manusia ketika bekerja 

akan terhindar dari penyelewengan, ketidakjujuran, dan perbuatan tercela 

lainnya. 

b. Budaya kerja 

Prinsip dasar etos kerja yang kedua adalah budaya kerja yakni kerja keras 

dan disiplin. Pada dasarnya setiap individu memiliki beban unuk bekerja keras 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengerahkan seluruh daya dan 

kemampuannya. Untuk itulah Islam menghargai nilai usaha dan mencela sikap 

kemalasan. 

c. Moral kerja 

Moral kerja dituntut sebagai prinsip dasar etos kerja seorang muslim, dengan 

adanya moral kerja inilah yang kelak membedakan perilaku kerja antara 

                                                             
28 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 222 
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manusia. Moral kerja menunjukkan sikap jujur, menghindari perbuatan sia-sia 

dalam berusaha dan bertawakal setelah berusaha. Apabila usaha telah dilakukan 

secara maksimal dan belum mendapatkan hasil yang memadai, sikap seorang 

muslim adalah bersabar dan tetap bersyukur atas kehendak Allah SWT.  

 Apabila manusia tidak sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi, akan 

mudah terjadi penyimpangan dalam rumah tangga iu sendiri. Mulai dari 

penyimpangan moral, hingga ke bentuk penyimpangan aqidah. Disinilah letak 

kemuliaan ajaran Islam dalam hal mencari kehidupan ekonomi. Dengan konsep 

sabar dan tawakal, keluarga muslim diarahkan agar jangan terjerumus ke dalam 

perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan masyarakat. 

d. Efisiensi 

Prioritas kebutuhan harus ketat diberlakukan dalam kondisi ekonomi 

keluarga yang jauh dari kecukupan. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, 

papan, pendidikan, dan kesehatan mutlah harus dijadikan prioritas utama. 

 Oleh karenanya prioritas kebutuhan dalam pengadaan atau pemenuhan 

kebutuhan serta sikap konsistensi dalam memenuhi skala prioritas yang telah 

direncanakan perlu dijalankan. Pengadaan skala prioritas ini akan mampu 

menekan dan mencegah tindakan boros dan mubazir harta. 

 

 

4. Indikator dalam Etos Kerja 

a. Perencanaan (Planning) 
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Persiapan atau penentuan-penentuan terlebih dahulu tentang apa yang akan 

dikerjakan dikemudian hari dalam batas waktu tertentu untuk mencapai hasil 

tertentu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perencanaan yang efektif harus 

dapat benar-benar sesuai dengan apa yang akan dikerjakan.
29

 

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Hasyr: 18 

                                    

     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Q.S. Al-Hasyr: 18)
30

 

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian ini merupakan kegiatan membentuk ikatan dalam rangka 

menjalin hubungan baik antara tiap-tiap bagian sehingga di dapat kordinasi 

yang baik diantara orang-orang yang terlibat dalam proses suatu pekerjaan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

c. Pengarahan (Actuating) 

                                                             
29 Ibrahim Ahmad Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, 

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 79 
30 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 548 
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Suatu tindakan untuk dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok 

mau bekerja dengan senang hati sehingga tujuan bisnis tersebut dapat tercapai 

secara efisien dan efektif. 

d. Pengawasan (Controlling) 

Suatu proses untuk mengetahui tentang hasil yang dicapai dalam melakukan 

kegiatan bisnis tersebut, cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu 

membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau 

rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi 

penyimpangan. Jadi dengan pengawasan dapat mengukur hasil yang telah 

direncanakan.  

Allah telah berfirman mengenai pengawasan (Controlling) dalam Q.S. Al-

Infithaar: 10-12 

                        

 

Artinya: “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang 

Mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), Mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Q.S. Al-Infithaar: 10-12)
31

 

Para malaikat penjaga menetapkan di dalam catatan mereka segala sesuatu, 

sehingga manusia akan dihadapkan kepada apa saja yang telah dilakukannya, 

tanpa penambahan atau pengurangan.
32

 

e. Tanggung jawab (Responsibility) 

                                                             
31 Ibid., h. 587 
32 Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik Dalam Qur’an, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2004), h. 630 



41 
 

 
 

Kehendak bebas adalah kenyataan refleksi dari sikap pertanggungjawaban. 

Allah menetapkan batasan-batasan mengenai kebebasan yang dilakukan 

manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. 

Sebagaimana firman Allah Q.S. At-Takatsur: 8 

            

 

Artinya: “Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan 

(yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (Q.S. At-Takatsur: 8)
33

 

Tafsir dari ayat di atas adalah memperingatkan bahwa kenikmatan apapun 

bentuknya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ayat di atas 

mengingatkan bahwa sikap yang diperbuat akan mereka pertanggung jawabkan 

dan kelak mereka akan ditanyai tentang sikap mereka menyangkut kenikmatan 

ukhrawi. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Kemudian, Aku bersumpah bahwa 

pasti kamu semua wahai manusia akan ditanyai pada hari itu tentang an-na‟im 

yakni aneka kenikmatan duniawi yang kamu raih, atau kenikmatan ukhrawi 

yang kamu abaikan.
34

 

5. Dampak Etos Kerja dalam Islam 

Pada dasarnya orang bekerja dan berwirausaha selain untuk beribadah tetapi  

juga untuk mencari keuntungan sebagaimana para pedagang pada umumnya. Orang 

bekerja dan berwirausaha keuntungannya juga dapat dijadikan sebagai sarana 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan aktivitas kerja dan usaha, 

                                                             
33 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 600 
34 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 490 
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mereka mendasarkannya pada fungsi hidup yang digariskan Allah dalam Al-Quran, 

yakni ta‟abbud, menghambakan diri kepada Allah SWT. 

Mengingat kandungan yang ada dalam pengertian etos kerja, adalah unsur 

penilaian, maka secara garis besar dalam penilaian itu, dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu penilaian positif dan negatif atau etos kerja tinggi dan etos kerja rendah.  

Dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi, apabila menunjukkan tanda-tanda 

sebagai berikut:  

a. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia. 

b. Menempatkan pandangan tentang kerja, sebagai suatu hal yang amat luhur bagi 

eksistensi manusia. 

c. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. 

d. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan 

sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita, 

e. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah.  

Sedangkan bagi individu atau kelompok masyarakat, yang dimiliki etos kerja 

yang rendah, maka akan menunjukkan ciri-ciri yang sebaliknya, yaitu: 

a. Kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri, 

b. Kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia, 

c. Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan, 

d. Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan,  

e. Kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup.  

Etos kerja yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat, akan 

menjadi sumber motivasi bagi perbuatannya. Apabila dikaitkan dengan situasi 
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kehidupan manusia yang sedang “membangun”, maka etos kerja yang tinggi akan 

dijadikan sebagai persyaratan yang mutlak, yang harus ditumbuhkan dalam 

kehidupan itu. 

Menurut Yusuf Qardhawi motivasi diwajibkannya bekerja karena alasan-alasan 

berikut ini:
35

 

Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan tuntutan  syariat, 

seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya 

dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya  agar tetap berada di atas. 

Dampak diwajibkannya bekerja bagi individu oleh  Islam adalah dilarangnya 

meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan  belas kasihan orang. Mengemis 

tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, 

memiliki utang yang menjerat, dan diyah murhiqah (menanggung beban melebihi 

kemampuan untuk menebus pembunuhan). 

Kedua, untuk kemaslahatan keluarga. Bekerja diwajibkan demi  terwujudnya 

keluarga. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja,  baik laki-laki 

ataupun wanita, sesuai dengan profesi masing-masing. 

Ketiga, untuk kemaslahatan masyarakat. Walaupun seseorang tidak  

membutuhkan pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik 

untuk dirinya maupun untuk keluarganya ia tetap wajib bekerja untuk  masyarakat 

sekitarnya. Karena masyarakat telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit 

                                                             
35 Ahmad Zaini, Meneladani Etos Kerja Rasulullah SAW, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 

Vol. 3, No. 1, Juni 2015, h. 124 
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kepadanya, maka seyogyanya masyarakat mengambil  darinya sebanyak apa yang 

diberikan kepadanya. 

Keempat, hidup untuk kehidupan dan untuk semua yang hidup. Lebih dari itu, 

seorang muslim tidak hanya bekerja demi mencapai manfaat  komunitas manusia, 

tetapi ia wajib bekerja untuk kemanfaatan seluruh  makhluk hidup, termasuk hewan.  

Kelima, bekerja untuk memakmuran bumi. Bekerja sangat diharapkan  dalam 

Islam untuk memakmurkan bumi.  

Keenam, bekerja untuk bekerja. Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim 

diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat  dimanfaatkan 

olehnya, oleh keluarganya atau oleh masyarakat, juga  meskipun tidak satu pun dari 

makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib bekerja 

karena bekerja merupakan hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-

Nya.   
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B. Lokasi Usaha 

1. Konsep Lokasi Dalam Ekonomi Islam 

Pemilihan lokasi yang baik adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh 

pedagang, agar usahanya dapat terlihat oleh orang banyak, sehingga terdapat 

beberapa pertimbangan yang akan dipikirkan untuk menentukan lokasi yang tepat. 

Penentuan lokasi tersebut harus diperhatikan oleh pedagang karena tidak akan 

pernah lepas dari tanggung jawab dari lingkungan sekitarnya, dengan melihat bahwa 

tidak akan merugikan lingkungan sekitarnya dan melakukan kerusakan. Islam 

merupakan agama yang megatur semua aspek di muka bumi dan salah satunya 

adalah bagaimana manusia melindungi dan menjaga lingkungan, serta tidak 

mencoba merusaknya. Hal ini merupakan salah satu ajaran Islam, yaitu melarang 

melakukan kerusakan lingkungan, seperti tertulis dalam Al-Qur‟an surat Al-A‟raaf: 

56, yaitu: 

                              

     

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-

A‟raaf: 56)
36

 

 

Islam melarang untuk melakukan kerusakan lingkungan, sehingga dapat 

merugikan orang lain. Allah SWT melarang umatnya untuk menghancurkan atau 

merusak yang ada di muka bumi, melainkan menjaga dan melindunginya. Begitu 

                                                             
36 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 157 
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juga dengan penentuan lokasi usaha yang tepat diharapkan bukan memberikan efek 

negatif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar, akan tetapi memberikan efek 

positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar usaha tersebut. 

Keimanan bukan hanya dalam hal beribadah akan tetapi juga dalam 

berperilaku terhadap makhluk hidup dan juga sesamanya. Dengan memperhatikan 

lingkungan sekitar dan juga menjaganya, tidak mencoba merusak ataupun 

memberikan dampak yang buruk merupakan salah satu keimanan seseorang serta 

merupakan salah satu ibadah. Oleh karena itu, dalam membuka usaha diperlukan 

mencari tempat dimana yang tidak merugikan lingkungan sekitarnya, melainkan 

akan memberikan keuntungan terhadap lingkungan sekitarnya. 

2. Definisi Lokasi Usaha 

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, 

atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta 

hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/ kegiatan lain 

baik ekonomi maupun sosial.
37

 Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, 

pabrik. Pertanian, pertambangan sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja/ acak berada di 

lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan (mekanisme) yang dapat diselidiki 

dan dapat dimengerti. 

Menjalankan kegiatan usaha jelas memerlukan tempat usaha yang dikenal 

dengan lokasi usaha. Lokasi usaha ini penting baik sebagai tempat menjalankan 

                                                             
37 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 

122 
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aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas penyimpanan, atau untuk 

mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai 

tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat 

langsung barang yang diproduksi atau yang di jual baik jenis, jumlah, maupun 

harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan 

bertransaksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara 

langsung.
38

 

Menurut Kotler pengertian lokasi adalah kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi sasaran. Tempat merupakan saluran distribusi yaitu 

serangkaian organisasi yang saling tergantung dan saling terlihat dalam proses 

untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan aau dikonsumsi. Lokasi 

berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi.
39

 

Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu: 

a. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaan seperti ini 

maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat 

yang dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain 

harus srategis. 

b. Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, 

tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas. 

                                                             
38 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), h. 140 
39 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Principal of Marketing, Edisi 8, Prentice-hall, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka, 2001), h. 148 
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c. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung merupakan service 

provider, dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, 

computer, atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama 

komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.
40

  

Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan 

dengan baik dan mendalam dengan memperhatikan sumber daya yang akan dipakai 

baik sumber daya bahan baku, sumber daya manusia, transportasi, dampak terhadap 

lingkungan sekitar, tenaga listrik dan lainnya.  

Pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-segi 

negatif dan mendapatkan lokasi dengan paling banyak faktor-faktor positif. 

Sebagaimana dalam Al-Qur‟an disebutkan pada Surah An-Nisa: 85. 

                                  

             

Artinya: “Barangsiapa memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan 

memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi 

syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari 

padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. An-Nisa: 85)
41

 

Merujuk dari ayat di atas suatu perbuatan yang memberikan kebaikan kepada 

orang lain maka seorang yang melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah, 

begitu juga sebaliknya jika seorang hamba itu memberikan sesuatu manfaat yang 

                                                             
40 Suwianto Johan, Studi Kelayakan Pengambangan Bisnis, Edisi Pertama, (Bandung: Graha 

Ilmu, 2011), h. 65 
41 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 91 
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buruk kepada orang lain maka hamba tersebut juga akan menanggungnya. Jadi 

pemilihan lokasi harus memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar karena hal 

tersebut secara langsung berdampak positif terhadap usaha yang dijalankan di 

tempat tersebut. 

Lokasi usaha merupakan  pemacu  biaya yang begitu signifikan, lokasi usaha 

sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat (atau menghancurkan) strategi 

bisnis sebuah usaha. Pada saat pemilik usaha telah memutuskan lokasi usahanya 

dan beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya akan menjadi tetap dan sulit 

untuk dikurangi. Pemilihan lokasi usaha mempertimbangkan antara strategi 

pemasaran jasa dan preferensi pemilik. Kedekatan dengan pasar memungkinkan 

sebuah organisasi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan 

sering menghemat biaya pengiriman. Berdasarkan kedua keuntungan tersebut, 

memberikan layanan yang lebih baik biasanya adalah lebih penting.
42

 

3. Faktor-faktor Pertimbangan dalam Pemilihan Lokasi Usaha 

Pemilihan tempat atau lokasi usaha memerlukan pertimbangan yang cermat, 

adapun faktor-faktor dalam pemilihan lokasi sebagai berikut:
43

 

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi. 

b. Visibilitas (penerangan), misalnya yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi 

jalan. 

                                                             
42 Harding, A. Manajemen Produksi, (Jakarta: Balai Aksara, 2002), h. 67 
43 Ratih Huriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 

55 
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c. Lalu lintas (traffic),di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1) Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan besar terjadinya 

impulse buying. 

2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, misalnya 

terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulance. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman. Parkir kendaraan merupakan kebutuhan 

yang sanga penting. Kenyamanan berbelanja sangat ditentukan oleh rasa aman 

pembeli terhadap parkir kendaraan. Apabila pelanggan tidak menemukan 

tempat parkir yang aman dan nyaman. Mereka kemungkinan tidak akan singgah 

pada lokasi tersebut. 

e. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas  untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

f. Tren populasi dan mutu kehidupan. Pengusaha harus mengetahui situasi dan 

kondisi  suatu daerah dan orang yang tinggal  pada daerah tersebut. Dibutuhkan 

analisa populasi dan data demografis agar dapat mengetahui situasi lokasi, 

daerah yang akan dipilih secara rinci. Analisa tren suatu warga seperti: ukuran 

dan kepadatan populasi, jumlah dan ukuran keluarga, tingkat pendapatan, 

pendidikan, ras, agama, tren pertumbuhan akan memberikan fakta guna 

penentuan lokasi usaha. 

g. Peraturan daerah dan iklim bisnis, pengusaha harus mengetahui iklim bisnis 

pada lokasi yang akan dipilih. Apakah ada peraturan pemerintah yang 
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menguntungkan. Apakah ada keleluasaan yang diberikan pemerintah daerah, 

apakah trend bisnis yang akan ditawarkan dapat diterima masyarakat. 
44

 

h. Jasa publik, apakah lokasi yang akan dipilih memiliki jasa-jasa publik yang 

nanti akan menurunkan biaya. Lokasi sebaiknya dilengkapi dengan jasa-jasa 

publik seperti: pembuangan sampah, saluran air bersih, listrik, telepon dan 

sejenisnya. 

i. Reputasi lokasi, suatu daerah dengan komunitas tertentu memiliki karekteristik 

yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Suatu daerah mungkin memiliki 

reputasi baik adakalanya suatu daerah memiliki reputasi kurang baik dalam 

beberapa hal, seperti: keamanan, tanggapan masyarakat, ras dan agama. Tempat 

dimana bisnis memiliki kecenderungan selalu gagal akan membuat reputasi 

daerah tersebut kurang baik dan memiliki pengaruh terhadap pemilihan lokasi.
45

 

Untuk mendapatkan lokasi yang tepat sehingga memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, diperlukan mencari lokasi yang mana akan mempermudah dalam 

semua kegiatan usahanya sehingga diperlukan faktor-faktor untuk menentukan 

lokasi usaha. Terdapat 5 faktor dalam menentukan lokasi yang tepat dan juga baik, 

yaitu:
46

 

a. Kemudahan dalam mencapai konsumen 
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Mayoritas konsumen tidak berkeinginan melakukan perjalanan jauh untuk 

berbelanja, sehingga kebanyakan konsumen akan berbelanja dimana tempat 

yang mudah dijangkau dan juga tidak terlalu jauh. 

b. Kondisi lingkungan bisnis 

Pengusaha harus memperhatikan lokasi bisnisnya, dengan melihat apa yang 

dibutuhkan di lingkungan sekitar. Bisnis berskala kecil dipengaruhi oleh 

sejumlah cara dari lingkungan tempat bbisnis tersebut beroperasi. Kondisi 

lingkungan dapat menghalangi atau melancarkan keberhasilan suatu usaha. 

c. Tersedianya sumber daya 

Tersedianya sumber daya yang berhubungan dengan barang dan pengoperasian 

bisnis juga harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi bisnis. Pengusaha 

harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 

1) Kedekatan dengan bahan mentah, 

2) Kesesuaian persediaan tenaga kerja, 

3) Tersedianya sarana transportasi. 

d. Pilihan pribadi wirausaha 

Dalam memilih lokasi perusahaan juga biasanya mempertimbangkan komunitas 

disekitarnya yaitu dimana tempat pengusaha tinggal. 

e. Tersedianya lokasi dan biaya 

Perusahaan dalam menentukan lokasi dapat dikarenakan fasilitas yang di 

dapatkan dari lokasi tersebut serta dengan melihat biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan, sehingga hal ini menjadi bahan pertimbangan pengusaha untuk 

menentukan usahanya. 
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Dengan melihat semua faktor dari penentuan lokasi, diharapkan akan memberikan 

kelancaran terhadap usaha yang dijalaninya dan juga tidak memberikan kerugian terhadap 

usaha dan kepada orang lain atau lingkungan sekitarnya. Dengan hal itu, akan memberikan 

keuntungan dan kelancaran bagi semua pihak. 

4. Tahap Pemilihan Lokasi 

Tiga tahap yang harus dilalui jika suatu lokasi akan dipilih sebagai lokasi usaha, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap pertama: melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan sebagai 

lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah, jenis proses 

produksi/ jasa ini akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan 

buruh/ tenaga kerja, pengangkutan, dan lain-lain. 

b. Tahap kedua: memerhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman 

sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses peoduksinya 

karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, 

air,telepon, dan faktor lainnya yang dianggap penting. 

c. Tahap ketiga: mempertimbangkan dan manilai dampak sosial, atau dukungan 

dari masyarakat disekitar lokasi. Penilaian ini di dapat dengan melakukan survei 

langsung ke lapangan. Dari ketiga tahap inilah dianalisis dan dipertimbangkan 

apakah suatu usaha layak didirikan pada lokasi atau wilayah tersebut.
47

 

Seperti penjelasan di atas terkait tahapan dalam menentukan lokasi usaha, 

lokasi yang baik tentu saja akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan tujuan 
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dan harapan. Pemilihan lokasi usaha sangat penting karena apabila salah dalam 

menentukan lokasi yang dipilih akan mengakibatkan peningkatan biaya yang 

dikeluarkan. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi suatu 

usaha, baik dari sisi finansial maupun nonfinansial. Misalnya, dapat memberikan 

pelayanan yang aman dan nyaman kepada konsumen dengan memuaskan, 

kemudahan untuk memperoleh alat penunjang yang disediakan untuk publik seperti 

sarana dan prasarana, seperti adanya transporasi yang dapat mempermudah 

menjangkau bahan baku dalam jumlah dan waktu yang telah diperhitungkan. 

 

5. Teori Lokasi Memaksimumkan Laba 

Menetapkan titik lokasi optimal bagi sebuah perusahaan menjadi lebih sulit 

dikarenakan oleh fakta bahwa produsen dapat memasarkan barangnya atau 

menunjukkan distributor untuk memasarkan barangnya dengan mendatangi 

konsumen. Jadi lokasi produsen tidak harus berada di pasar aau di sekitarnya, 

terlebih-lebih harga lahan sudah sangat tinggi. 

Mc. Grone berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimumkan 

keuntungan sulit ditangani dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi dan dalam 

analisis dinamik. Ketidaksempurnaan pengatahuan dan ketidakpastian biaya dan 

pendapatan dimasa depan pada tiap lokasi, biaya relokasi yang tinggi, preferensi 

personal dan pertimbangan lain membuat model maksimisasi keuntungan lokasi 

sulit dioperasikan. Selain itu, pengusaha mungkin saja lebih memberikan 

perhatiannya pada maksimisasi keuntungan unuk pertumbuhan jangka panjang dari 
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pertumbuhan jangka pendek dan ini menyebabkan diterapkannya suatu keputusan 

tentang lokasi yang berlainan.
48

 

Menurut Isard, masalah lokasi merupakan penyeimbangan antara biaya dengan 

pendapatan yang dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. 

Keuntungan relatif dari lokasi bisa saja sangat dipengaruhi pada tiap waku oleh 

faktor dasar: 

a. Biaya input atau bahan baku; 

b. Biaya transportasi; 

c. Keuntungan agglomerasi. 

Di antara berbagai biaya tersebut, jarak dan aksesibilitas tampaknya merupakan 

pilihan terpenting dalam konteks tata ruang. Sungguh pun seluruh biaya bervariasi 

dengan waktu dan tempat, namun biaya transortasi biasanya bervariasi dengan jarak 

karena ia merupakan fungsi dan jarak. Jadi Isard menekankan pada faktor-faktor 

jarak, aksesibilitas, dan keuntungan agglomerasi sebagai hal yang utama dalam 

pengambilan keputusan lokasi.
49

 

Masih mengenai kasus yang sama, Richardson mengemukakan bahwa aktivitas 

ekonomi atau perusahaan cenderung untuk berlokasi pada pusat kegiatan sebagai 

usaha mengurangi ketidakpastian dalam keputusan  yang diambil guna 

meminimumkan resiko. Faktor unsur ketidakpastian minimum dapat diperoleh pada 

pusat kegiatan sehingga keputusan lokasi didasarkan pada kriteria lain dari 

keuntungan dan biaya-biaya langsung. Dalam hal ini, baik kenyamanan maupun 
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49 Ibid., h. 148 
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keuntungan agglomerasi merupakan penentu lokasi yang penting, yang menjadi 

daya tarik lokasi yang lebih kuat daripada sumber daya alam, sumber tenaga kerja 

(upah rendah), dan elemen kunci yang lain dari teori lokasi tradisional. Richardson 

lebih lanjut mengemukakan bahwa pemahaman tentang perkembangan kota dan 

wilayah tidak dapat diperoleh tanpa apresiasi penuh dari kekuatan agglomerasi yang 

terjadi karena kekuatan ini bagaimanapun juga menghasilkan konsentrasi industri 

dan aktivitas lainnya.
50

 

6. Dampak Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang 

dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan 

sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis 

maka penjualan tidak terlalu bagus yang berakibat pada pendapatan yang menurun.  

Pentingnya keputusan akan lokasi usaha ditentukan oleh  biaya dan ketidak 

mungkinan menaikkan taruhan dan menjalankan bisnis yang telah dilakukan, jika 

pemilihan lokasi tersebut tidak strategis, bisnis mungkin tidak akan pernah 

berkembang, bahkan dengan pendanaan yang mencukupi dan kemampuan 

manajerial yang lebih baik.
51

 Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan 

berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun non 

finansial, keuntungan tersebut antara lain adalah:
52

 

 

                                                             
50 Ibid., h. 148 
51 Justin G. Longnecker, dkk, Kewirausahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 240 
52 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 223 



57 
 

 
 

 

a. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. 

b. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah 

maupun kualifikasinya. 

c. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah 

yang diinginkan secara terus menerus. 

d. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah 

diperhitungkan untuk perluasan lokasi usaha sewaku-waktu. 

e. Memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan datang. 

f. Meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah 

setempat. 

C. Jam Kerja 

1. Pengertian Jam Kerja 

Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya pada 

teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja dengan 

harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan konsekuensi 

mengorbankan penghasilan yang seharusnya didapatkan. Kesediaan tenaga kerja 

untuk bekerja dengan jam kerja panjang atau pendek adalah merupakan keputusan 

individu.
53

 

Alokasi waktu usaha atau jam kerja adalah total waktu usaha atau jam kerja 

usaha yang digunakan oleh seorang pedagang di dalam berdagang. Menurut Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia, jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat 

peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk 

bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas 

kerja.
54

 

Jam kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau lamanya waktu yang 

dipergunakan untuk berdagang atau membuka usaha mereka untuk melayani 

konsumen setiap harinya. Sedangkan jam kerja menurut Badan Pusat Statistik 

adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh 

pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan 

untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu. Bagi pedagang yang pada 

umumnya disektor informal, jumlah jam kerja dihitung  mulai berangkat kerja atau 

buka lapak/toko hingga tiba kembali di rumah atau tutup lapak/tokonya. 

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang 

hari atau malam hari. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan datang 

merupakan langkah-langkah memperbaiki pengurusan waktu. Apabila perencanaan 

pekerjaan belum dibuat dengan teliti, tidak ada yang dapat dijadikan panduan untuk 

menentukan bahwa usaha yang dijalankan adalah selaras dengan sasaran yang ingin 

dicapai. Dengan adanya pengurusan kegiatan-kegiatan yang hendak dibuat, 

seseorang itu dapat menghemat waktu dan kerjanya.
55
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Wolmen menyatakan bahwa ada kaitan antara psikologi dan pekerjaan. 

Pekerjaan pada tingkat bawahan merasakan gaji yang dibayar adalah untuk membeli 

waktu mereka. Bagaimanapun, pihak pengurusan pada organisasi besar mencoba 

mengadakan kebebasan waktu bekerja kepada pekerjaan bagian atasan. Cara ini 

didapati menimbulkan tanggung jawab akibat desakan waktu dan memberikan 

pencapaian prestasi kerja yang lebih baik. Wolman mengemukakan beberapa cara 

pengurusan waktu untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, diantaranya ialah 

membiasakan diri segera mencatat hal-hal yang perlu perhatian. Susunan kegiatan 

yang teratur adalah antara keperluan untuk memperbaiki pengurusan waktu 

seseorang.
56

 

Su‟ud menyatakan bahwa kriteria-kriteria pengurusan waktu kerja yang efektif 

sebagai berikut:
57

 

a. Memahami sepenuhnya pekerjaan yang akan dilaksanakan 

b. Memberi keutamaan kerja menurut kepentingan 

c. Mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak 

d. Mengawasi masalah supaya tidak terjadi lagi 

e. Menetapkan masa selesainya pekerjaan 

f. Pekerjaan yang tidak perlu supaya segera disingkirkan 

g. Senantiasa menyadari nilai waktu dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan 

h. Mencatat hal-hal yang perlu dikerjakan di masa depan 

i. Membentuk daftar penggunaan waktu kerja 
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j. Menilai keberhasilan kerja berdasarkan objektif pekerjaan 

Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No. 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 

85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No. 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha 

untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 

2 sistem yaitu: 

a. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja 

dalam 1 minggu; atau 

b. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja 

dalam 1 minggu.
58

 

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 

jam dalam 1 minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka 

waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/ 

buruh berhak atas upah lembur. 

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Curahan Jam Kerja 

Curahan jam kerja adalah jumlah jam kerja yang dilakukan untuk melakukan 

pekerjaan di pabrik, di rumah, dan pekerjaan sambilan. Lama bekerja dalam setiap 

minggu bagi setiap orang tidak sama. Ada yang bekerja di pabrik dan dirumah saja, 

tapi ada juga yang selain bekerja di pabrik dan melakukan pekerjaan rumah tangga, 
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masih juga melakukan pekerjaan sambilan. Hal ini tergantung pada keadaan 

masing-masing perorangan tersebut.
59

 

Alasan ekonomi adalah yang paling dominan, untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari atau untuk menambah penghasilan keluarga. Selain itu jumlah 

orang yang harus ditanggungnya menjadi salah satu alasan mengapa seorang 

melakukan pekerjaan lebih. Oleh karena itu dalam menyediakan waktu untuk 

bekerja tidak cukup hanya memperhatikan jumlah jam orang yang bekerja tetapi 

perlu juga diperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam setiap minggu.
60

 

Neo Klasikal teori tentang house hold production mengatakan bahwa ada tiga 

kemungkinan alokasi waktu dari waktu yang tersedia, yaitu: 

a. bekerja di rumah; 

b. bekerja di pasar; 

c. waktu istirahat. 

Ketiga alokasi tersebut menghasilkan tiga macam komoditi, yaitu hasil kerja di 

rumah antaranya mangurus anak atau membersihkan rumah. Hasil kerja di luar 

rumah berupa upah yang digunakan untuk membeli keperluan hidupnya dan uttility 

yang diperoleh dari waktu isirahat (leisure).
61

 

Banyak faktor yang mempengaruhi alokasi waku seseorang. Alokasi waktu bagi 

setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu keadaan 

sosial ekonomi keluarga, pemilihan asset produktif, tingkat upah, karakteristik yang 
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melekat pada setiap anggota keluarga yang dicirikan dengan faktor umur, tingkat 

pendidikan atau keahlian yang dimiliki anggota keluarga yang lain. 

Pertambahan pendapatan cenderung untuk mengurangi jam kerja (income 

effect), karena dengan meningkatnya status ekonomi (pertambahan pendapatan) 

seseorang cenderung untuk  meningkatkan konsumsinya dan akan lebih banyak 

menikmati waktu senggangnya. Hal ini berarti mereka telah mengurangi jam kerja 

untuk keperluan tersebut.
62

 

Yusuf Qardhawi mengatakan, kepedulian pedagang terhadap agamanya hanya 

bisa terwujud dengan memelihara tujuh hal, yaitu:
63

 

a. Meluruskan niat, dengan meniatkan untuk menjaga diri agar tidak meminta-

minta, menjaga diri dari kerakusan terhadap apa yang terjadi milik orang lain 

karena mencakupkan diri dari yang halal, menjadikannya sebagai dukungan 

terhadap agama, dan demi melaksanakan kewajiban mencukupi kebutuhan 

keluarga agar termasuk kelompok orang-orang yang berjihad dengannya. 

b. Melaksanakan fardhu kifayah dan hal yang penting dalam agama. 

c. Memperhatikan „pasar‟ akhirat, yakni jangan sampai pasar dunia 

menghalanginya dari pasar-pasar akhirat yaitu masjid. 

d. Senantiasa melakukan dzikrullah, yakni tidak berhenti sampai pada batas 

tersebut tetapi senantiasa melakukan dzikrullah di pasar dan tidak pernah 

berhenti membaca tahlil dan tasbih. 
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e. Rela menerima dan tidak rakus, yaitu tidak terlalu rakus kepada pasar dan 

perniagaan, dengan menjadi orang pertama masuk dan orang yang terakhir 

keluar, atau mengarungi lautan demi perniagaan. 

f. Menghindari syubhat, yakni tidak hanya menjauhi yang haram, tetapi juga 

menghindari tempat-tempat syubha dan keraguan. 

g. Muraqabah dan muhasabatun nafsi, kewajiban orang yang bekerja mencari 

pencaharian yaitu bersikap adil, ihsan, dan peduli terhadap agamanya. Jika ia 

bersikap adil saja maka ia termasuk orang-orang yang shalih, jika ia 

menambahkan sikap ihsan maka ia termasuk orang-orang yang dekat kepada 

Allah (Al Muqarrabin), jika memperhatikan tugas-tugas agama di samping, 

maka ia termasuk orang-orang yang shiddiq. 

D. Pendapatan 

1. Konsep Islam Tentang Pendapatan  

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang 

diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang 

bersumber dari syari‟at Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu 

sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan 

adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membuat 

seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang telah 

dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap 

besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai 

kebutuhan pangan, sandang, papan dan beragam kebutuhan lainnya. 
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Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan 

minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal 

yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru kaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
64

 

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba 

(Indonesia), profit (Inggris), dan ribh (Arab). Dalam Al-Qur‟an, ayat yang berbicara 

tentang ribh yaitu surah Al-Baqarah ayat 16, yaitu: 

                             

Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka 

tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat 

petunjuk”(Q.S. Al-Baqarah: 16)
65

 

Profit merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat 

melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong 

pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk 

menganggurkannya agar tidak habis dimakan zakat.
66

 Pendapatan bersih atau laba 

terbagi menjadi tiga macam:
67

  

a. Ar-Ribh at-Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan sebagai pertambahan 

pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses 
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barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dalam kosep akuntansi disebut laba 

dagang. 

b. Al-Ghallah (laba insidental), yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan sebelum penjualan, seperti wol atau susu dari hewan yang yang akan 

dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak 

pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi 

disebut laba yang timbul dengan sendirinya/ laba insidental atau laba minor atau 

pendapatan marginal atau laba sekunder. 

c. Al-Faidah (laba yang berasal dari modal pokok), yaitu pertambahan pada barang 

milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga 

penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, 

seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak. Dalam konsep 

akuntansi disebut laba utama (primer) atau laba dari pengoperasian modal 

pokok. 

Ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditemukan dalam Al-

Qur‟an maupun hadits. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran 

berapapun yang mereka inginkan, misalnya 25 persen, 50 persen, 100 persen, atau 

lebih dari modal. Dengan demikian pedagang boleh mencari laba dengan persentase 

tertentu selam aktivitas perdagangannya tidak disertai dengan hal-hal yang haram, 

seperti ghaban fahisy (menjual dengan harga jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah 
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dari harga pasar), ihtikar (menimbun), ghisy (menipu), gharar (menimbulkan 

bahaya), dan tadlis (menyembunyikan cacat barang dagangan).
68

  

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang 

pedagang Muslim memegang peranan utama dalam memengaruhi penentuan kadar 

keuntungan dalam transaksi atau muamalah. Husein Syahatah memberikan beberapa 

kriteria umum Islami yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas 

keuntungan yang diinginkan oleh pedagang. Di antara kriteria-kriteria tersebut 

yaitu:
69

 

a. Kelayakan dalam penetapan laba. 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil 

keuntungan. Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikemukakan Syahatah berkata, 

“Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas, maka kamu akan selamat 

(berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan 

menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak.” Pernyataan ini 

menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) yang dapat 

dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan 

bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada 

gilirannya akan membawa pada pertambahan laba. 

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan keuntungan. 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar dengan tingkat 

kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan 
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dan resiko, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diinginkan pedagang. 

Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin 

tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar keuntungannya. 

c. Masa perputaran modal. 

Peranan modal berpengaruh  pada standarisasi keuntungan yang diinginkan 

oleh pedagang, yaitu semakin panjang perputaran dan bertambahnya tingkat 

resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya 

semakin berkurangnya tingkat bahaya maka pedagang akan menurunkan standar 

labanya. 

d. Cara menutupi harga penjualan. 

Jual beli boleh dengan harga tunai ataupun kredit, dengan syarat adanya 

keridhoan diantara keduanya. Jika harga dinaikkan dan penjual memberi tempo 

waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran adalah 

termasuk harga yang merupakan bagian si penjual. 

Dalam Islam, metode penghitungan laba didasarkan pada asas perbandingan. 

Perbandingan itu ada kalanya antara nilai harta di akhir tahun dan di awal tahun, atau 

perbandingan antara harga pasar yang berlaku untuk jenis barang tertentu di akhir 

tahun dan di awal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income tersebut. Namun demikian, 

Islam mengharamkan keuntungan yang mengandung unsur dan praktik bisnis haram, 

diantaranya:
70
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a. Keuntungan dari bisnis barang dan jasa haram seperti bisnis minuman keras, 

narkoba, jasa kemaksiatan, perjudian, rentenir, dan praktik riba, makanan dan 

minuman merusak, benda-benda membahayakan rohani dan jasmani. 

b. Keuntungan dari jalan curang dan manipulasi. 

c. Manipulasi dengan cara merahasiakan harga aktual. 

d. Keuntungan dengan cara menimbun dan spekulatif. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa dibolehkan bagi siapapun untuk mencari 

keuntungan tanpa ada batasan margin keuntungan tertentu selama memauhi hukum-

hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang 

sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan 

merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau 

mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah 

dengan para pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-

haknya.
71

 

Islam tidak melarang seorang pebisnis Muslim untuk mendapatkan keuntungan 

yang besar dari aktivitas bisnis, karena pada dasarnya semua aktivitas bisnis  

termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki dasar kaidah membolehkan segala 

sesuatu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan 

syariah. Namum laba (keuntungan) dalam bisnis syariah tidak selalu identik dengan 

material, pertumbuhan asset, atau harta. Laba dalam Islam memiliki dua orientasi, 

yaitu material dan non material. Aspek material dari laba dimaknai dengan 
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penambahan harta yang halal dan bersih dari seorang pebisnis Muslim. Adapun 

aspek non material, laba sangat erat kaitannya dengan ketakwaan, kesabaran, 

bersyukur, mengikuti perintah Rasulullah SAW serta dipelihara dari kekikiran.
72

 

Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis 

dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak 

amanah, penipuan, pengerusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang 

dilarang syariah. Keuntungan yang didapat pun tidak akan terakumulasi pada diri 

mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat 

kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah 

pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, 

tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati, dan tolong 

menolong di antara seluruh masyarakat.
73

 

 

 

2. Pengertian Pendapatan 

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau 

pendapatan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa 

sebuah industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang 
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halal. Kemudian pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya.
74

 

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan 

karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh 

pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam 

perusahaan seefisien mungkin. Selain itu, tanpa adanya pendapatan mustahil akan 

diperoleh penghasilan atau earnigs. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang 

disebabkan oleh penjualan produk perusahaan.
75

 Pendapatan selain itu juga dapat 

didefinisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan 

barang atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.
76

  

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai: 

a. Semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari 

penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (income revenue). 

b. Penerimaan dana sebagai hasil dari investasi.
77

 

Pendapatan adalah hasil penjualan barang dagang. Penjualan timbul karena 

terjadi transaksi jual-beli barang antara penjual dan pembeli. Tidak peduli apakah 

transaksi tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai, kredit, atau sebagian 

tunai dan sebagian kredit. Selama barang sudah diserahkan oleh pihak penjual 

                                                             
74 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 102 
75 Rudianto, Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 48 
76 Munawir S, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 26 
77 Ahmad Ihfan Sholihin, Buku Pintar Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2010), h. 621           



71 
 

 
 

kepada pihak pembeli, hasil penjualan tersebut sudah  termasuk sebagai 

pendapatan.
78

 

Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan 

uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. 

Dimana pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari 

kekayaan seperti sewa, bunga, atau deviden serta pembayaran transfer atau 

penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.
79

 

Pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
80

 

a. Pendapatan kotor, yaitu pendapatan dalam proses penjualan sebelum dikurangi 

biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung. 

b. Pendapaan bersih, yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan semua beban usaha 

atau biaya operasi. Pendapatan bersih atau laba usaha (operating profit) ini 

merupakan laba yang diperoleh suatu usaha dari aktivitas usaha atau operasinya, 

belum dikenai biaya pinjaman dana jika ada. 

3. Siklus Aliran Pendapatan (Circular Flow) 

Siklus aliran pendapatan (circular flow) adalah sebuah model yang me-

nggambarkan bagaimana interaksi antarpara pelaku ekonomi menghasilkan 

pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai 

kegunaan (utility) masing-masing pelaku ekonomi. 
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Model Circular flow membagi perekonomian menjadi empat sektor: 

a. Sektor rumah tangga (Households sector), yang terdiri atas sekumpulan 

individu yang dianggap homogen dan identik. 

b. Sektor perusahaan (Firms sector), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan 

yang memproduksi barang dan jasa. 

c. Sektor pemerintah (Goverment sector), yang memiliki kewenangan politik 

untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. 

d. Sektor luar negeri (Foreign sector), yaitu sekor perekonomian dunia, dimana 

perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.
81

 

4. Klasifikasi Pendapatan 

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau 

suatu rumah tangga selama periode tertentu. Terdapat beberapa klasifikasi 

pendapatan antara lain: 

a. Pendapatan pribadi yaitu: semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa 

memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara. 

b. Pendapatan disposibel yaitu: pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus 

dibayarkan oleh penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan 

inilah yang dinamakan pendapatan disposibel. 

c. Pendapatan nasional yaitu: nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa jasa yang 

diproduksikan oleh suatu negara dalam satu tahun.
82
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5. Menentukan Pendapatan 

Berikut ini adalah mengenai pendapatan yang riil, yaitu pendapatan pokok, 

pendapatan penunjang, dan pendapatan lainnya.
83

 

a. Pendapatan pokok 

Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. 

Jenis pendapatan ini mempunyai sumber pokok yang bersifat permanen. 

Misalnya, gaji bulanan bagi para pegawai atau karyawan. Pendapatan seperti ini 

dapat diperkirakan terlebih dahulu secara pasti. 

b. Pendapatan penunjang 

Pendapatan penunjang adalah pendapatan yang dihasilkan oleh kepala keluarga 

dalam bentuk tambahan dan bersifat terduga, meskipun pendapatan ini tidak 

bersifat pasti atau tidak menentu. Misalnya seperti pendapatan dari hadiah atau 

pemberian orang lain yang tidak terikat oleh waktu. Meskipun dapat 

diperkirakan, namun pendapatan ini tidak bisa dipastikan. 

c. Pendapatan lain 

Pendapatan lain adalah pendapatan yang tidak terduga. Misalnya, sumbangan 

dalam jumlah yang cukup besar, hadiah, bantuan, atau warisan. Pendapatan ini 

sangat sulit diperkirakan. Pendapatan pokok jangka waktunya bisa bersifat 

bulanan, mingguan, atau harian. Diantara bentuk yang paling ideal untuk 
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dijadikan patokan adalah pendapatan yang bersifat bulanan. Bagi yang 

mempunyai pendapatan pokok mingguan atau harian, baiknya disimpan dalam 

bentuk tabungan yang bersifat fleksibel. Kemudian pendapatan tersebut diambil 

setiap bulan sebagai bagian dari pendapatan pokok.
84

 

Jenis pendapatan yang dimiliki perusahaan akan sangat ditentukan oleh bidang 

usaha yang digeluti perusahaan tersebut. Karena itu, sebuah perusahaan mungkin 

hanya memiliki satu jenis pendapatan, sementara perusahaan yang lain bisa 

memiliki lebih dari satu jenis pendapatan.
85

 

Untuk keperluan manajerial, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis, seperti berikut: 

a. Pendapatan total, yaitu jumlah seluruh pendapatan dari penjualan, seperti 

pendapatan total, atau total revenue ini adalah hasil perkalian dari jumlah unit 

terjual dengan harga jual per unit. 

b. Pendapatan rata-rata atau pendapatan per unit barang dan jasa (Average 

Revenue), yaitu pendapatan rata-rata dari setiap unit penjualan. Oleh karena 

ittu maka pendapatan rata-rata dapat juga dirumuskan sebagai hasil bagi dari 

pendapatan total dengan jumlah unit yang terjual. 

                                                             
84 Ibid., h. 119 
85 Rudianto, Op.Cit., h. 48 



75 
 

 
 

c. Pendapatan tambahan atau penerimaan marginal (Marginal Revenue), yaitu 

tambahan pendapatan yang didapat untuk setiap tambahan satu unit penjualan 

atau produksi.
86

 

 

6. Aspek Peningkatan Pendapatan (Income) 

Aspek peningkatan pendapatan (Income) memerlukan dua faktor penunjang 

utama, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar (internal 

maupun eksternal), atau dalam istilah sehari-hari lebih dikenal dengan stabilitas 

makroekonomi. 

a. Lapangan pekerjaan 

Lapangan pekerjaan adalah sumber nafkah utama bagi setiap orang dewasa. 

Sangatlah tidak mungkin seseorang tanpa bekerja mendapat nafkah atau 

pendapatan. Negara atau pemerintah sangatlah tidak mungkin menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakatnya, karena berbagai keterbatasan 

yang dihadapi. Oleh karena itu, agar masyarakat memiliki sumber pendapatan, 

tidak mungkin pemerintah menjadikan seluruh rakyatnya menjadi pegawai 

negeri sehingga mempunyai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Yang 

dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong aktivitas ekonomi di 

masyarakat, melalui pengembangan investasi, sehingga akan tercipta aneka 

ragam lapangan pekerjaan bagi masyaraka. 

b. Sabilitas nilai tukar 
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Stabilitas nilai tukar baik internal (harga barang dan jasa yang dikonsumsi 

setiap hari) maupun eksternal (kurs), juga berpengaruh pada peningkatan 

pendapatan, khususnya daya beli seseorang. Bila pendapatan naik 10%, 

sementara harga barang dan jasa naik lebih tinggi dari 10%, maka daya  beli 

dari pendapatan orang tersebut justru menurun. 

Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara, sangat tidak 

mungkin mendiktekan harga dan kurs kepada seluruh masyarakatnya, yang 

dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong akivitas ekonomi di 

masyarakat, melalui pengembangan investasi, sehingga akan mendorong 

terciptanya keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) 

barang dan jasa di masyarakat yang akan membanu terbangunnya stabilitas 

harga (nilai tukar), baik untuk harga barang dan jasa domestik maupun nilai 

tukar uang domestik dengan uang asing.
87

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

mengenai lokasi usaha, jam kerja, dan tingkat pendapatan. Penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 

“Pengaruh lokasi dan 

Layout Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Buku Menurut 

Perspektif Ekonomi 

Islam” IAIN Raden 

Intan, Ahmad 

Mukhlis. 

Metode analisis data 

menggunakan regresi 

linear berganda 

dengan Uji f, Uji t, 

dan Koefisien 

Determinasi R
2
. 

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

independen lokasi (X1), dan 

layout (X2) berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

variabel dependen keputusan 

pembelian buku (Y) 

berdasarkan hasil dari Uji f, 

Uji t, dan Koefisien 

Determinasi R
2
. Uji 

determinasi menyatakan 

besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel 

terikat adalah 85%. 

2 

“Analisis sarana 

prasarana umum 

terhadap penentuan 

lokasi usaha dalam 

perspektif ekonomi 

Islam” IAIN Raden 

Intan, Mardianti. 

Metode analisis data 

menggunakan regresi 

linear sederhana 

dengan uji t dan 

koefisien determinasi 

R
2
. 

Berdasarkan hasil uji t dan 

Uji Koefisien determinasi R
2
, 

untuk pelaku UMKM dalam 

menentukan lokasi usaha, 

variabel independen sarana 

prasarana umum (X) 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

penentuan lokasi usaha (Y). 

3 

“Analisis pengaruh 

jarak, lama usaha, 

modal, dan jam kerja 

terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima 

konveksi” Universitas 

Diponegoro 

Semarang, Akhbar 

Nurseta Priyandika. 

Metode analisis data 

menggunakan regresi 

linear berganda 

dengan Uji f, Uji t, 

dan Koefisien 

Determinasi R
2
. 

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

independen jarak (X1), lama 

usaha (X2), modal (X3), dan 

jam kerja (X4) berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

variabel dependen 

pendapatan pedagang kaki 

lima  (Y) berdasarkan hasil 

dari Uji f, Uji t, dan 

Koefisien Determinasi R
2
. 
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F. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.
88

 

Dalam penelitian ini semakin strategis lokasi yang dipilih dan semakin panjang 

jumlah jam kerja yang dilakukan maka tingkat pendapatan akan semakin tinggi.  

Gambar 2.1 

Paradigma Regresi Berganda dengan dua variabel independen (X1) dan (X2) dan satu 

variabel dependen (Y) 

 

  

 

 

 

 

                                                             
88 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, ALFABETA, 2013), h, 88 

LokasiUsaha 

(X1) 

Pendapatan 

(Y) 

Jam Kerja 

(X2) 

Perspektif Ekonomi Islam 
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Dari gambar 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas lokasi usaha (X1) 

dan jam kerja (X2) masing-masing atau secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap 

variabel terikat pendapatan (Y), kemudian variabel bebas secara bersama-sama juga 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Kerangka pikir yang terakhir yaitu variabel bebas 

lokasi usaha dan jam kerja serta variabel terikat tingkat pendapatan ditinjau dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

G. Hipotesis 

Untuk memberikan arahan bagi penelitian ini maka diajukan suatu hipotesis. 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.
89

 

1. Pengaruh lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan pedagang. 

Faktor-faktor pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pemilik usaha 

dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat dijadikan 

sebagai salah satu strategi bisnis. Memilih lokasi usaha yang dekat dengan target 

pasar merupakan salah satu strategi bisnis selain itu juga memudahkan konsumen 

dalam  berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi seorang yang 

                                                             
89 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2011), 

h. 64  
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memilih untuk berdagang dengan strategi berpindah-pindah tempat, lokasi yang 

strategis sering kali lebih penting dari pada faktor-faktor yang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Ahmad Mukhlis dengan judul 

Pengaruh lokasi dan Layout Terhadap Keputusan Pembelian Buku Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam, menunjukkan bahwa variabel independen lokasi usaha 

(X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku (Y). Uji 

determinasi menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat sebesar 85%. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H0  = Lokasi usaha tidak mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang yang   

tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

H1 = Lokasi usaha mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang yang  tergabung 

dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

2. Pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan pedagang. 

Faktor jam kerja secara teoritis mempengaruhi pendapatan terutama 

pendapatan bersih. Semakin panjang jumlah jam kerja yang diluangkan untuk 

membuka usaha maka probabilitas pendapatan yang diterima pedagang akan 

semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin pendek jam kerja yang digunakan 

maka pendapatan yang diperoleh semakin rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Akhbar Nurseta Priyandika 

“Analisis pengaruh jarak, lama usaha, modal, dan jam kerja terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima konveksi” menunjukkan bahwa variabel independen jarak (X1), 
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lama usaha (X2), modal (X3), dan jam kerja (X4) berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen pendapatan pedagang kaki lima  (Y) dilihat  dari Uji f, 

Uji t, dan Koefisien Determinasi R
2
. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H0  = Jam kerja tidak mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang yang   

tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

H2 = Jam kerja mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang yang  tergabung 

dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

3. Pengaruh lokasi usaha dan jam kerja terhadap tingkat pendapatan pedagang 

Lokasi merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan 

seseorang konsumen untuk datang dan  berbelanja. Oleh karena itu, ketepatan 

pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan  oleh seorang 

pengusaha sebelum membuka bisnisnya,  karena pemilihan lokasi yang tepat sering 

kali menentukan tingkat penjualan suatu usaha. Selain itu, semakin panjang jumlah 

jam kerja yang diluangkan untuk membuka usaha maka probabilitas pendapatan 

yang diterima pedagang juga akan semakin tinggi. 

Pendapatan bersih para pedagang yang relatif kecil/rendah sering 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi yang 

berbeda-beda dan jam kerja yang dibatasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H0  =  Lokasi usaha dan jam kerja tidak mempengaruhi tingkat pendapatan 

pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 
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H3 = Lokasi usaha dan jam kerja secara bersama-sama mempengaruhi tingkat 

pendapatan pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar 

Lampung. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya 

didominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.
90

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field research) dan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
91

 Dalam hal ini 

penelitian dilakukan pada pedagang yang tergabung dalam IPBL Wilayah Kota 

Bandar Lampung. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data 

dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam 

ruang lingkup kepustakaan.
92
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori  Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

h. 97. 
91

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelittian Dengan Statistik, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), h. 5 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 144 
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Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

penelitian asosiatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Asosiatif yang 

penulis maksud yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara lokasi usaha dan jam kerja terhadap tingkat pendapatan. 

B. Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama merupakan 

variabel independen yaitu lokasi usaha dan jam kerja. Variabel yang kedua 

adalah variabel dependen, yaitu tingkat pendapatan. 

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas.
93

 Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat 

yang digunakan yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang akan di 

teliti adalah pendapatan dari para pedagang yang tergabung dalam IPBL. 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi 

variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 
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variabel dependen (terikat).
94

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas yaitu, Lokasi Usaha (X1) dan Jam Kerja (X2). 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-

ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti 

dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah 

didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau 

operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi 

operasional sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Lokasi Usaha 

(X1) 

Lokasi merupakan 

tempat melayani 

konsumen, dapat pula 

diartikan sebagai tempat 

untuk memajangkan 

barang-barang 

dagangannya 

a. Akses, misalnya lokasi yang 

mudah dilalui atau mudah 

dijangkau sarana transportasi. 

b. Visibilitas (penerangan), 

misalnya yang dapat dilihat 

dengan jelas dari tepi jalan. 

c. Tempat parkir yang luas dan 

aman. 

d. Jasa publik, Lokasi sebaiknya 

                                                             
94
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dilengkapi dengan jasa-jasa 

publik seperti: pembuangan 

sampah, saluran air bersih, listrik, 

telepon dan sejenisnya. 

e. Lokasi usaha terletak pada lalu 

lintas jalan yang tidak macet. 

f. Lokasi memberikan manfaat bagi 

lingkungan sekitarnya dan 

memberikan manfaat bagi 

pedagang sendiri. 

Jam Kerja 

(X3) 

Lama  waktu  yang  

digunakan  untuk  

menjalankan  usaha  

yang dimulai  sejak  

persiapan  sampai  usaha  

tutup 

a. Jam kerja yang ditetapkan yaitu 

40 jam/minggu (7 jam/hari). 

b. Pertambahan pendapatan 

cenderung untuk mengurangi jam 

kerja. 

c. Menetapkan masa selesainya 

pekerjaan 

d. Lamanya jam kerja bagi setiap 

pedagang tidak sama 

e. Ekonomi keluarga menjadi alasan 

dalam penambahan jam kerja. 

f. Jumlah jam kerja berpengaruh 

terhadap pendapatan yang 

diperoleh. 

Tingkat 

Pendapatan 

(Y) 

Pendapatan dapat 

didefinisikan sebagai 

penghasilan dari usaha 

a. Pendapatan yang diperoleh dapat 

berupa tunai maupun bukan tunai 

(kredit). 
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pokok perusahaan atau 

penjualan barang atau 

jasa diikuti biaya-biaya 

sehingga diperoleh laba 

kotor 

b. Memaksimalkan keuntungan 

dengan cara dan sumber-sumber 

yang halal. Dengan cara tidak 

melakukan aktivitas haram: 

1)  ghaban fahisy (menjual 

dengan harga jauh lebih 

tinggi atau jauh lebih rendah 

dari harga pasar),  

2) ihtikar (menimbun),  

3) ghisy (menipu),  

4) gharar (menimbulkan 

bahaya), dan  

5) tadlis (menyembunyikan 

cacat barang dagangan). 

 

D. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data primer (Primary data) 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yang asli yaitu sumber informan-informan di bidangnya.
95

 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu 

dari para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar 

Lampung. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk 
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mencari informasi mengenai pengaruh lokasi usaha dan jam kerja terhadap 

tingkat pendapatan pedagang dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

 

b. Data Sekunder (Secondary data) 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara 

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebagainya.
96

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
97

 Populasi bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang di pelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang tetap yang 

tergabung dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung yang berjumlah 24 

pedagang.
98

 

2. Sampel  

                                                             
96

 Ibid., h. 30 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
99

 Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling (penarikan sampel acak sederhana) yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
100

 Setiap anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel 

dari penelitian ini yaitu pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang 

Bandar Lampung yang diambil secara acak dengan menyebar kuesioner 

kepada para pedagang. 

Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yang apabila subjeknya kurang 

dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.
101

 Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 24 responden sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data primer dari variabel-variabel dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tiga metode, yaitu sebagai berikut: 
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1. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek 

alam yang lain.
102

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku responden dalam 

hal ini para pedagang serta konsumen yang berbelanja pada Ikatan Pedagang 

Bandar Lampung. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
103

 Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara 

personal (personally administered questionnaires) dan kuesioner yang 
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dikirim melalui pos atau internet (mail questionnaires)
104

. Bila penelitian 

dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat 

diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pengiriman 

angket kepada responden tidak perlu melalui pos. 

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan sendiri kuesioner kepada para 

pedagang. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah model terbuka 

karena pertanyaan mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya 

yang berbentuk uraian, dalam hal ini berbentuk nominal, dan juga 

menggunakan model tertutup yaitu responden untuk memilih salah satu 

alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. 

Kuisioner ini berupa pernyataan multiple choice (pilihan ganda) yang 

terdiri dari lima alternatif jawaban sehingga responden dapat memilih 

jawaban yang sesuai dan peneliti dapat dengan mudah memberikan kode-

kode atas jawaban yang di dapatkan. 

Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala ini 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang 

suatu objek aau fenomena tertentu.
105

 Untuk skor yang dapat diberikan atas 

kategori peringkat-peringkatnya adalah: 

a. Sangat Setuju  (SS) : 5 
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b. Setuju   (S) : 4 

c. Ragu-ragu   (RG) : 3 

d. Tidak Setuju  (TS) : 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto mencari data mengenai hal-hal 

atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel berupa catatan-catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, buku lengger. Sedangkan 

menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data 

variabel yang berbentuk tulisan.
106

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah berdirinya 

IPBL, visi dan misi, peraturan, kebijakan, ataupun gambargambar yang 

berhubungan dengan IPBL itu sendiri. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup objek 

Objek dalam penelitian ini adalah lokasi usaha, jam kerja dan pendapatan 

pedagang. 
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2. Ruang lingkup subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang yang menjadi anggota 

dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung. 

3. Ruang lingkup tempat 

Tempat yang menjadi lokasi perdagangan para anggota IPBL, yaitu Bacan, 

Kedamaian, Jaga Baya, Rupi, Gunung Camang, Campang Raya, dan Kota 

Baru. 

4. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - April tahun 2017. 

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

1. Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.
107

 Teknik korelasi yang digunakan untuk 

melakukan uji validitas item pertanyaan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment dengan rumus:
108

 

𝑅 =
Ν 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑁  𝑋2 − ( 𝑋)
2 

× (𝑁 𝑌
2
− ( 𝑌

2
)
 

Keterangan : 
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R: koefisien validitas item yang dicari 

X: skor responden untuk setiap item  

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil rhitung 

dibandingkan dengan rtabel dimana df ═ n-2 dengan signifikansi 5%. Apabila hasil 

yang diperoleh r hitung > r tabel, maka instrumen tersebut valid.
109

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
110

 Uji reliabilitas 

dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika 

nilai cronbach‟s alpha > 0,60 maka reliable dan jika cronbach‟s alpha < 

0,60 maka dikatakan tidak reliable.
111

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan unuk melihat ada tidaknya penyimpangan 

asumsi model klasik yakni dengan pengujian normalitas, autokorelasi, 

multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam peneliian adalah data yang memiliki distribusi 

normal.
112

 Kriteria pengujian ini, dapat dikatakan berdistribusi normal, 

jika nilai signifikan > 0,05 dan dikatakan berdistribusi tidak normal jika 

nilai signifikan < 0,05. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui  ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam 

suatu model.
113

 Uji ini dengan melihat nilai inflation factor VIF 

(variance inflation factor) pada model regresi. Jika VIF yang dihasilkan 

antara 1-10, maka tidak terjadi multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah menguji terjadinya perbedaan varian 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain.
114

 Cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat 

                                                             
112
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113
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dilihat dengan pola gambar scatterpolt, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas yaitu:
115

 

1) titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 

2) titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja 

3) penyebaran titik-titik data ttidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali 

4) penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

d. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi digunakan dalam suatu model berujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada 

periode tertentu dengan variabel sebelumnya.
116

 Cara untuk mengetahui 

autokorelasi yaiu menggunakan nilai Durbin Watson (dl dan du) yang 

memiliki kriteria jika du <d hitung < 4-du maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi. 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yang digunakan penulis untuk peneliian ini adalah analisis 

regresi linear berganda, yang merupakan analisis tentang hubungan 

                                                             
115
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antara satu independent variable dengan dua atau lebih dependent 

variable. Dengan rumus regresi linier berganda yaitu: 

Y = a + B1X1 + B2X2  

   

  Keterangan: 

  Y  = Tingkat Pendapatan 

  a  = Konstanta 

  B1  = Koefisien Regresi Lokasi usaha 

  B2  = Koefisien Regresi Jam kerja 

  X1  = Lokasi usaha 

  X2  = Jam kerja 

b. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikat. Koefisien determinasi (R
2
) dinyatakan dalam presentasi yang 

nilainya berkisar antara 0<R
2
<1. Nilai R

2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Secara 
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umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (timeseries) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.
117

 

c. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Sehingga 

bisa diketahui diterima atau tidaknya hipotesis. Jika nilai prob F kurang 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

d. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas 

secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat maka dilakukan uji t. 

Sehingga bisa diketahui diterima atau tidaknya hipotesis satu, dua, dan 

tiga. Jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat.
118
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Ikatan Pedagang Bandar Lampung 

a. Sejarah Singkat IPBL 

Ikatan Pedagang Bandar Lampung (IPBL) yang terbentuk sejak tahun 2008 

beranggotakan pedagang yang selalu berpindah-pindah. Pada umumnya mereka 

berdagang mulai dari pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB disejumlah daerah di 

Bandar Lampung. Menurut Bapak Zulyadi yang merupakan salah satu anggota 

dari IPBL, awal terbentuknya ikatan ini disebabkan karena sebagian besar 

pedagang yang sebelumnya berdagang di pasar tradisional memiliki hambatan 

yaitu sulitnya mencari tempat berdagang atau lapak yang strategis ditambah lagi 

kendala yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).  

Anggota IPBL sekarang berjumlah 24 orang sebagai anggota tetap, 

disamping itu terdapat pula pedagang lain yang disebut simpatisan. Simpatisan 

adalah pedagang yang ikut tertarik berdagang bersama di lokasi-lokasi yang 

telah ditetapkan karena dianggap memiliki kesempatan yang besar untuk 

memperoleh keuntungan.  

Dalam setiap harinya, ada anggota yang bertugas untuk mengumpulkan uang 

salar sebesar Rp. 3.000,- yang diambil dari setiap pedagang baik itu anggota 

tetap atau simpatisan yang hasilnya akan dimasukkan sebagai uang kas rutin 
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anggota IPBL. Selain itu disepakati pula bagi yang tidak dapat hadir berdagang 

dikenakan denda Rp. 1000,- dalam satu hari, namun ini hanya berlaku untuk 

anggota tetap. Sedangkan untuk uang sewa, para pedagang hanya cukup 

membayar uang kebersihan dan keamanan yang biasanya diakomodasi oleh 

warga setempat.
119

 

b. Strukur Organisasi 

Struktur Organisasi dalam Ikatan Pedagang Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Ikatan Pedagang Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi responden digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi 

responden yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil 
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penelitian. Penyajian data deskriptif penelitian ini bertujuan agar dapat dilihat profil 

dari data penelitian tersebut dan hubungan antara variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam hal ini peneliti membagi karakteristik responden menjadi: 

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Pengelompokan responden pedagang yang tergabung dalam Ikatan 

Pedagang Bandar Lampung (IPBL) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Presentase Pedagang Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1 Laki-laki 19 79,17 

2 Perempuan 5 20,83 

Jumlah 24 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis kelamin pedagang responden di 

dominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 19 orang atau 79,17%, sedangkan 

responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang atau 20,83%. 

b. Deskripsi responden berdasarkan usia 

Pengelompokkan responden berdasarkan umur dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, dan >40 tahun. 

Pengelompokkan responden pedagang yang tergabung dalam IPBL Wilayah 

Kota Bandar Lampung berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Presentase Pedagang berdasarkan Kelompok Umur 

No  Tingkat Umur Jumlah  Presentase (%) 

1 <20 tahun 0 0,00 

2 21-30 tahun 1 4,17 

3 31-40 tahun 10 41,67 
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4 >40 tahun 13 54,17 

Jumlah  24 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Tingkat umur responden yang mendominasi adalah berusia lebih dari 40 

tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 54,17%. Sedangkan usia 31-40 tahun 

berjumlah 10 orang atau 41,67% , kemudian usia 21-30 tahun sebanyak 1 orang, 

sedangkan responden yang berumur kurang dari 20 tahun tercatat yaitu 0% atau 

tidak ada. 

c. Deskripsi responden berdasarkan jenis usaha 

Pengelompokan responden pedagang yang tergabung dalam Ikatan 

Pedagang Bandar Lampung (IPBL) berdasarkan jenis usahanya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Persentase Pedagang Berdasarkan Jenis Usahanya 

No Jenis Usaha Jumlah responden Persentase (%) 

1 Pakaian  10 41,67 

2 Sembako  2 8,33 

3 Perkakas Rumah Tangga 3 12,5 

4 Jilbab  2 8,33 

5 Sandal  2 8,33 

6 Kaos kaki 1 4,17 

7 Pakaian dalam 2 8,33 

8 Tas  1 4,17 

9 Kosmetik 1 4,17 

Jumlah 24 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis usaha pedagang 

yang tergabung dalam IPBL adalah menjual pakaian yaitu 10 orang atau 

41,67%. Kemudian perkakas rumah tangga 3 orang atau 12,3%. Selanjutnya 
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yaitu sembako, jilbab, sandal, dan pakaian dalam sama banyaknya yaitu 

masing-masing 2 orang atau 8,33%, dan terakhir yang menjual kaos kaki, tas 

serta kosmetik masing-masing 1 orang atau 4,17%. 

d. Deskripsi responden berdasarkan jam kerja 

Jam kerja yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan untuk berdagang 

setiap hari. Pengelompokkan responden berdasarkan jam kerja perhari 

pedagang yang tergabung dalam IPBL adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Persentase Pedagang Berdasarkan Jumlah Jam Kerja perhari 

No Jumlah Jam Kerja Jumlah responden Persentase (%) 

1 Di bawah 5 jam 17 70,83 

2 Antara 5-8 jam 4 16,67 

3 Di atas 8 jam 3 12,50 

Jumlah  24 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Mayoritas pedagang yang tergabung dalam IPBL berdagang di bawah 5 jam 

yaitu berjumlah 17 orang atau 70,83%, antara 5 sampai 8 jam berjumlah 4 

orang, dan di atas 8 jam 3 orang atau 12,50%. 

e. Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendapatan 

Pengelompokkan responden pedagang berdasarkan tingkat pendapatan 

pedagang yang tergabung dalam IPBL adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Persentase Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendapatan perbulan 

No Tingkat Pendapatan 
Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

1 < Rp.2.000.000 4 16,67 

2 Rp. 2.100.000-Rp. 4.000.000 11 45,83 

3 Rp. 4.100.000-Rp. 6.000.000 6 25 

4 >Rp. 6.000.000 3 12,5 
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Jumlah  24 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Berdasarkan tabel di atas mayoritas pendapatan pedagang yaitu antara Rp. 

2.100.000- Rp. 4.000.000 yaitu sebanyak 11 orang atau 45,83%. Pedagang yang 

pendapatannya Rp. 4.100.000- Rp. 6.000.000 sebanyak 6 orang atau 25%, 

pedagang yang pendapatannya kurang dari Rp. 2.000.000 sebanyak 4 orang 

atau 16,67%. Dan terakhir pedagang yang pendapatannya di atas Rp. 6.000.000 

sebanyak 3 orang atau 12,5%. 

 

 

f. Deskripsi responden berdasarkan lokasi 

Setiap responden memiliki pendapatnya masing-masing mengenai lokasi 

mana yang dianggap paling strategis. Berikut adalah pengelompokkan 

responden berdasarkan lokasi yang paling strategis: 

Tabel 4.6 

Persentase Pedagang Berdasarkan Lokasi Paling Strategis 

No Lokasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 Bacan, Bandar Lampung 7 29,17 

2 Kedamaian Gang. Mangga, Bandar 

Lampung 
0 0 

3 Jaga Baya, Bandar Lampung 1 4,17 

4 Jl. Pulau Singkep, Rupi - Bandar 

Lampung 
3 12,5 

5 Gunung Camang, Bandar Lampung 2 8,33 

6 Campang Raya, Bandar Lampung 11 45,83 

7 Kota Baru, Bandar Lampung 0 0 

Jumlah 24 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 
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Berdasarkan tabel di atas mayoritas pedagang berpendapat bahwa lokasi 

yang paling strategis yaitu wilayah Campang Raya sebanyak 11 orang atau 

45,83%. Lokasi selanjutnya yaitu Pulau Bacan sebanyak 7 orang, kemudian 

Rupi sebanyak 3 orang atau 12,5%, Gunung Camang 2 orang dan terakhir Jaga 

Baya 1 orang atau 4,17%.  

3. Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, penulis 

akan menyampaikan hasil distribusi jawaban respoden berdasarkan pembagiannya 

yaitu: variabel lokasi usaha, variabel jam kerja dan variabel pendapatan. 

a. Variabel Lokasi Usaha (X1) 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Lokasi Usaha 

No 
Lokasi 

Usaha 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 3 12,50 17 70,83 3 12,50 1 4,17 0 0 24 100 

2 X1.2 2 8,33 11 45,83 9 37,50 2 8,33 0 0 24 100 

3 X1.3 8 33,33 9 37,50 6 25,00 1 4,17 0 0 24 100 

4 X1.4 10 41,67 5 20,83 9 37,50 0 0 0 0 24 100 

5 X1.5 7 29,17 11 45,83 4 16,67 2 8,33 0 0 24 100 

6 X1.6 4 16,67 17 70,83 1 4,17 2 8,33 0 0 24 100 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban 

SETUJU. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item pertanyaan X1.1 dan X1.6 

yaitu terdapat 17 responden atau 70,83% yang masing-masing menyatakan 

bahwa lokasi IPBL mudah dilalui atau dijangkau sarana transportasi dan lokasi 

memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya dan memberikan manfaat bagi 

pedagang yang tergabung dalam IPBL itu sendiri. 
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b. Jam Kerja (X2) 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Jam Kerja 

No 
Jam 

Kerja 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 7 29,17 10 41,67 4 16,67 3 12,50 0 0 24 100 

2 X2.2 4 16,67 11 45,83 8 33,33 1 4,17 0 0 24 100 

3 X2.3 3 12,50 11 45,83 9 37,50 1 4,17 0 0 24 100 

4 X2.4 8 33,33 11 45,83 5 20,83 0 0 0 0 24 100 

5 X2.5 7 29,17 11 45,83 4 16,67 2 8,33 0 0 24 100 

6 X2.6 12 50,00 7 29,17 3 12,50 1 4,17 1 4,17 24 100 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian responden memberikan jawaban Sangat 

Setuju. Dimana hasil terbanyaknya terdapat pada item pertanyaan X2.6 yaitu 

terdapat 12 responden atau 50% yang menyatakan bahwa jumlah jam kerja 

berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang. 

c. Tingkat Pendapatan (Y) 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Tingkat Pendapatan 

No Pendapatan 
SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y.1 4 16,67 11 45,83 8 33,33 1 4,17 0 0 24 100 

2 Y.2 3 12,50 11 45,83 9 37,50 1 4,17 0 0 24 100 

3 Y.3 9 37,50 12 50,00 3 12,50 0 0 0 0 24 100 

4 Y.4 7 29,17 11 45,83 4 16,67 2 8,33 0 0 24 100 
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5 Y.5 12 50,00 12 50,00 0 0 0 0 0 0 24 100 

6 Y.6 7 29,17 8 33,33 8 33,33 1 4,17 0 0 24 100 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, April 2017 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban 

Sangat Setuju. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item pertanyaan Y.5 yaitu 

terdapat 12 responden atau 50% yang menyatakan bahwa para pedagang 

memaksimalkan keuntungan dengan cara dan sumber-sumber yang halal. untuk 

item ini sisa responden sebanyak 50%  atau 12 lainnya menjawab Setuju. 

4. Hasil Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam 

kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya 

item digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan 

rhitung  dengan rtabel dimana tarif signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan 

N=24. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan 

terlebih dahulu uji statistik dengan menggunakan SPSS 16.0, adapun hasil 

outputnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

1) Lokasi usaha 

Tabel 4.10 
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Uji Validitas Variabel Lokasi Usaha 

No RHitung RTabel  (5%) Keterangan 

1 0.560 0.330 Valid 

2 0.806 0.330 Valid 

3 0.734 0.330 Valid 

4 0.513 0.330 Valid 

5 0.364 0.330 Valid 

6 0.676 0.330 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.10, setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar 

dari rtabel yaitu 0.330 sehingga instrumen dapat dinyatakan valid. 

2) Jam Kerja 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Variabel Jam Kerja 

No RHitung RTabel  (5%) Keterangan 

1 0.704 0.330 Valid 

2 0.519 0.330 Valid 

3 0.711 0.330 Valid 

4 0.369 0.330 Valid 

5 0.655 0.330 Valid 

6 0.807 0.330 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.11, setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar 

dari rtabel yaitu 0.330 sehingga instrumen dapat dinyatakan valid. 

 

 

3) Tingkat Pendapatan 

Tabel 4.12 

Uji Validitas Tingkat Pendapatan 

No RHitung RTabel  (5%) Keterangan 

1 0.705 0.330 Valid 
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2 0.636 0.330 Valid 

3 0.537 0.330 Valid 

4 0.500 0.330 Valid 

5 0.622 0.330 Valid 

6 0.773 0.330 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.12, setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar 

dari rtabel yaitu 0.330 sehingga instrumen dapat dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach‟s Alpha  dengan kriteria bahwa tingkat alpa 

dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach‟s sebesar 0,60 maka data 

yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat 

alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil dari 

perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 16 dibawah ini: 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Lokasi Usaha 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.644 .665 6 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 
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Hasil uji reliabilitas lokasi usaha dalam tabel di atas, pada output reliability 

statistics, dimana hasil yang diperoleh dari Cronbach's Alpha sebesar 0,644 dan 

karena hasil tersebut lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach‟s sebesar 0,60 

maka data yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik atau reliabel. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas Jam Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.707 .697 6 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

Hasil uji reliabilitas jam kerja pada tabel di atas, pada output reliability 

statistics, dimana hasil yang diperoleh dari Cronbach's Alpha sebesar 0,707 dan 

karena hasil tersebut lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach‟s sebesar 0,60 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut memliki reabilitas 

yang baik atau reliabel. 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.683 .697 6 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

Hasil uji reliabilitas tingkat pendapatan dapat dilihat pada output reliability 

statistics, dimana hasil yang diperoleh dari Cronbach's Alpha sebesar 0,683 dan 

karena hasil tersebut lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach‟s sebesar 0,60 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut memliki reabilitas 

yang baik atau reliabel. 

c. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi pada 

analisis berganda dalam hal ini penulis mengambil system pengolahan datanya 

menggunakan SPSS 16.0 untuk mengelola data. Hal ini juga merupakan salah 

satu keilmuan yang diperoleh penulis dalam perkuliahan. Adapun uji asumsi 

klasiknya sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam peneliian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Untuk itu data yang telah ada sebenarnya harus memenuhi persyaratan 

normalitas, alat uji yang digunakan adalah uji one sampling kolmogrov-

smirnov. Kriteria pengujian ini, dapat dikatakan berdistribusi normal, jika 
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nilai signifikan > 0,05 dan dikatakan berdistribusi tidak normal jika nilai 

signifikan < 0,05. Hasil analisi terhadap asumsi normalitas  dengan 

kolmogrov-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.13681191 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .064 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .529 

Asymp. Sig. (2-tailed) .942 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 Berdasarkan Hasil uji normalitas pada tabel diatas menggunakan 

metode one sample kolmogorov-smirnov menunjukan bahwa nilai pada 
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kolom Asymp. Sig. (2-tailed), dapat dilihat bahwa Unstandardized Residual 

adalah lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 atau 0,942 > 0,05. Berarti data 

dari penelitian ini dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Sehingga 

model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.  

2) Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui  ada tidaknya 

variable independen yang memiliki kemiripan antar variable independen 

dalam suatu model. Kemiripin antar variable independen akan 

mengakibatkan kolerasi yang sangat kuat. Uji ini melihat nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF), jika VIF yang dihasilkan antara 1-10 dan nilai 

Tolerance  ≥ 0.10 maka tidak terjadi multikolenieritas. 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.987 2.085  1.433 .167   

Lokasi.usaha .323 .107 .331 3.015 .007 .617 1.619 

Jamkerja .571 .093 .676 6.154 .000 .617 1.619 

a. Dependent Variable: pendapatan 
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Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 

 Berdasarkan tabel Diatas nilai variance Inflation Faktor (VIF) yang 

dihasilkan yaitu sebesar 1.619 dan nilai tolerance yang dihasilkan adalah 

0.617, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel bebas dalam persamaan regresi, Dengan tidak terjadinya 

multikolinearitas maka persamaan regresi ini layak digunakan dalam 

penelitian.  

3) Autokolerasi 

 Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan 

nilai Durbin Witson dengan kriteria jika: 

a) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Tabel 4.18 

Uji Autukorelasi 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .918
a
 .844 .829 1.190 1.761 
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Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .918
a
 .844 .829 1.190 1.761 

a. Predictors: (Constant), Jamkerja, Lokasi.Usaha 

b. Dependent Variable: Pendapatan 

  Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 

1,761. Maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada aotukolerasi karena  nilai 

Durbin-Watson diantara -2 dan +2. 

4) Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu periode 

pengematan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu periode pengematan ke periode pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisit atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu 

model dapat dilihat dengan pola gambar scatterpolt, regresi yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas yaitu: 
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a) titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 

b) titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja 

c) penyebaran titik-titik data ttidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali 

d) penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

  Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah disekitar 0, titik-titik data tidak mengumpul 
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hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tdak berpola 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linear berganda 

berfungsi untuk menjawab analisis, pengaruh lokasi usaha dan jam kerja 

terhadap tingkat pendapatan pedagang yang tergabung dalam IPBL. 

 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.987 2.085  1.433 .167   

Lokasi.Usaha .323 .107 .331 3.015 .007 .617 1.619 

Jamkerja .571 .093 .676 6.154 .000 .617 1.619 

a. Dependent Variable: Pendapatan 

Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

Persamaan regresi linier berganda yang di dapatkan dari hasil 

perhitungan dengan SPSS 16.0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



117 
 

 
 

Y  = a + b1X1 + b2X2 

= 2.987 + 0.323 + 0.571 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, disimpulkan 

bahwa: 

a) Konstanta sebesar 2.987 yang menunjukkan besarkan tingkat 

pendapatan pedagang sebesar 2.987 apabila variabel lokasi usaha dan 

jam kerja adalah nol (X=0)  

b) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel lokasi 

usaha (X1) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan tingkat 

pendapatan yaitu b = 0.323 yang berarti bahwa apabila lokasi usaha 

mengalami peningkatan 1% maka pendapatan akan meningkat sebesar 

32,3% dengan asumsi variabel independen yang lain konstant. 

c) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel jam kerja 

(X2) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan tingkat 

pendapatan yaitu b = 0.571 yang berarti bahwa apabila jam kerja 

mengalami peningkatan 1% maka pendapatan akan meningkat sebesar 

57,1% dengan asumsi variabel independen yang lain konstant. 

2) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikat. 
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Tabel 4.20 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .918
a
 .844 .829 1.190 1.761 

a. Predictors: (Constant), Jamkerja, Lokasi.Usaha  

b. Dependent Variable: Pendapatan  

     Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

Dari tabel di atas nilai koefisien determinasi dapat di lihat pada R 

Square yaitu sebesar 0,844, jadi nilai koefisien determinasi adalah 0,844 

atau 84,4%. Hal ini mengasumsikan bahwa variasi perubahan variabel 

pendapatan (Y) dipengaruhi oleh variabel terikat yaitu lokasi usaha (X1) 

dan jam kerja (X2) sebesar 84,4%. Jadi besarnya pengaruh lokasi usaha 

dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang di IPBL sebesar 84,4%, 

sedangkan sisanya 15,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan kedalam model. 

3) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Tabel berikut ini merupakan hasil Uji F. 

Tabel 4.21 
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Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 160.276 2 80.138 56.618 .000
a
 

Residual 29.724 21 1.415   

Total 190.000 23    

a. Predictors: (Constant), Jamkerja, Lokasi.Usaha   

b. Dependent Variable: Pendapatan   

    Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 56.618 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000
a
. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel X1 (Lokasi Usaha) dan variabel X2 (Jam Kerja) secara bersama-

sama (simultan) mempengaruhi variabel Y (Tingkat Pendapatan). Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

4) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui bagaimana masing-masing 

variabel bebas secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Berikut adalah tabel dari Uji t: 

Tabel 4.22 

Uji t 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.987 2.085  1.433 .167   

Lokasi.Usaha .323 .107 .331 3.015 .007 .617 1.619 

Jamkerja .571 .093 .676 6.154 .000 .617 1.619 

a. Dependent Variable: Pendapatan 

    Sumber: Data diolah SPSS, April 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, dari variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model regresi. Variabel lokasi usaha berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pendapatan. Hal ini dilihat dari signifikan lokasi 

usaha sebesar 0,007 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan  yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 3.015 yang 

berarti thitung lebih besar  dari ttabel yaitu 2.086.  

 Sedangkan untuk variabel independen jam kerja, berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pendapatan. Hal ini dilihat dari signifikan jam 

kerja sebesar 0.000 yang berartilebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 0.05. dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 6.154 yang 

berarti thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.086.   

B. Pembahasan 
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1. Pengaruh Lokasi Usaha dan Jumlah Jam Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan 

Pedagang yang Tergabung dalam IPBL. 

a. Lokasi Usaha (X1) 

Menjalankan kegiatan usaha jelas memerlukan tempat usaha yang dikenal 

dengan lokasi usaha. Dengan adanya lokasi konsumen dapat melihat langsung 

barang yang diproduksi atau yang di jual baik jenis, jumlah, maupun harganya. 

Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi atau 

melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung.
120

 

Lokasi usaha sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat (atau 

menghancurkan) strategi bisnis sebuah usaha. Pemilihan lokasi usaha yang 

strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari sebuah 

usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat 

penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha.  

Pemilihan lokasi yang baik adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh 

pedagang, agar usahanya dapat terlihat oleh orang banyak, sehingga terdapat 

beberapa pertimbangan yang akan dipikirkan untuk menentukan lokasi yang 

tepat. Penentuan lokasi tersebut harus diperhatikan oleh pedagang karena tidak 

akan pernah lepas dari tanggung jawab dari lingkungan sekitarnya, dengan 

melihat bahwa tidak akan merugikan lingkungan sekitarnya dan melakukan 

kerusakan. 

Berdasarkan variabel (X1) tentang lokasi usaha sebagian besar responden 

memberikan jawaban SETUJU. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item 
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pertanyaan X1.1 dan X1.6 yaitu terdapat 17 responden atau 70,83% yang 

masing-masing menyatakan bahwa lokasi IPBL mudah dilalui atau dijangkau 

sarana transportasi dan lokasi memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya 

dan memberikan manfaat bagi pedagang yang tergabung dalam IPBL itu 

sendiri. 

b. Jam Kerja (X2) 

Curahan jam kerja adalah jumlah jam kerja yang dilakukan untuk melakukan 

pekerjaan di pabrik, di rumah, dan pekerjaan sambilan. Bagi seorang pedagang, 

alokasi waktu usaha atau jam kerja adalah total waktu usaha yang digunakan 

oleh seorang pedagang di dalam berdagang. Semakin panjang jumlah jam kerja 

yang diluangkan untuk membuka usaha memungkinkan probabilitas pendapatan 

yang diterima pedagang akan semakin tinggi.  

Untuk variabel (X2) sebagian responden memberikan jawaban Sangat 

Setuju. Dimana hasil terbanyaknya terdapat pada item pertanyaan X2.6 yaitu 

terdapat 12 responden atau 50% yang menyatakan bahwa jumlah jam kerja 

sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh para pedagang. 

c. Pendapatan (Y) 

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah usaha 

karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu usaha. Oleh 

karena itu, pedagang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh 

pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada seefisien 

mungkin. 



123 
 

 
 

Secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa 

sebuah industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang 

halal. Kemudian pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya.
121

 

Untuk variabel (Y) sebagian besar responden memberikan jawaban Sangat 

Setuju. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item pertanyaan Y.5 yaitu 

terdapat 12 responden atau 50% yang menyatakan bahwa para pedagang 

memaksimalkan keuntungan dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Untuk 

item ini sisa responden sebanyak 50%  atau 12 lainnya menjawab Setuju. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang sudah diolah 

menggunakan SPSS 16.0 menerangkan bahwa: 

a. Berdasarkan Uji F 

Dari hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 56.618 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000
a
. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0  

ditolak dan H1 diterima yang berarti variabel X1 (Lokasi Usaha) dan variabel 

X2 (Jam Kerja) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel Y 

(Tingkat Pendapatan). 

b. Berdasarkan Uji t 

 Variabel lokasi usaha berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

pendapatan. Hal ini dilihat dari signifikan lokasi usaha sebesar 0,007 yang 
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berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan  yaitu 0,05. Dan 

dapat juga dilihat dari thitung sebesar 3.015 yang berarti thitung lebih besar  dari ttabel 

yaitu 2.086.  

 Sedangkan untuk variabel independen jam kerja, berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pendapatan. Hal ini dilihat dari signifikan jam kerja 

sebesar 0.000 yang berartilebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan 

yaitu 0.05. dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 6.154 yang berarti thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 2.086.   

c. Besar kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

Dapat di lihat dari hasil output SPSS model summary besarnya Adjusted R 

Square yaitu sebesar 0,844. Hal ini berarti Variabel X1 (Lokasi Usaha) dan 

variabel X2 (Jam Kerja) mempengaruhi variabel Y (Tingkat Pendapatan) 

sebesar 84,4%, sedangkan sisanya 15,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan kedalam model.  

 

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Lokasi Usaha, Jam Kerja, dan Tingkat 

Pendapatan Pedagang yang Tergabung dalam IPBL 

a. Lokasi usaha para pedagang dalam pandangan ekonomi Islam 

Berdasarkan dari hasil penelitian, para pedagang berpendapat bahwa setiap 

lokasi usaha yang ditetapkan sebagai tempat mereka berdagang, selain 

memberikan manfaat bagi pedagang itu sendiri juga memberikan manfaat bagi 

lingkungan sekitarnya karena dengan adanya anggota IPBL ini masyarakat 



125 
 

 
 

sekitar menjadi lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu 

juga dapat memberikan manfaat berupa penambahan pendapatan bagi 

masyarakat yang tanah atau lahannya digunakan sebagai lokasi IPBL dalam 

berdagang setiap harinya. 

Penelitian ini sejalan dengan Al-Qur‟an disebutkan pada Surah An-Nisa: 

85. 

                                  

             

Artinya: “Barangsiapa memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan 

memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa 

memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian 

(dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. 

An-Nisa: 85)
122

 

Merujuk dari ayat di atas suatu perbuatan yang memberikan kebaikan 

kepada orang lain maka seorang yang melakukannya akan mendapatkan pahala 

dari Allah, begitu juga sebaliknya jika seorang hamba itu memberikan sesuatu 

manfaat yang buruk kepada orang lain maka hamba tersebut juga akan 

menanggungnya. Jadi pemilihan lokasi harus memberikan kebaikan untuk 

lingkungan sekitar karena hal tersebut secara langsung berdampak positif 

terhadap usaha yang dijalankan di tempat tersebut. 
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Dalam hal lokasi usahanya, penelitian ini sejalan dengan salah satu ajaran 

Islam, yaitu melarang melakukan kerusakan lingkungan, seperti tertulis dalam 

Al-Qur‟an surat Al-A‟raaf: 56, yaitu: 

                              

     

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” (Q.S. Al-A‟raaf: 56)
123

 

 

Islam melarang untuk melakukan kerusakan lingkungan, sehingga dapat 

merugikan orang lain. Allah SWT melarang umatnya untuk menghancurkan 

atau merusak yang ada di muka bumi, melainkan menjaga dan melindunginya. 

Begitu juga dengan penentuan lokasi usaha yang tepat diharapkan bukan 

memberikan efek negatif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar, akan tetapi 

memberikan efek positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar usaha 

tersebut. Dalam hal ini IPBL telah masuk dalam kriteria telah memberikan 

pengaruh atau manfaat yang baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. 

b. Jam kerja dalam pandangan ekonomi Islam 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai jam kerja yang diperoleh dari 

anggota IPBL, jumlah jam kerja yang telah ditetapkan atau disepakati adalah 

mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 18.00, atau hanya berlangsung saat sore 

hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang 
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menyatakan bahwa kepedulian pedagang terhadap agamanya hanya bisa 

terwujud dengan memelihara tujuh hal yaitu: 

1) Meluruskan niat, dengan meniatkan untuk menjaga diri agar tidak 

meminta-minta, menjaga diri dari kerakusan terhadap apa yang terjadi 

milik orang lain karena mencakupkan diri dari yang halal, menjadikannya 

sebagai dukungan terhadap agama, dan demi melaksanakan kewajiban 

mencukupi kebutuhan keluarga agar termasuk kelompok orang-orang yang 

berjihad dengannya. 

2) Melaksanakan fardhu kifayah dan hal yang penting dalam agama. 

3) Memperhatikan „pasar‟ akhirat, yakni jangan sampai pasar dunia 

menghalanginya dari pasar-pasar akhirat yaitu masjid. 

4) Senantiasa melakukan dzikrullah, yakni tidak berhenti sampai pada batas 

tersebut tetapi senantiasa melakukan dzikrullah di pasar dan tidak pernah 

berhenti membaca tahlil dan tasbih. 

5) Rela menerima dan tidak rakus, yaitu tidak terlalu rakus kepada pasar dan 

perniagaan, dengan menjadi orang pertama masuk dan orang yang terakhir 

keluar, atau mengarungi lautan demi perniagaan. 

6) Menghindari syubhat, yakni tidak hanya menjauhi yang haram, tetapi juga 

menghindari tempat-tempat syubha dan keraguan. 

7) Muraqabah dan muhasabatun nafsi, kewajiban orang yang bekerja mencari 

pencaharian yaitu bersikap adil, ihsan, dan peduli terhadap agamanya.  

Salah satu dari pendapat di atas adalah rela menerima dan tidak rakus, 

yaitu tidak terlalu rakus kepada pasar dan perniagaan, dengan menjadi orang 
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pertama masuk dan orang yang terakhir keluar, atau mengarungi lautan demi 

perniagaan.  

c. Pendapatan dalam pandangan ekonomi Islam 

Islam melalui nas Al-Qur‟an dan Sunnah menganjurkan seseorang 

berdagang, karena aktivitas berdagang mempunyai manfaat yaitu memenuhi 

kebutuhan orang banyak. Perdagangan atau jual beli yang dikerjakan juga harus 

dengan cara yang halal dan baik seperti dalam firman Allah Q.S. An-Nahl: 114 

                               

 

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan 

Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya 

kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S. An-Nahl: 114)
124

 

 

  Dalam perdagangan, ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba 

tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an maupun hadits. Para pedagang boleh 

menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan, misalnya 25 

persen, 50 persen, 100 persen, atau lebih dari modal. Dengan demikian 

pedagang boleh mencari laba dengan persentase tertentu selama aktivitas 

perdagangannya tidak disertai dengan hal-hal yang haram, seperti: 

1) Keuntungan dari bisnis barang dan jasa haram seperti bisnis minuman 

keras, narkoba, jasa kemaksiatan, perjudian, rentenir, dan praktik riba, 

makanan dan minuman merusak, benda-benda membahayakan rohani dan 

jasmani. 

                                                             
124 Ibid., h. 280 
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2) ghaban fahisy (menjual dengan harga jauh lebih tinggi atau jauh lebih 

rendah dari harga pasar),  

3) ihtikar (menimbun),  

4) ghisy (menipu),  

5) gharar (menimbulkan bahaya), dan  

6) tadlis (menyembunyikan cacat barang dagangan).
125

 

 Berdasarkan hasil dari observasi peneliti, baik kepada para pedagang yang 

tergabung dalam nggota IPBL maupun dari beberapa konsumen atau pembeli, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1) Jenis usaha yang dijalankan setiap anggota IPBL berupa penjualan pakaian, 

sembako, perkakas rumah tangga, jilbab, sepatu/sendal, kaos kaki, tas, 

kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, yang dalam praktiknya 

memberikan manfaat kepada konsumen. Hal ini mengasumsikan bahwa 

pendapatan yang diperoleh setiap anggota IPBL bukan merupakan hasil 

dari bisnis barang dan jasa yang haram. 

2) Baik menurut pedagang/penjual maupun pembeli, harga yang ditawarkan 

oleh para pedagang sesuai dengan harga pasar yang seharusnya (tidak 

menjual dengan harga jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari harga 

pasar/ ghaban fahisy), hal ini dibuktikan dengan tetap banyaknya 

masyarakat yang antusias untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar 

sore IPBL. 

                                                             
125

 Isnaini Harahap dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 93 
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3) Ihtikar (menimbun) adalah upaya penimbunan barang dagangan untuk 

menunggu melonjaknya harga barang tersebut. Dalam praktiknya, IPBL 

menjual barang dagangan dengan wajar sesuai dengan persediaan barang 

yang ada  

4) Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada konsumen 

mengenai barang yang dibeli dari IPBL, mereka merasa puas terhadap 

barang yang dibeli, dimana harga barang yang ditawarkan para pedagang 

sesuai dengan kualitas barang tersebut. 

5) Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan, pendapatan yang 

diperoleh pedagang bukan dari hasil yang gharar (menimbulkan bahaya), 

baik dilihat dari jenis barang yang diperjual-belikan, perilaku 

konsumen/masyarakat, maupun dari proses jual-beli yang dilakukan antara 

penjual dan pembeli, yang di dalamnya justru banyak mendatangkan 

maslahah. 

6) Setiap pedagang pasti akan meminimalisir terjadinya kerugian atas barang 

dagangan yang cacat sehingga sebisa mungkin menyembunyikan cacat 

barang dagangan dari para konsumen. Berdasarkan hasil dari penelitian 

yang dilakukan pada IPBL, para pedagang IPBL memberikan harga diskon 

untuk barang yang memiliki kerusakan sesuai dengan keadaan kerusakan 

barang tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

perdagangan yang dilakukan anggota IPBL tidak disertai dengan hal-hal yang 
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haram. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan atau jual beli dalam IPBL telah 

dilakukan dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan hukum Islam. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Simpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Lokasi Usaha Dan Jam 

Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Ikatan Pedagang Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  hasil dari uji persial (Uji t), variabel lokasi usaha berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pendapatan. Hal ini dilihat dari signifikan lokasi usaha 

sebesar 0,007 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan  

yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 3.015 yang berarti thitung lebih 

besar  dari ttabel yaitu 2.086. Sedangkan untuk variabel independen jam kerja, 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan. Hal ini dilihat dari 

signifikan jam kerja sebesar 0.000 yang berartilebih kecil dari tingkat signifikansi 

yang digunakan yaitu 0.05. dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 6.154 yang 

berarti thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.086. Kemudian pengaruh kedua variabel 

bebas terhadap variabel terikat, variabel X1 (Lokasi Usaha) dan variabel X2 (Jam 

Kerja) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel Y (Tingkat 

Pendapatan). Hal ini dapat dilihat dari nilai F sebesar 56.618 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000
a
. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 0,05. Kemudian besar kemampuan variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat adalah variabel X1 (Lokasi Usaha) dan variabel X2 (Jam Kerja) 
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mempengaruhi variabel Y (Tingkat Pendapatan) sebesar 84,4%, dapat di lihat pada 

R Square yaitu sebesar 0,844.  

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Lokasi Usaha, Jam Kerja, dan Tingkat 

Pendapatan. 

a. Berdasarkan dari hasil penelitian, para pedagang berpendapat bahwa setiap 

lokasi usaha yang ditetapkan sebagai tempat mereka berdagang, selain 

memberikan manfaat bagi pedagang itu sendiri juga memberikan manfaat bagi 

lingkungan sekitarnya karena dengan adanya anggota IPBL ini masyarakat 

sekitar menjadi lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain 

itu juga dapat memberikan manfaat berupa penambahan pendapatan bagi 

masyarakat yang tanah atau lahannya digunakan sebagai lokasi IPBL berupa 

uang sewa yang diberikan dalam berdagang setiap harinya. Hal ini sejalan 

dengan salah satu ajaran Islam, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain 

dan melarang melakukan kerusakan lingkungan, sehingga dapat merugikan 

orang lain. Allah SWT melarang umatnya untuk menghancurkan atau merusak 

yang ada di muka bumi, melainkan menjaga dan melindunginya. 

b. Jumlah jam kerja yang telah ditetapkan atau disepakati IPBL adalah mulai dari 

pukul 15.00 sampai dengan 18.00, atau hanya berlangsung saat sore hari. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan 

bahwa kepedulian pedagang terhadap agamanya hanya bisa terwujud dengan 

memelihara tujuh hal, salah satunya yaitu rela menerima dan tidak rakus, yaitu 

tidak terlalu rakus kepada pasar dan perniagaan, dengan menjadi orang pertama 
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masuk dan orang yang terakhir keluar, atau mengarungi lautan demi 

perniagaan.  

c. Seorang muslim harus memenuhi kewajiban mencari penghidupan dan 

kebutuhannya dengan cara yang halal, salah satunya yaitu dengan berdagang. 

Selama aktivitas perdagangan tidak diperbolehkan melakukan  dengan hal-hal 

yang haram, seperti: Keuntungan dari bisnis barang dan jasa haram, ghaban 

fahisy (menjual dengan harga jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari 

harga pasar), ihtikar (menimbun), ghisy (menipu), gharar (menimbulkan 

bahaya), dan tadlis (menyembunyikan cacat barang dagangan). Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan pada pedagang yang menjadi anggota IPBL 

dimana hasil penelitian menyatakan bahwa para pedagang menghindari 

kegiatan-kegiatan yang diharamkan memaksimalkan keuntungan, yang 

menunjukkan bahwa perdagangan atau jual beli dalam IPBL telah dilakukan 

dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan hukum Islam. 

B. SARAN 

1. Bagi Ikatan Pedagang Bandar Lampung, untuk meningkatkan pendapatan maka 

harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa lokasi dan jam kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat pendapatan, sebaiknya para pedagang dapat lebih meningkatkan pemilihan 

lokasi yang lebih strategis dengan cara memperhatikan faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan lokasi seperti: lokasi yang mudah dijangkau 

transportasi, dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan, ketersediaan lahan parkir 

yang luas dan aman, memiliki jasa publik yang memadai, terletak pada lalu lintas 
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yang lancar, dan lokasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya 

dengan tujuan meningkatkan pendapatan bagi para pedagang. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua lokasi yang 

dianggap kurang strategis oleh pedagang, yaitu wilayah Kedamaian dan Kota Baru. 

Untuk lebih memaksimalkan pendapatan sebaiknya IPBL merelokasi wilayah yang 

dianggap kurang strategis dengan lokasi lain yang dianggap lebih strategis dengan 

melihat faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi. 
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