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ABSTRAK 

Usaha berskala kecil merupakan obyek yang dianggap menarik karena 

pada kenyataannya usaha ini banyak diminati dan menjadi alternatife banyak 

pihak untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya dan telah banyak yang mampu 

bertahan walaupun persaingan usaha ini cukup besar. Salah satu sektor usaha kecil 

saat ini adalah jasa penjualan voucer pulsa, baik voucer pulsa elektronik maupun 

jenis voucer pulsa fisik. Bisnis Gerai handphone (penjualan pulsa) merupakan 

salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan perkembangan 

teknologi yang pesat. Contohnya di bidang TI (teknologi informatika), hal ini 

sangat terasa ketika handphone telah memasuki daerah pedesaan. Banyaknya 

penggunaan telepon seluler atau ponsel di kalangan masyarakat membuat 

kebutuhan voucher pulsa terus meningkat dari hari ke hari. Peluang inilah yang 

dibaca para pelaku bisnis voucher. Tak heran jika Gerai handphne pun menjamur 

di mana-mana. Alasannya sederhana, selain mudah, usaha ini bersifat fleksibel 

dan bisa dilakukan di setiap tempat. Saat pertumbuhan pemakai telepon genggam 

semakin meningkat saja begitu juga pertumbuhan jaringan telepon seluler sendiri 

mengalami peningkatan. Semakin berkembangnya teknologi dari tahun ketahun 

membuat persaingan antar pedagang Gerai handphone Persaingan yang semakin 

ketat, para pengusaha dituntut untuk memutar otaknya supaya usahanya tetap 

berjalan sehingga produknya laris di pasaran. Tuntutan itulah yang menjadikan 

sebagian para  pengusaha untuk melakukan praktek kecurangan dalam 

berproduksi. Harga yang berbeda beda satu dengan yang lainnya di anggap dapat 

membedakan pendapatan yang diperoleh dari setiap pengusaha serta tempat usaha 

juga menjadi salah satu faktor lain dalam penentuan pendapatan karena peran 

tempat usaha sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan. Permasalahan di sini 

adalah Bagaimana pengaruh harga, dan tempat usaha terhadap pendapatan Gerai 

Handphone di Sukarame Bandar Lampung serta Bagaimana  pendapatan Gerai 

Handphone menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data dianalisis dengan 

metode statistik.  Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengisian kuesioner 

dilakukan secara self administered questionare yaitu responden menjawab sendiri 

kuesioner yang telah dibuat peneliti. Analisis data menggunakan uji regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan tempat usaha secara 

umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan hal ini dilihat 

dari hasil pengujian diperoleh nilai (0,000 < 0,05) dan berpengaruh simultan 

dengan regresi yang di peroleh sebesar R Square = 0,592 atau 59,2%. sedangkan 

sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti produk, promosi yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan semua rezeki di muka 

bumi ini telah di atur oleh Allah SWT sesuai dengan takaran yang ada. 

Kata kunci : harga, tempat usaha, gerai handphone, perspektif 
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MOTO 

 

بُِّكمْ  ْن رَّ  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح اَْن تَْبتَغُْوا فَْضًلا مِّ

 Artinya : 

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 

hasil perniagaan) dari  Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah : 198)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 1 QS. Al-Baqarah : 198 



v 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pemberi segalanya 

berupa kebaikan dan dari hati yang terdalam, skripsi ini penulis persembahkan: 

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sariman dan Ibunda 

Sugianti yang selalu senantiasa memberikan do’a yang tulus dan ikhlas, 

kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan 

inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis bisa 

menorehkan senyum rasa bangga ibu dan ayah. 

2. Kepada adikku tercinta Restu Qurniansyah Akbar yang selalu memberikan 

dukungan, memberikan motivasi, dan selalu memberikan inspirasi agar 

menjadi seseorang yang baik dan tekun. 

3. Kepada temanku terkasih Nur Azizah Al-Alawiyah dan Yan Patmawi 

Sakban yang selalu memberi dukungan dan menemani penulis dalam 

menyelesaikan studi. 

4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat penulis mengais 

ilmu-ilmu yang Rabbani semoga semakin jaya, berkualitas dan semakin di 

depan dengan nilai-nilai kebaikan. 

 

 

 

 

 



vi 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Ike Widiyasari, lahir di Desa Mujirahayu kecamatan Seputih Agung Lampung 

Tengah pada tanggal 22 Januari 1997 anak ke 1 dari 2 bersaudara, buah cinta 

kasih dari bapak Sariman dan Ibu Sugianti. 

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan adalah: 

1. SD Negeri 2 Mujirahayu Lampung Tengah selesai pada tahun 2008 

2.  Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al-Hikamus Salafiyah 

Mujirahayu Seputih Agung Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2011. 

3. Sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung 

Tengah dan tamat pada tahun 2014. 

4. Alhamdulillah pada tahun 2014 penulis bisa terus melanjutkan pendidikan 

strata 1 jurusan Ekonomi Syari’ah pada UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat petunjuk dari Allah 

jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, 

penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tinggi nya kepada yang terhormat: 

1. Bapak  Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  

2. Bapak Dr. H. Nasruddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ahmad Hazas 

Syarif, S.E.I., M.E.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 

dan pengarahan. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik 

dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

4. Kedua orang tua dan adikku yang telah memberikan do’a, dorongan, dan 

semangat yang tidak ternilai harganya sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 



viii 
 

5. Sahabat-sahabatku terimakasih atas bantuan, senyum dan semangat. 

6. Teman-teman Ekonomi dan Bisnis Islam kususnya jurusan Ekonomi Islam 

angkatan ’14 dan semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, 

hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis 

kuasai. Oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan 

dan saran-saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan 

terima kasih penulis memanjatkan do’a kehadirat Allah, semoga jerih payah dan 

amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Teman-teman sekalian akan mendapatkan 

balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Amin. 

 

Bandar Lampung,                  2021 

 

IKE WIDIYASARI 

NPM: 1451010050 

 
  



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL LUAR ..........................................................................   i 

HALAMAN JUDUL LUAR  .........................................................................   ii 

ABSTRAK ......................................................................................................   iii 

SURAT PERNYATAAN  ..............................................................................   iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................   v 

PENGESAHAN ..............................................................................................   vi 

MOTTO ..........................................................................................................   vii 

PERSEMBAHAN ...........................................................................................   viii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................   ix 

KATA PENGANTAR ....................................................................................   x 

DAFTAR ISI ...................................................................................................   xii 

DAFTAR TABEL...........................................................................................   xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................   xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ...............................................................................   1 

B. Alasan Memilih Judul ......................................................................   3 

C. Latar Belakang Masalah ..................................................................   4 

D. Rumusan Masalah............................................................................   12 

E. Fokus Penelitian ..............................................................................   12 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................   13 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pendapatan .......................................................................................   15 

1. Pengertian Pendapatan ...............................................................   15 

2. Macam-macam Pendapatan .......................................................   17 

3. Jenis Pendapatan  .......................................................................   18 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan ......................   19 

5. Sumber Pendapatan ...................................................................   21 



x 
 

6. Konsep Pendapatan Dalam Perspektif Islam .............................   22 

B. Teori Harga ......................................................................................   27 

1. Pengertian Harga ......................................................................   27 

2. Penetapan Harga Jual ...............................................................   29 

3. Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....................   30 

4. Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam .............   31 

C. Teori Lokasi .....................................................................................   32 

1. Pengertian Lokasi .....................................................................   32 

2. Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Lokasi Usaha .............   35 

3. Penentuan Lokasi Toko ............................................................   36 

4. Tempat Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Islam .................   41 

D. Tinjauan Pustaka..............................................................................   42 

E. Kerangka Berfikir ............................................................................   46 

F. Hipotesis Penelitian .........................................................................   47 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Jenis Penelitian ............................................................   51 

B. Sumber Data ....................................................................................   52 

C. Metode Pengumpulan Data .............................................................   53 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian ........................................   55 

E. Populasi dan Sampel ........................................................................   58 

F. Teknik Analisis Data .......................................................................   59 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ................................................................................   64 

1. Gambaran umum kecamatan sukarame .....................................   64 

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukarame ................................   65 

3. Perekonomian Penduduk sukarame ...........................................   70 

4. Karakteristik responden .............................................................   73 

B. Analisis Data .....................................................................................   76 

1. Pengaruh Harga Dan Tempat Usaha Terhadap Pendapatan ......   76 

a) Gambaran Distribusi Jawaban Responden ..........................   76 

b) Uji Validitas dan Reabilitas .................................................   78 

c) Uji Asumsi Klasik ................................................................   83 

2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Perspektif Ekonomi Islam ......   86 

a) Gambaran Distribusi Jawaban Responden ..........................   86 

b) Uji Validitas Dan Reabilitas ................................................   89 

c) Analisis Regresi Linier Beranda ..........................................   93 

d) Uji Hipotesis ........................................................................   95 

C.  Pembahasan .....................................................................................   98 



xi 
 

1. Pengaruh Harga Terhadap Pendapatan .....................................   98 

2. Pengaruh Tempat Usaha Terhadap Pendapatan .......................   100 

3. Pengaruh Harga Dan Tempat Usaha Terhadap Pendapatan  

Menurut Perspektif Ekonomi Islam ..........................................   104 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ......................................................................................   111 

B. Saran  ...............................................................................................   113 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Perkembangan pengusaha Gerai Handphone ................................... 7 

Tabel 1.2 Harga gerai Handphone ................................................................... 8 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .......................................................... 57 

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk sukarame berdasarkan umur ......................... 65 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pedidikan .......................... 66 

 Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Sukarame berdasarkan Agama yang Dianut ....... 69 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Sukarame berdasarkan Jenis Pekerjaan .............. 70 

Tabel 4.5 Daftar Pengusaha Counter Handphone Di Kecamatan Sukarame ... 71 

Tabel 4.6 Jenis Kelamin Responden ................................................................ 74 

Tabel 4.7 Usia Responden................................................................................ 74 

Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Responden ....................................................... 75 

Tabel 4.9 Lama Menjadi Pengusaha ................................................................ 75 

Tabel 4.10 Contoh Hasil Responden Variabel X1 (Harga).............................. 76 

Tabel 4.11 Contoh Hasil Responden Variabel X2 (Tempat) ........................... 77 

Tabel 4.12 Contoh Hasil Responden Variabel Y (Pendapatan) ....................... 77 

Tabel 4.13 Uji Validitas Variabel X1 (Harga) Secara Umum ......................... 79 

Tabel 4.14 Uji Validitas Variabel X2 (Tempat) Secara Umum ....................... 79 

Tabel 4.15 Uji Validitas Variabel Y (Pendapatan) Secara Umum................... 80 

Tabel 4.16 Uji Reabilitas Variabel X1 (Harga) Secara Umum ........................ 81 

Tabel 4.17 Uji Reabilitas Variabel X2 (Tempat) Secara Umum ..................... 82 

Tabel 4.18 Uji Reabilitas Variabel Y (Pendapatan) Secara Umum ................. 82 

Tabel 4.19 Uji T ............................................................................................... 83 



xiii 
 

Tabel 4.20 Uji F ............................................................................................... 85 

Tabel 4.21 Contoh Hasil Responden Variabel XI (Harga) .............................. 86 

Tabel 4.22 Contoh Hasil Respondn Variabel XII (Tempat Usaha) ................. 87 

Tabel 4.23 Contoh Hasil Responden Variabel Y (Pendapatan) ....................... 88 

Tabel 4.24 Uji Validitas Variabel XI (Harga) .................................................. 89 

Tabel 4.25 Uji Validitas Variabel X2 (Tempat Usaha).................................... 90 

Tabel 4.26 Uji Validitas Variabel Y (Pendapatan) .......................................... 90 

Tabel 4.27 Uji Reabilitas Variabel XI (Harga) ................................................ 91 

Tabel 4.28 Uji Reabilitas Variabel X2 (Tempat Usaha) .................................. 92 

Tabel 4.29 Uji Reabilitas Variabel Y (Pendapatan) ......................................... 92 

Tabel 4.30 Analisis Regresi Linier Berganda  ................................................. 93 

Tabel 4.31 Uji Parsial T ................................................................................... 95 

Tabel 4.33 Uji F ............................................................................................... 97 

 

 

  



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 kuesioner  

Lampiran 2 kuesioner 

Lampiran 3 Uji Validitas  

Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

diberikan penegasan judul. Dalam penegasan judul, penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan didalam skripsi ini. Pemberian 

penegasan judul diperlukan untuk memberi batasan terhadap arti kalimat 

dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud dan untuk menghindari kekeliruan 

pada pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Harga dan 

Tempat Usaha terhadap Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Gerai Handphone Sukarame, Bandar Lampung)” 

1. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik 

atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan 

apa yang dipengaruhi.
2
 

2. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut.
3
 

                                                             
2
 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1045. 
3
 Kotler, Philip dan Armstrong. 2001. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi Kedelapan. 

Jakarta: Erlangga. 
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3. Tempat Usaha adalah lokasi dimana perusahaan akan didirikan dan 

dilaksanakan.
4
 Tempat usaha yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Gerai Handphone  di Sukarame Bandar Lampung. 

4. Pendapatan adalah jumlah seluruh uang, barang atau jasa yang 

diterima oleh seseorang atas suatu usahanya dalam jangka waktu 

tertentu.
5
 Atau jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas 

prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, harian, mingguan, 

bulanan atau tahunan.
6
 

5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
7
 Ekonomi Islam 

adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al Quran dan 

hadist yang mengatururusan perekonomian umat manusia.
8
 Jadi dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepektif ekonomi Islam 

adalah sudut pandang mengenai norma hukum yang bersumber dari Al 

Quran dan hadist yang mengatur perekonomian umat Islam. 

  Dapat disimpulkan bahwa harga, dan tempat usaha salah 

satu faktor terpenting yang mempengaruhi pendapatan suatu usaha 

termasuk usaha Gerai Handphone. Harga jual yang terlalu tinggi untuk 

suatu produk merupakan salah satu pertimbangan konsumen dalam hal 

pembelian produk. Lokasi yang strategis merupakan salah satu kunci 

                                                             
 

4
 Winardi, Pengantar Ilmu Ekonomi (Bandung: 2011), h. 130 

5
 Jusi suit dkk, Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan, (Bandung: IPB Press, 2012), h.27 

6
 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 47. 
7
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 

451. 
8
 Mustof Edwin Nasution Dkk, Pengelolaan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 

2011), h. 15. 
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dalam keberlangsungan usaha, lokasi yang di keramaian, di tengah 

perkotaan atau pinggir jalan merupakan lokasi yang biasa di pilih oleh 

calon pengusaha. Lokasi yang dekat dengan tempat perkantoran, 

tempat sekolah, dan tempat umum lainnya juga termasuk pilihan yang 

cocok untuk usaha. Oleh karena itu, lokasi merupakan faktor yang 

penting dalam mempengaruhi pendapatan. 

  Dalam hal ini bagaimana perspektif islam dalam 

memandang pengaruh harga, dan tempat usaha khususnya pada usaha 

jual beli di Gerai Handphone yang semakin hari semakin banyak. 

Berdasarkan penegasan judul tersebut, penulis tertarik mengambil 

judul skripsi untuk menganalisis “Pengaruh Harga, dan Tempat Usaha 

Terhadap Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

Gerai Handphone Sukarame Bandar Lampung)”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

 Secara objektif, harga jual erat kaitannya dengan kebutuhan dalam 

membuka usaha dalam bidang apapaun. Sebelum melakukan 

penentuan harga jual ini pemilik toko baikknya menimbang dan 

memperkirakan seberapa besar untung yang akan di ambil dari produk 

yang akan di jual, semakin besar harga jual yang di terapkan dari 

harga beli barang tersebut maka semakin besar pendapatan yang di 
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peroleh dari pengusaha tersebut. Selain itu, faktor penentuan lokasi 

yang strategis akan mempengaruhi usaha yang akan dijalani. Oleh 

karena itu, sebelum melakukan atau membuka usaha, sebaiknya 

melihat prospek lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang 

keilmuan yang penulis tekuni dalam jurusan Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b. Adanya refrensi yang mendukung untuk melakukan penelitian ini 

sehingga mempermudah penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalani kehidupannya, manusia harus memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan manusia yaitu 

primer,.sekunderddan tersier. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, 

pangan dan papan. Kebutuhan sekunder terdiri dari hiburan dan rekreasi, 

sedangkan kebutuhan tersier terdiri alat transportasi dan barang elektronik. 

Dalam urutan pemenuhannya, kebutuhan sekunder dan tersier bisa berbeda 

tergantung dari kemampuan dan prioritas masing-masing individu. Untuk 

memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, seseorang haruslah 

mempunyai pendapatan berupa uang. Uang merupakan benda berharga 

karena potensinya yang tidak terbatas sebagai alat, jumlah uang juga 

menjadikan kualitas bermakna. Maka dari itu seseorang haruslah 



5 
 

 
 

mempunyai uang yang diperoleh dengan bekerja atau melakukan 

pekerjaan. Orang-orang pun saling berkompetisi dalam mendapatkan 

pekerjaan agar memperoleh pendapatan yang nantinya akan dialokasikan 

untuk kebutuhan hidupnya. 

Di Indonesia saat ini kesempatan kerja atau usaha bagi penduduk 

yang semakin terbatas. Jutaan orang memerlukan kerja, sementara 

lapangan kerja formal yang baru relatif lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah lapangan kerja yang ada, seharusnya masyarakat bisa lebih mencari 

peluang dalam usaha agar masalah lapangan kerja dan kebutuhan hidup 

dapat terpenuhi. Manusia selalu membutuhkan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup setiap manusia sangat beragam, 

setiap manusia akan berusaha untuk memenuhinya. Untuk mewujudkan 

hal tersebut setiap orang harus mengerjakan sesuatu yang dapat 

memperoleh pendapatan diantaranya adalah dengan kegiatan usaha kecil. 

Usaha kecil yang terus berkembang dan dikembangkan, mempunyai 

peranan yang cukup besar dalam menopang perekonomian masyarakat. 

Wirausahawan diberbagai industri membantu negara dalam hal 

menambahkan pilihan pekerjaan bagi masyarakat serta memberikan 

banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen baik dalam maupun luar 

negeri. Meskipun perusahaan raksasa lebih menarik perhatian publik dan 

sering kali menghiasi berita utama, bisnis kecil tidak kalah penting 

perannya bagi  kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Banyak faktor yang menentukan apakah sebuah usaha akan berhasil. 
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Kemampuan bersaing, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan 

dalam pasar dan banyak masalah yang terkadang hadir dari berbagai faktor 

menuntut para pengusaha berskala untuk terus maju dan beradaptasi 

dengan teknologi. 

Usaha berskala kecil merupakan obyek yang dianggap menarik 

karena pada kenyataannya usaha ini banyak diminati dan menjadi 

alternatife banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya dan telah 

banyak yang mampu  bertahan walaupun persaingan usaha ini cukup 

besar. Salah satu  sektor  usaha kecil saat ini adalah jasa penjualan voucer 

pulsa, baik voucer pulsa elektronik maupun jenis voucer pulsa fisik. Bisnis 

Gerai handphone (penjualan pulsa) merupakan salah satu bisnis yang 

cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang 

pesat. Contohnya di bidang TI (teknologi informatika), hal ini sangat 

terasa ketika handphone telah memasuki daerah pedesaan.  

Banyaknya penggunaan telepon seluler atau ponsel di kalangan 

masyarakat membuat kebutuhan voucher pulsa terus meningkat dari hari 

ke hari. Peluang inilah yang dibaca para pelaku bisnis voucher. Tak heran 

jika Gerai handphne pun menjamur di mana-mana. Alasannya sederhana, 

selain mudah, usaha ini bersifat fleksibel dan bisa dilakukan di setiap 

tempat. Saat pertumbuhan pemakai telepon genggam semakin meningkat 

saja begitu juga pertumbuhan jaringan telepon seluler sendiri mengalami 

peningkatan. 
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 Bisnis voucher isi ulang yang dimaksud di sini adalah jual beli 

 nominal yang digunakan untuk mengisi ulang nomor telepon pada ponsel 

 prabayar agar bisa digunakan untuk berkomunikasi baik melalui layanan 

 suara (telepon), SMS, maupun layanan data. Jumlah penjual voucher isi 

 ulang memang sangat banyak, mulai dari gerai di mal, pasar modern, 

 pinggir jalan, hingga via Internet. Hal ini tidak menyurutkan dan 

 memperkecil potensi pasar yang ada karena pangsa yang disasar sangat 

 besar dan terus tumbuh.  

Di lampung sendiri perkembangan pengusaha gerai handphone 

semakin berkembang setiap tahunnya hal ini dikarenakan data yang 

tercatat di BPS Bandar Lampung, ditunjukkan dengan data dibawah ini  : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Pengusaha Gerai Handphone 

No Tahun Pengusaha Gerai 

Handphone 

1 2015 386 

2 2016 565 

3 2017 577 

4 2018 688 

5 2019 791 

6 2020  963 

   Sumber : Data diolah, BPS, 2020 
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  Semakin berkembangnya teknologi dari tahun ketahun membuat 

persaingan antar pedagang Gerai handphone di Sukarame bandar lampung, 

untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan pendapatan yang lebih 

tinggi antar konter satu dengan konter lainnya. Persaingan sangat 

dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Untuk terciptanya 

keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus 

dilakukan adalah persaingan yang sehat. Persaingan yang semakin ketat, 

para pengusaha dituntut untuk memutar otaknya supaya usahanya tetap 

berjalan sehingga produknya laris di pasaran. Tuntutan itulah yang 

menjadikan sebagian para  pengusaha untuk melakukan praktek 

kecurangan dalam berproduksi. 

Harga jual yang berbeda beda satu dengan yang lainnya di anggap 

dapat membedakan pedapatan yang diperoleh dari setiap pengusaha. Harga 

jual yang digunakan oleh gerai handphone di Sukarame Bandar Lampung 

tidak jauh berbeda dari gerai handphone lainnya contohnya saja harga jual 

voucer pulsa, kuota, kartu perdana provider Axis di Gerai adhila cell, maju 

jaya cell dan dasha cell di sukarame tidak jauh berbeda. 
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Tabel 1.2 

harga Gerai pulsa Sukarame Bandar Lampung 

No 

Keterangan Adhila cell Dasha cell 

Maju 

Jaya 

Cell 

1 Voucer 

pulsa 

2000,5000,1

0000 

3000,7000,12000 3000, 

7000,12000 

3000,7

000,12

000 

2 Pulsa 

elektrik 

5000, 10000 

7000,12000 7000,12000 6000,1

1000 

3 Kuota 

1,5gb, 3 gb, 

5 gb 

13000, 25000, 

35000 

13500, 25000, 

37000 

13500,

24000, 

39000 

 Sumber: Data diolah, sumber wawancara gerai 

  Dari daftar harga yang di peroleh bahwa harga voucer 

 pulsa, dan pulsa elektrik sama harganya namun ada perbedaan harga di 

 penjualan kuota. hal ini apakah mempengaruhi tingkat persaingan antar 

 Gerai dalam hal banyaknya konsumen yang membeli. 

Faktor lain dalam  penentuan pendapatan yaitu lokasi usaha. 

Karena peran lokasi sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan.
9
 

                                                             
9
 Tampubolon, Manahan. (2004). Manajemen Operasional. Jakarta: Ghalia Indonesia 
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Perlunya memilih letak lokasi yang strategis juga berhubungan dengan 

masalah efisiensi transportasi, sifat bahan baku atau sifat produksinya, dan 

kemudahannya mencapai konsumen. Lokasi berjualan juga akan 

memberikan kepuasan dan kenyamanan tersendiri bagi seorang konsumen 

yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh.
10

 

Menentukan lokasi usaha merupakan faktor yang difikirkan oleh 

pelaku usaha, perlu adanya pertimbangan yang matang dalam memilih 

lokasi karena dapat menentukan tingkat pendapatan dalam suatu usaha.
11

 

Apabila lokasi usaha berdekatan dengan para pesaing menjual produk 

sejenis, maka pengusaha harus memiliki strategi untuk memenangkan 

kompetisi dengan cara memilih lokasi yang strategis. 

Menurut Muhmammad Rizvi adapun strategi tempat berikut ini 

adalah beberapa faktor penting yang sebaiknya harus Anda perhatikan, 

sebagai bahan pertimbangan dari strategi pemasaran dengan memilih 

lokasi usaha yang tepat antara lain : Tingkat kepadatan penduduk sekitar 

lokasi usaha; Besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi bisnis; 

Memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang melewati 

bisnis Anda; Banyaknya jenis usaha yang mendukung lokasi tersebut; 

Sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan Anda pilih; Usahakan 

untuk memilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya sangat rendah 

(minim); Perhatikan juga akses menuju lokasi usaha Anda; Tingkat 

                                                             
10

 Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

2011). 
11

 Tarigan, Robinson. (2005). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 
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keamanan yang sangat mendukung; Selalu memperhatikan kebersihan dari 

lokasi bisnis.
12

 

Dari penjabaran teori di atas, bahwa pendapatan suatu usaha itu 

tidak dapat dipastikan dan sangat berfluktuatif, hal ini dikarenakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas seperti harga 

jual, dan tempat yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha. Namun, 

dalam hal ini islam memiliki pandangan mengenai pendapatan yang 

diperoleh dari usaha. Seperti yang tergambarkan di Al-Qur`an surat An-

Nisa ayat 29 : 

ا اَْمَىاىَُنْم بٍَْىَُنْم بِاىْبَ  ٌَْه ٰاَمىُْىا ََل حَأُْميُْىٰٓ ٰٓاٌَُّهَا اىَِّذ ٰٓ اَْن حَُنْىَن حَِجاَرةً َعْه ٌٰ اِطِو اَِلَّ

ًٍْما َ َماَن بُِنْم َرِح
ا اَْوفَُسُنْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ ْىُنْم ۗ َوََل حَْقخُيُْىٰٓ  حََزاٍض مِّ

 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.” 

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta 

dengan cara-cara yang batil yang didalamya terdapat unsur Magrib yang 

merupakan singkatan dari maisir, gharar, riba dan batil. Alih-alih 

melakukan perbuatan batil, islam memberikan mengarahkan untuk 

menperoleh atau mendapatkan harta lewat cara perdagangan yang bukan 

                                                             
12

 Muhammad Rivki (20112) “Strategi Usaha Sukses” (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 75  

 



12 
 

 
 

hanya sekedar menjual dan membeli barang tetapi juga dengan 

memperhatikan kondisi pembelinya dengan meberikanharga yang 

sewajarnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitiandengan judul “Pengaruh Harga dan Tempat 

Usaha Terhadap Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Studi 

pada Gerai Handphone Sukarame Bandar Lampung)” 

 

D.  Rumusan  Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan 

 dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh harga, dan Tempat Usaha terhadap pendapatan 

Gerai Handphone di Sukarame Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh harga, dan Tempat Usaha terhadap pendapatan 

Gerai Handphone Menurut Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E  Fokus Penelitian 

 Berdasarkan penjabaran diatas Untuk memfokuskan kajian 

pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memberikan fokus penelitian 

yakni pada Gerai handphone di Sukarame sebagai analisa terhadap harga 

dan tempat usaha terhadap pendapatan menurut perspektif ekonomi islam. 
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F.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pengaruh harga, dan tempat usaha terhadap 

pendapatan Gerai Handphone di Sukarame Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh harga, dan tempat usaha terhadap 

pendapatan Gerai Handphone menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

  Secara spesifik manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

 sebagai berikut. 

a. Kegunaan teoritis, bermanfaat untuk memberikan tambahan 

informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan 

mengembangkan penelitian sejenis. Bagi kalangan khususnya Gerai 

Handphone Sukarame Bandar Lampung yang terkait di dalamnya, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai 

dalam pengaruh harga, dan tempat usaha terhadap pendapatan Gerai 

Handphone Sukarame Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi 

islam dan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis pribadi 

sebagai sarjana lulusan perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung. 

b. Kegunaan Praktis, memberikan pemahaman yang dianggap tepat 

terhadap masyarakat agar memahami bagaimana pengaruh harga, 

dan lokasi terhadap pendapatan Gerai Handphone Sukarame Bandar 

Lampung dalam perspektif ekonomi islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

  Sebelum peneliti masuk lebih dalam tentang penelitian ini, terlebih 

dahulu  peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengertian di dalam 

judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

A. Pendapatan 

1) Pengertian Pendapatan 

  Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau 

penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama 

periode yang dipilih dari pernyataan pendapatan yang berakibat 

dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau 

aktivitas lain yang bertujuan mencari keuntungan.
13

 

  Menurut Soekartawi, analisis pendapatan adalah 

penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam 

produksi. Untuk menghitung pendapatan pada Gerai Handphone 

Sukarame Bandar Lampung dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Pd = TR – TC 

TR = P. Q 

TC = FC + VC 

                                                             
13

 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Teori dan Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2012), h.  204  
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Dimana : 

Pd = Pendapatan gerai handphone (Rp) 

TR = Total penerimaan (total revenue) 

TC = Total biaya (total cost) 

P = Harga (Rp) 

Q = produksi yang diperoleh dalam suatu usaha (kg) 

FC = Biaya tetap 

VC = Biaya variabel ( Rp)
14

 

  Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sangat ditopang oleh 

sektor perekonomian. Ekonomi yang identik dengan pendapatan 

saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya 

masyarakat di kota tetapi juga masyarakat di pedesaan. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan pendapatan yang 

cukup. Berbagai macam jenis pekerjaan dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun 

sekunder. Tingkat perekonomian diberbagai daerah pada saat ini 

masih tergolong rendah terutama dalam sektor pertanian. Hal ini 

terlihat dari fakta yang ada saatini bahwa kesejahteraan sebagian 

besar masih tergolong rendah. Kesejahteraan bukanlah keadaan 

yang tetap, melainkan keadaan yang bergerak dan selalu 

berkembang ke arah tingkat yang lebih tinggi. 

                                                             
14

 Soekartawi, pemasaran ban dan ekonomi syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 

h. 21  
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  Dalam ekonomi modern terdapat dua cabang utama teori 

yaitu teori harga dan teori pendapatan. Teori pendapatan termasuk 

dalam ekonomi makro, yaitu teori yang mempelajari hal-hal 

seperti: 

a) Perilaku jutaan rupiah peneluaran konsumen 

b) Investasi dunia usaha 

c) Pembelian yang di lakukan pemerintah 

  Menurut pelopor ekonomi klasik, Adam smith dan David 

Ricardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial 

yang utama: pekerja, pemilik modal, dan tuan tanah. Ketiga 

menentukan 3 faktor produksi yaitu tenaga kerja,modal dan tanah. 

Penghasilan yang di terima setiap faktor dianggap sebagai 

pendapatan masing-masing keluarga terlatih terhadap pendapatan 

nasional. Teorimereka meramalkan bahwa begitu masyarakat 

makin maju, paratuan tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan 

para kapitaslis (pemilik modal) menjadi relatif buruk keadaannya.
15

 

 

2) Macam-macam Pendapatan 

  Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, 

menurut Lipsey pendapatan dibagi menjadi dua macam yaitu: 

                                                             
15

Christofel D Nababan Analisis faktor-faktor mempengaruhi pendapatan usaha Gerai 

Handphone di Matahari singosaren solo (Skripsi, Universitas Malang,Fakultas Ekonomi 2015),h. 

42 
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a) Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh 

atau  dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan 

pajak pengahasilan perorangan. 

b) Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini 

yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu 

pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
16

 

 

3) Jenis Pendapatan 

  Pendapatan terdapat banyak jenisnya, berikut ini adalah 

jenis pendapatan menurut cara perolehannya: 

a) Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum 

 dikurangi dengan pengeluaran atau biaya lain. 

b) Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh setelah 

 dikurangi dengan pengeluaran atau biaya lain
17

 Sedangkan 

Untuk kepentingan manajerial pendapatan dapat 

 dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1) Pendapatan total atau total revenue yaitu seluruh 

pendapatan dari penjualan, pendapatan total ini 

didapatkan yang diperoleh dari hasil perkalian jumlah 

unit produk yang dijual dengan harga produk per unit. 

2) Pendapatan  rata-rata atau  average revenue yaitu 
                                                             

16
R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat (Jakarta: Direktorat Jendral, 

2011),h. 5 

17
 Adisasmita, R. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 

2010),  h16 
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pendapatan rata-rata dari setiap unit penjualan. Hasil 

bagi dari pendapatan total dengan jumlah unit yang 

dijual juga disebut sebagai pendapatan rata-rata. 

3) Pendapatan tambahan atau  marginal  revenue yaitu 

adanya tambahan pendapatan apabila terdapat 

penambahan satu unit penjualan.
18

 

 

4) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan,  

yaitu:
19

 

a) Modal  

 Apabila ingin mendapatkn keuntungan maksimal maka 

membutuhkan modal. Peningkatan keuntungan dapat terjadi 

bila dalam kegaitan penjualan terdapat banyak produk yang 

dijual. Apabila penjual berniat meningkatkan produk pada 

suatu usaha, maka penjual harus membeli jumlah bahan 

produk dagangan dalam jumlah banyak. Sebab itu peningkatan 

modal dibutuhkan untuk membeli bahan barang dagangan dan 

membiayai kebutuhan operasional dengan tujuan 

memaksimalkan keuntungan. 

 

 

                                                             
18

 Noor, H. F. Ekonomi Manajerial. (Jakarta: Pt Rajagrafindo 2008). 
19

Ratna Sukmayani (et all), Ilmu Pengetahuan Sosial, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta: 

2011, h. 117 
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b) Harga 

 Harga Jumlah yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para 

pelanggan. 

c) Jam Kerja 

 Alokasi waktu usaha atau jam kerja adalah total waktu 

usaha atau jam kerja usaha yang digunakan oleh seorang 

pedagang didalam berdagang. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk 

perangkat peralatan yang dioprasikan atau waktu yang 

dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. 

d) Lama Usaha 

  Merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha 

perdagangan yang sedang dijalani saat ini. Lamanya suatu 

usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha. Lama 

pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat mmpengaruhi 

tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni 

bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya 

sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya 

produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama 

menekuni bidang usaha perdagangan akan semakin 

meningkatkan pengetahuan tentang selera atau perilaku 

konsumen. 
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e) Lokasi Usaha 

  Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

bauran (market mix). Karena pada lokasi usaha yang tepat, 

sebuah gerai akan lebih sukses dibanding gerai lainnya yang 

berlokasi kurang strategis, meskipun sama-sama menjual 

produk yang sama dan juga mempunyai pramuniaga yang 

sama banyak dan terampil. 
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5) Sumber Pendapatan 

 Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga 

  yakni: 

a) Dari upah atau gaji diterima sebagai ganti tenaga kerja 

b) Dari hak milik seperti modal dan tanah 

c) Dari pemerintah 

  Perbedaan dalam  pendapatan  upah dan gaji diseluruh 

rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam 

karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, 

pengalaman, dan  seterusnya). Pendapatan masyarakat  juga 

beragam menurut jumlah anggota didalam rumah tangga yang 

bekerja. Adapun jumlah property yang dihasilkan oleh rumah 

tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang 

dimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah 

mengalir secara substansial, tapi tidak secara eksklusif ditunjukan 

pada masyarakat yang berpendapatan bahkan cenderung untuk 

menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-orang 

yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih 

tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, 

perawatan  kesehatan yang lebih bermutu dan sebagainya lebih 

rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer 

dirancang  secara umum untuk memberikan pendapatan pada orang 

membutuhkan. Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan 
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itu meruapakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan 

perusahaan didalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi 

diberbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja, dan sebagainya). 

Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi tentunya akan relative 

mudah mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya,.
20

 

 

6) Konsep Pendapatan dalam Perspektif Islam 

  Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan 

barang, uang  yang diterim atau dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. 

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran 

merupakan  masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. 

Bekerja dapat membuat sesorang memperoleh  pendapatan atau upah 

atas pekerjaan yang dilakukanya. Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk 

memenuhi kebutuhan  hidup, mulai dari kebutuhan sandang pangan, 

papan dan beragam kebutuhan lainya.  

  Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari distribusi, 

retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan  
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pribadi.
21

  Nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah 

tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh 

aktivitas ekonomi di dalamnya harus dilandasi legalitas halal-haram. 

Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya 

diambil dari yang haram. Dalam konsep ekonomi islam terdapat 

norma dan etika dalam mengkonsumsi hasil pendapatan tersebut 

antara lain seperti tertulis dalam Al-Qur`an surat Al-Isra` ayat 29  

ْحُسْىًرا  َوََل حَْجَعْو ٌََذَك َمْغيُْىىَتً اِٰىى ُعىُقَِل َوََل حَْبُسْطهَا ُموَّ اْىبَْسِظ فَخَْقُعَذ َميُْىًما مَّ

 Artinya :“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu 

pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena 

itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”  

  Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah 

SWT. Menghendaki segala sesuatau yang diusahakan di dapat 

dengan cara halal. Maka dalam teori ekonomi islam halal dan haram 

tetap jadi prioritas utama dalam menentukan kebahagian di Dunia 

dan di akhirat kelak. Dalam perspektif Islam, penggunan harta juga 

harus dilakukan sesuai dengan syari‟ah dilarang menggunakan 

pendapatan yang telah kita miliki dengan sembarangan. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al- Baqarah ayat 267 berikut 

ini : 
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َه  آٰ اَْخَزْجىَا ىَُنْم مِّ ا اَْوفِقُْىا ِمْه طٍَِّٰبِج َما َمَسبْخُْم َوِممَّ ٌَْه ٰاَمىُْىٰٓ ٰٓاٌَُّهَا اىَِّذ ٌٰ

ٍَْث ِمْىًُ  ُمىا اْىَخبِ ٰٓ اَْن حُْغِمُضْىا اَْلَْرِض ۗ َوََل حٍََمَّ ًِ اَِلَّ ٌْ حُْىفِقُْىَن َوىَْسخُْم بِٰاِخِذ

ٍْذ   ًٌّ َحِم َ َغىِ
ا اَنَّ ّللّاٰ ًِ ۗ َواْعيَُمْىٰٓ ٍْ  فِ

   Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih 

yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha 

Terpuji.” (QS. Al Baqarah : 267) 

   Dalam konsep ekonomi islam terdapat norma dan etika 

dalam mengkonsumsi hasil pendapatan tersebut antara lain: 

a. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir 

b. Islam memerangi tindakan mubadzir 

c. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta (tidak 

berlebihan).
22

 

 Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara 

umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan 

pengambilan keputusan keuntungan yaitu: 

1) Kelayakan dalam penetapan laba 
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2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

3) Masa perputaran modal 

4) Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga tunai 

ataupun kredit,dengan syarat adanya keridhoan diantara 

keduanya.
23

  

 Menurut ulama‟ Malikiyah, pendapatan bersih atau laba 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a) Ar-Ribh At- Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan 

pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk 

perdagangan  sebagai hasil dari proses barter dan 

penjualan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab 

laba itu muncul karena proses jual beli. 

b) Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan  sebelum penjualan 

c) Al-Faidah, pertambahan pada barang milik yang ditandai 

dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan 

penjualan, yaitu sesuatu  yang baru berkembang dari 

barang-barang yang dimiliki.
24

 

   Menurut Mustafa Edwin Pendaptan  menurut  

prespektif islam adalah bagaimana Menafkahkan harta dalam 

kebaikan dan  menjauhi sifat kikir; seperti menyisikan sebagian 
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harta yang dipunya untuk shodaqoh denngan tujuan  

membersersihkan sebagian  harta yang dipunya, dalam Islam 

memerangi tindakan mubadzir:Sikap sederhana dalam  

membelanjakan harta (tidak berlebihan)
25

. Islam sangat 

menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam  

mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat 

memberi pengaruh dalam penentuan pengambilan keputusan 

keuntungannya
26

 

 Dapat disimpulkan bahwa pendapatan menurut prespektif 

islam sudah diatur tata caranya oleh Al-Qur`an dan Hadist 

antara lain menyisihkan  sebagian harta duntuk disodaqohkan 

dengan tujuan untuk membersihkan  harta, tidak berlebihan  

dalam  membelanjakan. Berikut adalah  indikator pendapatan 

menurut Islam : 

1) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat 

kikir, tidak  berlebihan dalam mengambil laba 

2) Menyisikan sebagian harta yang di punya untuk shodaqoh, 

memerangi  tindakan mubadzir 

  Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan yang 

peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu: harga, dan tempat Usaha. 
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B.  Teori Harga  

1  Pengertian Harga 

 Harga dalam ekonomi Islam di sebut staman yaitu kadar 

dari nilai tukar terhadap sesuatu barang dengan barang lainnya, 

barang dengan jasa atau dengan sesuatu yang dapat dijadikan 

sebagai alat tukar atau juga dimaksudkan nilai yang ditetapkan 

oleh pihak penjual terhadap barang dagangannya.
27

 

 Harga adalah nilai barang atau jasa yang diungkapkan 

dalam satuan rupiah atau satuan uang lainnya. Sedangkan harga 

jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai 

barang dan jasa. Konsep lain menunjukkan apabila harga sebuah 

barang yang dibeli oleh konsumen dapat memberikan hasil yang 

memuaskan, maka dapat dikatakan bahwa penjualan total akan 

berada pada tingkat yang memuaskan, diukur dalam nilai rupiah, 

sehingga dapat menciptakan langganan. Harga adalah suatu nilai 

tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang-barang lain 

untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu.
28

 

 Harga yang dimaksud demikian adalah suatu ketetapan atas 

kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana pihak 
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konsumen merasa puas dengan bentuk,jenis dan kualitas produk 

yang ditawarkan, sementara produsen merasakan dengan nilai 

yang sedemikian itu mereka telah memperoleh keuntungan. 

 Harga dalam teori ekonomi, harga nilai barang dan faedah 

merupakan istilah yang saling berhubungan, faedah adalah atribut 

suatu barang yang dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai 

adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk 

dapat menarik harga lain dalam pertukaran. Sedangkan harga jual 

adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai 

barang dan jasa atau harga jualadalah jumlah moneter yang di 

bebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau  pelanggan 

atas barang atau jasa yang di jual atau di serahkan.
29

 

Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli yaitu:
30

 

1) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat 

atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 

belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya 

belinya pada berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli 
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membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2) Peranan informasi harga, yaitu fungsi harga dalam 

membidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti 

kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk 

atau manfaatnya secara objektif. 

 

2  Penetapan Harga Jual  

  Penetapan harga jual ada tiga bentuk penetapan harga jual, 

yakni: 
31

 

a) Penetapan harga jual oleh pasar (Market pricing)  

  Dalam bentuk penetapan harga jual ini, penjual 

tidak dapat mengontrol sama sekali harga yang dilempar di 

pasaran. Harga ditetapkan oleh mekanisme pendapatan dan 

permintaan. Dalam keadaan seperti ini, penjual tidak bisa 

menetapkan Harga Jualya. 

b) Penetapan harga jual oleh pemerintah (Government 

controlled pricing) 

  Dalam beberapa hal, pemerintah berwenang untuk 

menetapkan harga barang atau jasa, terutama untuk barang 

atau jasa yang menyangkut kepentingan umum. Perusahaan 
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atau penjual yang bergerak dalam eksploitasi barang atau 

jasa tersebut tidak dapat menetapkan harga jual barang atau 

jasa 

c) Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan 

(Administered or business controlled pricing)  

Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. 

Penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih, 

“membeli atau tidak”. Harga ditetapkan oleh keputusan dan 

kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan, walaupun 

faktor-faktor mekanisme pendapatan dan permintaan, serta 

peraturan-peraturan pemerintah tetap diperhatikan. Sampai 

seberapa jauh perusahaan dapat menetapkan harga, 

tergantung pada tingkat diferensiasi produk, besar 

perusahaan dan persaingan. 

 

3 Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Harga merupakan salah satu  variabel dari pemasaran atau 

penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang 

artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi 

jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil 

yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar 

keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli seperti 

tertulis dalam Al-Qur`an surat An-nisa ayat 29, yaitu : 
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ٰٓاٌَُّهَا   ٰٓ اَْن حَُنْىَن حَِجاَرةً  ٌٰ ا اَْمَىاىَُنْم بٍَْىَُنْم بِاْىبَاِطِو اَِلَّ ٌَْه ٰاَمىُْىا ََل حَأُْميُْىٰٓ اىَِّذ

ًٍْما َ َماَن بُِنْم َرِح
ا اَْوفَُسُنْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ ْىُنْم ۗ َوََل حَْقخُيُْىٰٓ  َعْه حََزاٍض مِّ

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. (Qs. An-nisa: 29) 

   Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang ataupun 

jasa, terdapat norma, etika agama, dan peri kemanusiaan yang 

menjadi landasan pokok  bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:
32

 

a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang  

  yang dharamkan 

b) Bersikap benar, amanah dan jujur. 

c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. 

d) Menerapkan kasih sayang. 

e) Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
33

 

 

4 Penetapan Harga Menurut Prespektif Islam 

 Penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-

Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari 

kerusakan di antara manusia. Penentuan harga menjadi suatu 

keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia 

                                                             
32

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 189. 

33
 Ibid, h.55 



32 
 

 
 

dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau 

kerusakan yang terjadi di lapangan).  

 Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan 

keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para 

pihak yang terlibat di pasar. Namun ketika terjadi tindakan yang 

bersifat zhulm sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak 

berada paada titik keseimbangan, pemerintah sangat berperan 

untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan 

melihat faktor- faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan 

mengembalikan harga pada titik keseimbangan. 

 Dalam penetapan harga jual menurut prespektif islam 

 memiliki indicator sebagai berikut : 

a) Bersikap benar, amanah dan jujur 

b) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba 

c) Harga jual tidak melebihi ketentuan. 

 

C. Tempat Usaha 

1 Pengertian Tempat Usaha 

  Tempat Usaha merupakan faktor yang sangat penting 

dalam bauran  (market mix). Karena pada Tempat usaha yang 

tepat, sebuah gerai akan lebih suksesn dibanding gerai lainnya 

yang berlokasi kurang strategis, meskipun sama-sama menjual 
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produk yang sama dan juga mempunyai pramuniaga yang 

sama banyak dan terampilnya. Menurut Lamb, perbedaan 

lokasi yang baik, merupakan keputusanyang sangat penting.  

Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang 

permanen dan jangka panjang, apakah lokasi tersebut telah 

dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan mempengaruhi 

pertumbuhan usaha dimasa mendatang, lokasi dipilih haruslah 

mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya 

dapat bertahan. Dan yang terakhir, apabila nilai lokasi 

memburuk untuk menjalankan suatu usaha, para 

pengusaha/pelaku perlu mempertimbangkan beberapa faktor, 

diantaranya : 

a) Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau 

b) Visibilitas yaitu kemudahan untuk dilihat 

c) Lalu, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya 

orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang besar 

terjadinya impuls buying dan kepadatan serta kemacetan 

bisa menjadi hambatan. 

d) Tempat parkir yang luas dan aman 

e) Ekspansi yaitu tersedia tempat yang luas untuk perluasan 

dikemudian hari 

f) Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan 
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g) Persaingan yaitu lokasi dengan pesaing sejenis 

h) Peraturan pemerintah 

 Lokasi merupakan saluran distribusi yaitu jalur yang 

dipakai untuk perpindahan produk dari produsen ke konsumen. 

Lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan 

dengan dimana operasi dan sifatnya akan ditempatkan. 

Faktor yang dipertimbangan dalam penentuan lokasi bisnis, 

meliputi:  

1) Pasar yang memiliki banyak konsumen.  

2) Bahan baku dengan kualitas baik dan harga yang murah.  

3) Tenaga kerja dengan kualitas baik dan upah yang rendah.  

4) Transportasi yang lancar.  

5) Bank atau lembaga keuangan lainnya.  

6) Listrik.  

7) Air yang lancar.  

8) Pajak atau sewa yang murah.  

9) Peraturan Pemerintah mendukung.  

10) Kebudayaan mendukung.  

11) Alam yang mendukung. 

 

2 Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Tempat Usaha 

  Keputusan Tempat usaha sering kali melibatkan 

serangkaian faktor yang dapat berpengaruh terhadap 
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pendapatan, biaya, atau keduanya karna dapat berpengaruh 

terhadap laba. Faktor lain yang pengaruhnya terhadap laba 

tidak mudah untuk diukur adalah pertimbangan pemilihan 

lokasi.  

Beberapa faktor Tempat oprasi perusahaan yang dibahas yaitu:  

a) Faktor Hubungan Pasar  

 Strategi pasar harus dipertimbangkan berdasarkan 

penempatan fasilitas usaha. Ramalan permintaan 

membantu menentukan paar barang atau jasa. Setiap 

produk ada pihakpihak yang membutuhkannya keputusan 

lokasi yang merupakan tempat penyediaan kebutuhan 

tersebut harus diperhitungkan berdasarkan lokasi an 

permintaan untuk setiap produk baik untuk jangka pendek 

ataupun jangka panjang. Lokasi pesaing juga dapat 

berpengaruh terhadap tingkat disukai atau tidaknya suatu 

lokasi. Meskipun demikian ada beberapa perusahaan yang 

menghendaki berdekatan dengan pesaing, dan adapula 

yang bersikap sebaliknya suatu lokasi usaha oleh 

konsumen dapat mempengaruhi jumlah pembeli potensial 

dan pendapatan perusahaan. Strategi pemasaran merupakan 

faktor penting untuk dipertimbangkan bersamadengan 

faktor-faktor oprasi pada waktu lokasi telah ditetapkan. 

b) Faktor Biaya Untuk Fasilitas yang Berwujud  
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 Banyak keperluan utuk oprasi perusahaan harus 

diadakan dengan biaya mahal. Keputusan lokasi 

merupakan salah satu diantaranya. Perkiraan biaya jangka 

panjang harus digunakan karna fasilitas oprasi dapat 

dimanfaatkan selama empat puluh sampai lima puluh 

tahun, atau bahkan lebih dari itu.
34

 

3 Penentuan Tempat Usaha (Store Location)  

  Keputusan mengenai lokasi bagi suatu usaha ritel 

memegang peranan yang sangat penting. Lokasi toko sangat 

mempengaruhi tingkat profitabilitas dan keberhasilan usaha 

dalam jangka panjang. Menurut kotler “raetailling are 

accustomed to saying that the three keys success are location, 

location and location’. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

tiga kunci sukses bagi pedagang eceran adalah lokasi, lokasi, 

dan lokasi. Hal ini menyiratkan arti bahwa betapa pentingnya 

keputusan mengenai lokasi bagi usaha eceran.  

  Lokasi akan mempengaruhi jumlah dan jenis konsumen 

yang akan tertarik untuk dating kelokasi yang strategis, mudah 

dijangkau oleh sarana transportasi yang ada, serta kapasitas 

parker yang cukup memadai bagi konsumen. Lokasi juga akan 

mempengaruhi citra took atau kepribadian citra took dan 

kekuatan daya tarik yang dibuat oleh toko tersebut terhadap 
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pelanggan utamanya. DAVIDSON mengatakan bahwa bila 

semua faktor mempunyai nilai yang hampir sama dalam 

pemutusan pemilihan toko, pada umumnya konsumen akan 

memilih toko yang lebih dekat, karna hal itu akan memberikan 

kenyamanan yang lebih bagi konsumen alam hal waktu dan 

tenaga. 

  Menurut LEWINSON, masalah penentuan lokasi 

pedagang eceran terdiri dari mengidentifikasikan, 

menggambarkan, mengevaluasikan dan akhirnya memilih 

lokasi yang digambarkan sebagai berikut:  

1) Retaling market, yaitu lokasi pasar eceran.  

2) Trading areas, yaitu daerah geografis dimana pedagang 

eceran dekat atau berusaha mendekati sebagian besar 

pelanggan sasarannya. Pada dasarnya las dari trading areas 

yang ditawarkan termasuk macam harga, ketersediaan dari 

berbagai sumber, dan luas yang mencerminkan selera dari 

pelanggan. 

3) Retail sites, yaitu posisi dimana dalam trading area tempat 

pedagang eceran beroprasi. Posisi ini ditentukan oleh 

beberapa factor seperti kemudahan mencapai lokasi, jalur 

lalu lintas, luas populasi dan distribusi dari trading area 

,tingkat pendapatan, stabilitas ekonomi, dan persaingan.  
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KOTLER, menyatakan bahwa peritel dapat menempatkan 

tokonya dilokasi sebagai berikut: 

1) Daerah pusat bisnis adalah merupakan daerah pusat kota 

yang dari dulu paling padat lalu lintasnya disebut pusat 

kota. 

2) Pusat perbelanjaan ragional, merupakan mal-mal besar 

daerah pinggiran yag terdiri dari 4 sampai lebih 10 toko 

dan menarik pengunjung dengan jarak 5 sampai 10 mil.  

3) Pusat perbelanjaan lingkungan, ini merupakan mal-mal 

yang lebih kecil dari satu toko utama dan 20 sampai 40 

toko kecil. 

4) Jalur pembelanjaan, merupakan suatu kelompok toko-toko 

yang melayani kebutuhan normal suatu lingkungan seperti 

makanan dan minuman, peralatan logam, cucian, dan 

bensin.  

  Dari pendapatan ini dapat disimpulkan bahwa 

umumnya lokai yang dapat dipilih untuk ritel dapat dibagi 

menjadi 3 kelompok, yaitu daerah pusat bisnis, pusat 

pembelanjaan ragional, dan free standing.
35

 

  Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat 

pula diartikan sebagai tempat memajangkan barang-barang 

dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang 

                                                             
35 Dr. ir. Bob Foster, m.m. Manajemen Ritel, (bandung: Alfabeta ,2008), h.51-53 
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diproduksi atau dijual baik jenis, jumlah maupun harganya. 

Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih 

bertransaksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk 

yang ditawarkan secara langsung.beragam lokasi yang dapat 

dimiliki perusahaan disesuaikan pula dengan kebutuhan 

perusahaan. Pendirian suatu lokasi harus memikirkan nilai 

pentingnya karna akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. 

Penentuan lokasi juga harus tepat sasaran karna lokasi yang 

tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, 

baik dari segi finansial maupun nonfinansial.  

  Keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat 

antara lain :  

1) Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih 

memuaskan;  

2) Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang 

diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya;  

3) Kemudahan dalam  memperoleh bahan baku atau bahan 

penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus 

menerus;  

4) Kemudahan untuk memperluas lokasi karna biasanya suda 

diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi 

sewaktuwaktu;  
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5) Memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi 

dimasa yang akan datang;  

6) Meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan 

masyarakat dan pemerintah setempat;
36

  

  Membicarakan tentang memperoleh keuntungan 

dengan lokasi yang tepat diperlukan juga, pertimbangan 

penentuan lokasi. Pertimbangan Penentuan lokasi harus 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kesalahan 

dalam menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu 

usaha. Kerugian yang diderita perusahaan sangatlah besar. 

Oleh karna itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum 

ditetapkan perlu dianalisis secara baik. Prioritas utama untuk 

menganalisis masalah lokasi adalah penentuan tujuan untuk 

lokasi jenis apa, apakah untuk kantor pusat, lokasi cabang, 

lokasi pabrik, atau lokasi gudang.  

  Masing-masing lokasi memikiki pertimbangan sendiri, 

misalnya apakah lokasi harus dekat dengan konsumen atau 

bahan baku. Lokasi yang sulit dijangkau konsumen akan 

sangat berbahaya bagi kehidupan perusahaan. Demikian pula 

lokasi yang terlalu jauh dengan bahan baku akan menambah 

beban biaya, baik biaya trnsportasi maupun biaya lainnya. 

                                                             
36

 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali pers,2014), h.141 
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Oleh karna itu penentuan lokasi harus tepat sasaran dengan 

berbagai pertimbangan. 

 

4. Pengertian Tempat Usaha Menurut Prespektif Islam 

 Pemilihan lokasi yang baik adalah salah satu yang 

harus diperhatikan oleh wirausaha atau pedagang agar 

usahanya dapat terlihat strategis dalam memperoleh 

pelangan,sehingga terdapat beberapa pertimbangan yang akan 

dipikirkan untuk menentukan lokasi yang tepat.  

 Penentuan lokasis tersebut harus diperhatikan oleh 

pedagang karena tidak akan  lepas dari tanggung jawab 

lingkungan sekitarnya, dengan  melihat bahwa tidak akan 

merugikan lingkungan sekitarnya dan melakukan kerusakan. 

Islam merupakan agama yang mengatur semua  aspek dimuka 

bumi dan salah satunya  adalah bagaimana manusia 

melindungi dan menjaga  lingkungan, serta tidak mencoba 

merusaknya.
37

 

  Hal ini merupakan sallah satu ajaran Islam, yaitu 

 melarang melakukan kerusakan lingkungan, seperti tertulis 

 dalam Al-Qur`an surat Al-A`raaf ayat 56, yaitu : 

طََمًعۗا اِنَّ  َوََل حُْفِسُذْوا فِى اَْلَْرِض بَْعَذ اِْصََلِحهَا َواْدُعْىيُ َخْىفًا وَّ

َه اْىُمْحِسىٍِْهَ  ٌْب  مِّ ِ قَِز
 َرْحَمَج ّللّاٰ

                                                             
37
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  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.”  

  Sedangkan menurut teori ekonomi islam diatas dapat 

 disimpulkan pertimbangan tempat atau lokasi untuk usaha harus 

 memperhatikan dilihat dari sisi mudah dijangkau, fasilitas parkir 

 atau tempat pelayanan yg nyaman, keamanan, dan kebersihan 

 lingkungan, memperhatikan kebersihan, keamanan, dan 

 kenyamanan dengan tidak  merusak sekitar. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Model 

Analisis 

Kesimpulan 

1 Laili Riziq Ma`rufaa 

(2017) 

Pengaruh  

Modal usaha, 

Tenaga kerja, 

harga jual, 

dan lama  

usaha terhadap 

pendapatan 

usaha counter 

Regresi linier 

Berganda 

Variabel  

Modal usaha 

Dan tenaga 

Kerja meliliki 

pengaruh 

negatif, 

sedangkan 

harga jual  
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pulsa di 

Kecamatan 

gresik (Studi 

Pada counter 

Pulsa yang 

Terdaftar di  

PT.Multi  

Media Seluler 

Cabang Gresik 

dan 

lama usaha 

memiliki 

pengaruh 

positif 

2 Winda Khoirina 

(2015) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang  

mempengaruhi 

Pendapatan 

Usaha Counter 

Handphone di 

Matahari 

Singosaren 

Solo Tahun 

2015 

Regresi linier  

Berganda 

Modal usaha, 

Lama usaha  

Gerai 

berpengarh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

usaha counter 

dan faktor 

pendidikan 

tidak 

berpengarh 

terhadap 

pendapatan 
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usaha counter. 

3 Rohmatul Isrohah 

(2015) 

Analisis 

pengaruh 

modal kerja, 

lokasi usaha 

dan jam kerja 

terhadap 

pendapatan 

bersih counter 

di jawa barat  

Regresi linier 

berganda 

Variabel 

modal kerja 

Lokasi kerja 

dan jam 

kerja 

mempengaruhi 

pendapatn 

pedagang gerai  

4 Jeltita Puspita  

(2019) 

Pengaruh 

Kemampuan 

Pedagang dan 

Kondisi Pasar 

Terhadap 

Pendapatan 

Bersih 

Pedagang 

Kaki 

Lima di Pasar 

Induk 

Pagar Dewa 

Bengkulu 

Regresi linier 

berganda 

Varibel 

kemampuan 

pedagang dan 

kondisi pasar 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

bersih 

pedagang kaki 

lima di 

pasarinduk 

pagardewa 
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bengkulu. 

5 Ananda Fajri  

(2015) 

Analisis 

pengaruh 

lokasi, harga 

jual dan 

Promosi 

terhadap 

penjualan 

produk 

counter 

dibrebes  

Regresi linier 

berganda 

Variabel 

lokasidan 

Harga  

berpengaruh 

negatif, 

sedangkan 

promosi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

penjualan  

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti terdapat pada kusioner penelitian dan batasan 

masalah, penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Harga, dan 

tempat usaha Terhadap Pendapatan Gerai Handphone Perspektif 

Ekonomi Islam" (Studi pada Gerai Handphone Sukarame Bandar 

Lampung).  yaitu :harga jual, dan tempat usaha. variabel Y dalam 

penelitian ini hanya menggunakan Pendapatan Gerai Handphone 

.Sedangkan persamaan pada penelitian ini pada variabel dependen 

yakni pendapatan Gerai Handphone dengan metode analisis penelitian 

yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear berganda.  
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Dengan demikian penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, dan 

tempat usaha Terhadap Pendapatan Gerai Handphone menurut 

Perspektif Ekonomi Islam" (Studi pada Gerai Handphone Sukarame 

Bandar Lampung)” merupakann penelitian yang belum pernah 

dilakukan. 

 

E. Kerangka Berfikir 

 Kerangka pemikiran ini menggambarkan pengaruh antara variable 

independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh harga, dan 

tempat usaha terhadap pendapatan Gerai Handphone Sukarame Bandar 

Lampung. Kerangka Pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

  Keterangan : 

: Secara Parsial 

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan 

Gerai handphone (Y). 

Pendapatan Gerai 

Handphone (Y) 

Menurut Perspektif Islam 

 
Tempat Usaha (X2) 

 

Harga (X1) 
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2. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 

yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Harga 

(X1), dan Tempat Usaha (X2). 

 

F. Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan 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.
38

 

1. Harga Terhadap Pendapatan 

Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha, laba 

usaha diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. 

Pendapatan total terdiri dari harga perunit dikalikan kuantitas yang 

dijual. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan 

mempengaruhi perputaran barang yang dijual, kuantitas barang 

yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitanya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan 

                                                             
 38 Sugiyono,  
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efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga 

berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga 

pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha. Semakin 

tinggi harga yang di tawarkan produsen semakin tinggi juga 

pendapatan yang diperoleh.
39

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laila Riziq dalam 

judul nya Pengaruh modal usaha, tenaga kerja, harga jual ,lokasi 

usaha dan lama usaha terhadap pendapatan usaha Gerai pulsa di 

kecamatan gresik (Studi pada Gerai pulsa yang terdaftar di PT. 

Multi Media Seluler Cabang Gresik memiliki hasil yang 

menyatakan bahwa harga jual memiliki pengaruh yang positif 

terhadap pendapatan pengusaha counter, hal ini disebabkan oleh 

harga yang rendah membuat pengunjung kembali lagi ke toko 

tersebut dan banyak yang memilih untuk menjadi pelanggan tetap 

hal ini tentunya akan menjadi pendapatan tetap untuk pengusaha 

counter.
40

 

Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian 

terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

  H1 : Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap   

  pendapatan perspektif ekonomi islam pada Gerai handphone  

  Sukarame, Bandar Lampung. 

                                                             
39

Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Selamba 

Empat,2009),h. 98. 
40

 Laili Riziq Ma`rufaa, Pengaruh modal usaha, tenaga kerja, harga jual , lokasi usaha 

dan lama usaha terhadap pendapatan usaha Geraipulsa di kecamatan gresik (Studi pada 

Geraipulsa yang terdaftar di PT. Multi Media Seluler Cabang Gresik(bol. 2 Des 2017), h.52 
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2.  Tempat Usaha Terhadap  pendapatan  

Menurut Tjiptono  Lokasi memegang peranan yang penting 

dalam melakukan  usaha. Karena berkaitan dengan dekatnya lokasi 

penjualan dengan pusat keramaian, mudah dijangkau (aksesbilitas), 

aman, dan tersedianya  tempat parkir yang luas, pada umumnya 

lebih disukai konsumen. Lokasi yang strategis membuat konsumen 

lebih mudah dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. 

Sehingga dengan demikian, ada hubungan antara lokasi yang 

strategis dengan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk.
41

 

Seperti yang sudah dijabarkan oleh teori di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa harga jual dan tempat merupakan salah 

satu strategi dalam memperoleh pendapatan yang maksimal, oleh 

karena itu dalam menentukan harga jual dan lokasi ada baiknya 

dipertimbangkan telebih dahulu. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laila Riziq dalam 

judulnya Pengaruh modal usaha, tenaga kerja, harga jual ,lokasi 

usaha dan lama usaha terhadap pendapatan usaha Gerai pulsa di 

ecamatan gresik (Studi pada Geraipulsa yang terdaftar di PT. Multi 

Media Seluler Cabang Gresik memiliki hasil yang menyatakan 

bahwa lokasi usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan 

dikarenakan lokasi yang ramai dan mudah di jangkau membuat 

                                                             
41

 Tjiptono, Etika Ekonomi …., h.21 
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semakin ramai pengunjung, hal inni tentu saja berpengaruh terhadp 

pendapatan usaha.
42

 

Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian 

terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

H2 : Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

perspektif ekonomi islam pada Gerai handphone Sukarame, 

Bandar Lampung. 

                                                             
42

 Laili Riziq Ma`rufaa, Pengaruh modal usaha, tenaga kerja, harga jual , lokasi usaha 

dan lama usaha terhadap pendapatan usaha Geraipulsa di kecamatan gresik (Studi pada 

Geraipulsa yang terdaftar di PT. Multi Media Seluler Cabang Gresik(bol. 2 Des 2017), h.55 
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