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ABSTRAK 

ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN TERHADAP 

PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM   

(Studi Kasus Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung) 

Oleh : 

Wulan Putri Kinasih 

 

Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarkat. 

Sebagian orang bahkan menggantungkan perkerjaan sehari-hari dari pasar. Maka 

dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi 

perekonomian. Pasar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat dapat  

diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. 

Di Kecamatan Gisting terdapat pasar modern (Indomart dan Alfamart) 

yang sudah berdiri, diantaranyaberada di sekitar pasar tradisional Gisting dengan 

jarak yang sangat dekat. Selain berdekatan dengan pasar tradisional, pasar modern 

tersebut juga memilikijarak yang sangat bedekatan antara satu pasar modern 

dengan pasar modernyang lainnya. Keberadaan pasar modern akan berdampak 

terhadap lingkungansekitarnya. Secara ekonomi, keberadaan pasar modern 

memiliki dampakterhadap pola perilaku konsumen di lingkungan sekitar, pasar 

tradisional Gisting dan juga pelaku usaha ritel lain disekitar wilayah berdirinya 

pasar modern tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak 

keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional di kecamatan Gisting, 

kabupaten Tanggamus, Lampung? Dan Bagaimana keberadaan pasar modern dan 

pasar tradisional di kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung ditinjau 

dalam perspektif ekonomi islam?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

dengan data data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan pasar modern tidak 

berpengaruh terhadap pasar tradisional di kecamatan Gisting. Walaupun dari sisi 

produk mempengaruhi namun dari sisi harga dan lokasi tidak mempengaruhi sama 

sekali terhadap pendapatan pedagang pasar di kecamatan Gisting. Dalam 

pandangan ekonomi islam tentang keberadaan pasar modern dan keberadaan pasar 

tradisional, keduanya tidak melanggar nilai nilai islam dalam berdagang. Kata 

Kunci :Pasar tradisional, Pasar modern 
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MOTTO 

 

                      

             

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi,”(QS. Fathir : 29)
1
 

  

                                                             
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Fajar 

Mulia, 2002),  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

judul ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Dampak 

Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus, Lampung)”. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk 

mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas 

bagian-bagian itu untuk mendapatkan bagian-bagian itu untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat  dengan pemahaman secara 

keseluruhan.
1
 

                                                             
1
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2010, h. 621. 
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2. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu positif 

atau negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok 

orang yang melakukan kegiatan tersebut.
2
 

3. Pasar Modern adalah pasar yang antara penjual dan pembeli tidak 

berinteraksi secara langsung melainkan pembeli hanya melihat label 

harga yang tercantum dalam barang (barcode), akses lebih kecil, berada 

dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani 

oleh pramuniaga.
3
 

4. Pasar Tradisional adalah pasar yang pelaksanaanya yang bersifat 

tradisional, tempat bertemunya penjual dan pembeli, dalam transaksinya 

masih bisa dilakukan tawar menawar barang.
4
 

5. Persepektif adalah suatu kerangka konseptual, perangkat asumsi, 

perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi 

seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam 

suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.
6
 

                                                             
2
Asri B, Pembelajaran Moral (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), h. 25. 

3
 Baso Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, (Jakarta: Delta 

Khoirunnisa, 2002), h. 7. 
4
 Mujahidin Akhmad, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, 

Cet. 3, (Jakarta: 2014), h. 142. 
5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat, 

(Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1062. 
6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali, 2013), h. 19. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah sebuah kajian mengenai analisis dampak 

keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional dalam perspektif 

ekonomi islam (studi kasus kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, 

Lampung). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan 

secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan 

permasalahan dalam kegiatan ekonomi. Pasar traditional merupakan salah 

satu indikator nyata dalam mewujudkan ekonomi masyarkat yang berkeadilan 

dan sesuai dengan amanat UUD 1945.  Pembangunan pasar modern yang 

kian marak tentu dapat memberikan dampak negatif terhadap pasar 

traditional. Untuk dapat bersaing dengan pasar modern tentu perlu dilakukan 

pembenahan pasar. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis 

pelajari saat ini, yaitu Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 
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b. Adanya referensi yang mendukung baik primer maupun sekunder dan 

data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian sehingga 

penelitian ini dapat terselesaikan. 

 

C. Latar Belakang 

Perkembangan globalisasi pada masyarakat telah membawa 

perubahan. Perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. 

Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai 

fasilitas perbelanjaan. 

Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan 

bermasyarkat. Sebagian orang bahkan menggantungkan perkerjaan sehari-hari 

dari pasar. Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat 

serta bagi perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari pasar bisa diartikan 

sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang 

ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan 

pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu pasar juga merupakan 

penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah sehingga keberadaan 

pasar dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan baik itu pasar 

tradisional maupun pasar modern. 

Pasar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat dapat  

diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar  tradisional 

di Indonesia dengan jumlah sekitar 14.182 pada tahun 2018 dan pada tahun 

berikut nya mengalami penurunan jumlah pasar  traditional. Keberadaan pasar 
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tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi 

masyarakat disuatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat 

dengan mudah dilihat dari kegiatan dipasar tradisional setempat.
7
 

Dibalik peran strategis pasar tradisional tersebut, terdapat 

permasalahan-permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan 

dan pengelola yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar 

tradisional. Pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern 

berdampak terhadap penurunan pendapatan dan keuntungan pasar tradisional. 

Selain itu, faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar tradisional, 

seperti perubahan prefensi dan pola belanja masyarakat, disekitar pasar 

tradisional berkontribusi besar terhadap beralihnnya tempat belanja masyarkat 

dari pasar tradisional ke pasar modern. 

Pada pasar tradisonal terdapat beberapa pelaku ekonomi yang 

memainkan peran yang berbeda-beda, yakni pembeli, peritel (pedagang), 

pengelola pasar, komunitas di sekitarnya. Definisi pelaku ritel (pasar modern, 

ritel, dan pasar tradisioanl) mengikuti definisi yang dikeluarkan oleh peraturan 

presiden No. 112 Tahun 2007. “Pasar Tradisional” adalah pasar yang 

dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan 

Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama 

dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, Ios dan tenda yang 

dimiliki atau dikelola oleh pritel kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli 

                                                             
7
Jumlah pasar traditional semakin menurun, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ 

makro/14/10/02/nct8ag-jumlah-pasar-tradisionalsemakin-menurun, diakses pada tanggal 10 

september pada Pukul 11:00. 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/
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barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan “pasar atau toko 

modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis 

barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement 

store, hipermarket, ataupun grosir.
8
 

Pembenahan pasar tradisional memerlukan upaya pengaturan dan 

pembinaan pasar tradisional yang bersifat integratif dan kompeherensif. 

Pembenahan pasar tradisional sering kali sebatas pembenahan fisik bangunan 

pasar dengan merenovasi bangunan pasar atau membangun pasar baru. 

Pembangunan atau renovasi bangunan pasar tidak serta merta mampu 

mewujudkan pasar tradisional yang nyaman, bersih, dan memberi pendapatan 

yang lebih baik bagi pedagang maupun kenyamanan bagi konsumen untuk 

berbelanja di pasar tradisional. Pada 3-5 tahun pertama pasar tampak bersih, 

setelah itu kembali terlihat kumuh dan berantakan. Pembenahan pasar 

tradisional tidak hanya semata membangun atau merenovasi bangunan pasar, 

tetapi yang lebih penting adalah melakukan pembenahan dalam pengelolaan 

pasar. Ini lebih sulit dilakukan namun hasilnya lebih menjamin terwujudnya 

pasar tradisional yang digemari masyarakat pembelanja.
9
 

Pasar tradisional identik sebagai pasar dengan kondisi fisik yang 

jorok, manajemen kurang teratur, dan pengemasan (packaging) apa adanya. 

Persepsi yang membuat pasar tradisional dimata masyarakat agak sedikit 

                                                             
8
Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007 BAB I Pasal 1 (Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Traditional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern). 
9
M. Chatib Basri, DKK, Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan 

Perdagangan Indonesia), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 146. 
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minor, underestimate, dan tak profesional, bersih, rapi, ramah, self service, 

dan produk yang terstandardisasi akan melekat.
10

 

Seiring kemajuan dan perkembangan, citra pasar dalam arti fisik telah 

banyak mengalami pembenahan dan peningkatan sehingga menjadi lebih 

menarik. Pasar dalam kehidupan modern kini tidak hanya dihubungkan 

dengan transaksi jual beli barang dan jasa tetapi juga berhubungan dengan 

gaya hidup masyarakat sehingga berkembanglah pasar modern. Perkembangan 

pasar modern yang sangat pesat dapat berdampak kepada pasar tradisional. 

Pasar modern dikelola secara professional dengan dilengkapi fasillitas, 

sementara pasar tradisional masih minimnya sarana dan prasarananya 

sehingga pelanggan akan merasa ketidaknyamanan dalam berbelanja. 

Banyaknya yang beranggapan dengan munculnya pasar modern akan 

mengancam eksistensi pasar tradisional mengingat kelebihan dan keunggulan 

dari pasar modern. Meskipun demikian argumen ini tidak sepenuhnya benar 

karena pasar tradisional masih bertahan di tengah pesatnya pertumbuhan pasar 

modern dan lebih mampu mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat. 

Manusia juga tidak boleh hanya memikirkan kepentingan dunia saja 

sementara kepentingan akheratnya terabaikan. Prinsip inilah yang kemudian 

dikenal sebagai kesinambungan antara masalah dunia dan keakheratan. 

Keduanya harus proposional sehingga pada gilirannya akan memunculkan peri 

kehidupan yang produktif dan berkualitas. Seperti yang telah diterangkan 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas (28): 77 yang berbunyi: 
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Ibid, h. 127. 
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Artinya :“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu didunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang 

yang berbuat kerusakan”( QS AL-Qasas Ayat : 77).
11

 

 

Keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun 

ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan 

keberadaan pasar tradisional pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang. 

Pasar modern yang  dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal akan 

menggantikan peran pasar tradisional yang mayoritas dimiliki oleh 

masyarakat kecil dan sebelumnya menguasai bisnis ritel di Indonesia. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut perlu adanya  langkah nyata dari pedagang pasar 

agar dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya. 

Para pedagang di pasar tradisional harus mengembangkan strategi dan 

membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

konsumen sebagaimana yang dilakukan pasar modern. Jika tidak, maka 

mayoritas pasar tradisional di Indonesia beserta penghuninya hanya akan 

menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di 

Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.  

                                                             
11

Departemen Agama RI, ASY-SHIFA, Al-Quran dan terjemahan, Raja Publishing, 

Semarang, 2011, h. 394. 
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Pertarungan sengit antara pedagang tradisional dengan peritel raksasa 

merupakan fenomena umum era globalisasi. Jika Pemerintah tak hati-hati, 

dengan membina keduanya supaya sinergis, Perpres Pasar Modern justru 

akan membuat semua pedagang tradisional mati secara sistematis. 

Pemerintah telah membuat kebijakan dan peraturan yang tertuang 

dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008 

yang mengatur tentang pasar modern dan pasar tradisional. Akan tetapi, pada 

kenyataannya peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. 

Banyak peraturan yang tidak dipatuhi oleh pendiri pasar modern, misalnya 

masalah perizinan, jarak yang terlalu dekat dengan pasar tradisional, 

penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil.
12

 

Keberadaan pasar modern juga menimbulkan persepsi yang berbeda-

beda dari setiap kalangan masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang 

berpandangan positif terhadap keberadaan pasar modern. Misalnya bagi 

masyarakat kelas menengah keatas, keberadaan pasar modern sangat 

menguntungkan karena mereka dapat berbelanja dengan nyaman dan leluasa 

di pasar modern.Akan tetapi, tidak jarang yang memiliki pandangan negatif 

atas keberadaannya. Mereka merasa dirugikan dengan kehadiran pasar 

modern di lingkungan sekitarnya. 

Gisting merupakan kecamatan pecahan dari kecamatan Talang 

Padang.Gisting berada diketinggian sekitar 700m dpl dengan suhu udara 

sekitar 18-28
o
C, dan berada pada kaki gunung Tanggamus. Gisting 

                                                             
12

Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008. 
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merupakan lahan pertanian sayur mayur, seperti kol, kubis, kentang dan 

wortel. Mayoritas penduduk gisting adalah suku jawa, lampung, batak, 

padang, dam lain-lain. 

Di Kecamatan Gisting terdapat pasar modern (Indomart dan Alfamart) 

yang sudah berdiri, diantaranya berada di sekitar pasar tradisional Gisting 

dengan jarak yang sangat dekat. Selain berdekatan dengan pasar tradisional, 

pasar modern tersebut juga memiliki jarak yang sangat bedekatan antara satu 

pasar modern dengan pasar modernyang lainnya. Keberadaan pasar modern 

akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Secara ekonomi, 

keberadaan pasar modern memiliki dampak terhadap pola perilaku konsumen 

di lingkungan sekitar, pasar tradisional Gisting dan juga pelaku usaha ritel 

lain disekitar wilayah berdirinya pasar modern tersebut. 

Adapun dalam hal ini penelitian pada pasar tradisional diambil dari 

pedagang pasar tradisional yang sudah mampu atau cukup bersaing dengan 

pasar modern, baik dari segi dagangan ataupun luas toko. 

Bisa dilihat dari data dibawah ini bahwa pasar tradisional jumlahnya 

makin menurun tiap tahunnya. 

Tabel 1 

Jumlah Pasar Kabupaten Tanggamus 

Sarana Perdagangan Kab. Tanggamus 2017 2018 

Pasar Tradisional 40 6 

 Sumber: BPS Kecamatan Gisting Dalam Angka 2018 
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Tabel 2 

Perkembangan Pasar Modern Kecamatan Gisting 

Pasar Modern 2014 2015 2018 2019 

Minimarket 2 4 5 6 

 Sumber: BPS Kecamatan Gisting Dalam Angka 2018   

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan  judul “Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap 

Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung)”  

D. Batasan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka peneliti membatasi, dampak  yang 

terjadi pada persaingan, dan pendapatan yang diakibatkan oleh keberadaan 

pasar modern terhadap pasar tradisional di kecamatan Gisting, kabupaten 

Tanggamus, Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional di 

kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung? 

2. Bagaimana keberadaan pasar modern dan pasar tradisional di kecamatan 

Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung dalam perspektif ekonomi 

islam? 
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F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak keberadaan pasar modern 

terhadap keberadaan pasar tradisional di kecamatan Gisting, kabupaten 

Tanggamus, Lampung 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa keberadaan pasar modern dan 

keberadaan pasar tradisional di kecamatan Gisting, kabupaten 

Tanggamus, Lampung dalam perspektif ekonomi islam 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulisan tentang dampak keberadaan 

pasar modern terhadap pasar tradisional dalam perspektif ekonomi 

islam di kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung. 

2) Masyarakat Gisting: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi faktual yang berkaitan dampak keberadaan pasar modern 

terhadap pasar tradisional dalam perspektif ekonomi islam di 

kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Lampung, khususnya mahasiswa/i 

Jurusan Ekonomi Islam yang ingin melakukan Penelitian lebih 

lanjut. 



 13 

2) Akademisi: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan 

sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang 

berkaitan dengan dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar 

tradisional dalam perspektif ekonomi islam di kecamatan Gisting, 

kabupaten Tanggamus, Lampung. 

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan 

gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Pasar. Perlu 

disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian 

terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu 

bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan rencana penelitian: 

1. Supri Wahyudi Utomo dengan judul “Analisis Dampak Keberadaan 

Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun”. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dampak keberadaan pasar 

modern Alfamart dan Indomaret terhadap pasar tradisional Sleko di Kota 

Madiun, 2) Mengetahui apakah keberadaan pasar modern Alfamart dan 

Indomaret menyebabkan turunnya aktivitas  pasar tradisional Sleko di 

Kota Madiun.
13
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 Supriyadi Wahyudi Utomo, Analisis  Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap 

Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun, Jurnal Akuntasi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 Hlmn, 59-

792 Madiun, April 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995. 
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 Hasil dari analisis tersebut bahwa dampak keberadaan pasar 

modern Alfamart dan Indomaret terhadap pasar tradisional Sleko di Kota 

Madiun yaitu pedagang sayuran dan pedagang buah tidak mengalami 

pengaruh terhadap omset dan konsumen. Sedangkan dampak bagi 

pedagang sembako yakni mengalami turunnya omset dan berkurangnya 

konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Alfamart danIndomaret tidak 

menyebabkan menurunnya aktivitas pasar tradisional Sleko dalam hal 

jual beli. Pasar Sleko pun masih memiliki konsumen walaupun 

keberadaan Alfamart dan Indomaret berlokasi di dekat pasar. 

2. Damasus Ottis Widiandra dan Hadi Sasana dengan judul “Analisis 

Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Keuntungan Usaha 

Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh kenyamanan, jarak, diversifikasi produk, dan 

harga untuk keuntungan pedagang tradisional sebagai akibat dari 

munculnya pasar modern.
14

 

 Hasil analisis tersebut adalah pengaruh kenyamanan terhadap 

keuntungan usaha tidak signifikan, artinya bahwa rendahnya tingkat 

kenyamanan pasar tidak mempengaruhi keuntungan usaha pedagang 

pasar tradisional, pengaruh jarak terhadap keuntungan usaha adalah 

signifikan positif, artinya apabila jarak pasar lebih strategis maka 

                                                             
14

 Ottis Widiandra, Hadi Sasana, Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap 

Keuntungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang), Journal Of Economic Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-

6. 
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keuntungan usaha akan meningkat. Pengaruh diversifikasi produk 

terhadap keuntungan usaha adalah signifikan positif, artinya apabila 

diversifikasi produk lebih beragam maka keuntungan usaha akan 

meningkat. Pengaruh harga terhadap keuntungan usaha adalah tidak 

signifikan positif, artinya apabila harga pasar relatif lebih terjangkau 

maka tidak mempengaruhi keuntungan usaha. 

3. Endi Sarwoko dengan judul “Dampak Keberadaan Pasar Modern 

Terhadap  Kinerja Pedagang Pasar Tradisional  Di Wilayah Kabupaten 

Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar 

tradisonal dilihat dari aspek konsumen, produk/komoditas, dan harga; 

mengetahui dampak kehadiran ritel modern (Indomaret dan Alfamart) 

terhadap kinerja pedagang di pasar tradisional, dilihat dari omset,  

keuntungan, dan jumlah tenaga kerja.
15

 

 Hasil analisis ini adalah keberadaan ritel modern Alfamart dan 

Indomaret meningkatkan persaingan untuk mendapatkan konsumen, 

sehingga pedagang di pasar tradisional menerapkan strategi persaingan 

harga dengan menurunkan margin keuntungan sehingga harga jual lebih 

murah untuk mempertahankan konsumen agar tidak beralih ke ritel 

modern.Padahal jika dilihat dari omset, justru mengalami peningkatan. 

4. Mujahid dan nasyirah nurdin dengan judul “Dampak Keberadaan 

Minimarket Terhadap Warung Kecil di Kota Makassar”. Tujuan untuk 
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Endi Sarwoko, Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap  Kinerja Pedagang 

Pasar Tradisional  Di Wilayah Kabupaten Malang, Jurnal Ekonomi MODERNISASI, Volume 4, 

Nomor 2, Juni 2008. 
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mengetahui dampak keberadaan minimarket terhadap warung kecil di 

Kota Makassar.
16

 

 Hasil analisis ini adalah bahwa dengan hadirnya minimarket 

memberikan dampak kepada warung kecil seperti mengalami penurunan 

omset penjualan, berkurangnya pembeli, melakukan pengurangan barang 

masuk, menjadikan waktu tutup warung menjadi lebih lama dan 

mengalami kurangnya barang keluar sehingga banyak barang menjadi 

expired. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah minimarket 

setiap tahun dan jarak antara minimarket dengan warung kecil yang 

saling berdekatan, berhadapan dan bahkan saling berdampingan. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan unsur dan nilai islam dalam 

penelitian, selain itu juga tempat dan waktu yang digunakan dipenelitiam ini 

juga berbeda. 

 

H. Kerangka Pikir 

Pasar tradisional di Kecamatan Gisting merupakan pasar yang sudah 

berdiri lama yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat gisting. Namun 

ditengah era globalisasi ini mulai muncul layanan masyarakat yang lebih 

memadai seperti hal nya pasar modern, yang mulai berkembang ditengah 

tengah masyarakat. Pasar modern yang mempunyai fasilitas dan tepat yang 

lebih nyaman, pelayanan yang baik dan juga seringkali mengadakan promosi 
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dan diskon untuk menarik konsumen. Mulai dari makan ringan sampai 

sembako cukup banyak tersedia dipasar modern. Hal tersebut tentu saja cukup 

menarik minat masyarakat untuk belanja dipasar modern ditandai dengan 

semakin bertambahnya pasar modern dikecamatan gisting dengan sangat 

cepat. 

Keberadaan pasar modern sudah marak ditengah masyarakat Gisting, 

selain lokasi yang dekat dengan rumah masyarakat pasar modern juga menitik 

beratkan pada strategi harga, fasilitas, dan pelayanan yang baik. Kenyamanan 

dipasar modern tentu dapat memikat minat pembeli untuk lebih memilih 

berbelanja dipasar modern. 

Keberadaan pasar modern ditengah masyarakat membawa perubahan 

sistem berbelanja. Harga yang dapat dilihat, fasilitas yang tersedia sangat 

lengkap dan pelayanan yang diberikan sangat memuaskan membuat pembeli 

dimanjakan oleh kelebihan pasar modern. 

Salah satu faktor yang penting dalam usaha perdagangan adalah 

produk, produk yang beragam jenis dan berkualitas tentu membuat konsumen 

tertarik dan dapat menambah pendapatan. Harga tentu saja menjadi sorotan 

bagi pembeli, harga yang terjangkau dan harga sesuai dengan manfaat barang 

itu sendiri pasti akan menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli suatu 

barang. Selain produk dan harga yang bisa mempengaruhi besar terhadap 

penjualan juga lokasi berjualan, lokasi berdagang akan sangat berpengaruh 
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besar terhadap penjualan, karena lokasi yang strategis untuk berjualan akan 

dapat dijangkau dengan mudah oleh pembeli.
17

 

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi dalam penelitian ini dilakukkan 

dari sisi dampak keberadan pasar modern terhadap pasar tradisional. Penilaian 

dampak didasarkan pada indikator yang ada salah satunya dalam hal 

persaingan (produk, harga, lokasi), dan pendapatan pasar di Kecamatan 

Gisting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya atau pengetahuan. 

Jadi metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. 
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Pasar Tradisional : 

Pendapatan 

(Y) 

 

Pasar Modern : 

Produk, harga, lokasi 

(X) 

Perspektif Ekonomi Islam 
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Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati 

untuk mencapai pemahaman.
18

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field Research), yaitu jenis penelitian yang 

berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

permasalahan di luar kepustakaan.
19

Penelitian lapangan ini dikerjakan 

dengan mencari atau menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian yaitu berkenaan dengan dampak keberadaan pasar 

modern terhadap pasar tradisional di kecamatan Gisting, kabupaten 

Tanggamus, Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

secara kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 
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Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara 

2012), h.1-3. 
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Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: UGM 2002), h. 142. 
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analisis data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
20

 

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian akan menggunakan data Primer (Primary Data) merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data atau informasi 

langsung dari para pedagang yang diperoleh dari penyebaran wawancara 

dengan responden.
21

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertuntu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
22

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek 

atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karateristik atau 

sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah populasi pedagang pasar modern dan pasar 

tradisional di kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung, 

                                                             
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 
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yakni 112 pedagang pasar tradisional dan pasar modern, yang masing 

masing terdiri dari 106 pedagang pasar tradisional yang sudah mampu 

untuk bersaing dengan passer modern  serta 6 pasar modern yang 

terdiri dari alfamart dan indomart. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti daoat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
23

 

Penelitian ini merupakan kategori nonprobability sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan yaitu random sampling. Teknik sampling ini diberikan 

nama demikian karena didalam pengambilan sampelnya, peneliti 

“mencampur” subjek-subjek didalam populasi sehingga semua subjek 

dianggap sama. Jumlah sampel yang diambil adalah dari data 

penduduk yang berusaha sebagai pedagang tradisonal dan modern di 

Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
24
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Adapun dalam penelitian ini besar kecilnya sampel tersebut, 

peneliti berpedoman pada pendapat Slovin bahwa ukuran sampel dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus. 

   
 

        
 

Keterangan Variabel Rumus 

n   : Adalah Jumlah sampel yang dicari 

N   : Adalah Jumlah totalitas Populasi 

d   : Nilai Presisi/ketetapan meramalkan/nilai signifikasi. 

   
   

            
    

Jadi, berdasarkan pendapat diatas, maka sampel minimal yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 53 responden pedagang 

tradisonal dan modern di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi secara langsung, dalam artian peneliti langsung terjun 

kelapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan 

permasalahan peneliti.
25

Dimana peneliti mengamati dan mencatat 
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fenomena-fenomena yang ada di kecamatan Gisting, kabupaten 

Tanggamus, Lampung. 

b. Wawancara (Interviw) 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
26

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara (Interviw) bebas terpimpin yaitu kombinasi 

anatar wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteleti, selanjutnya dalam 

proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus 

pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia 

menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan 

sampai proses wawancara kehilangan arah.
27

 

Wawancara ini ditunjukan kepada pedagang di pasar 

tradisional, dan untuk memperoleh data tentang dampak keberadaan 

pasar modern terhadap pasar tradisional di kecamatan Gisting. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenal hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah, 
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prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.
28

Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data-data yang berupa catatan, arsip dan sebagainya 

yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang dampak 

keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional di kecamatan 

Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung. Serta dokumentasi adalah 

pengumpulan data melalui peninggalan penulis berupa arsip-arsip dan 

juga termasuk buku-buku tentang dampak pasar modern terhadap 

tradisional dan yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

5. Metode Pengelolahan Data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan 

dianalisis dengan beberapa cara antara lain: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

 Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data 

tersebut konsisten atau tidak, karena dalam proses editing mengubah 

data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat 

digunakan dalam keperluan peroses berikutnya.
29

 

 Dari berbagai data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka 

peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga 

hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam 

pemaparan penelitian ini. 

 

                                                             
28

Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Gajah Mada, Universitas press, 

Jakarta, 1998), h. 105. 
29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 

2006), h. 134. 



 25 

b. Sistematika  Data (Systematizing) 

Systematizing yaitu menempatkan data menurut kerangkan 

sistematika bahasaan berdasarkan urutan masalah.
30

 

Data yang dikumpulkan peneliti akan mengurutkan data sesuai 

dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan 

sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan 

analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil 

penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang 

terkumpul, kemudian peneliti analisis dengan menggunakan metode 

deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena. Metode ini juga menggunakan 

metode penelitian deduktif dimana menggunakan fakta fakta yang ada 

untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam penelitian. Dalam hal ini 

peneliti menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan 

dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional di kecamatan 

Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung.
31
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Konsep Pasar 

a. Definisi Pasar 

 Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih 

luas daripada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan 

pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar 

tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar 

dalam pengertian sehari-hari “Pasar mencakup keseluruhan permintaan 

dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk 

mempertukarkan barang dan jasa”. Keberadaan pasar merupakan salah 

satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu 

wilayah.
32

 

 Sementara itu, Budiono menyatakan bahwa “Pasar adalah 

pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Suatu pasar yaitu 

di mana saja terjadi traksaksi antara penjual dan pembeli. Jenis barang 

atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, 

mulai dari beras, sayur-mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga 

kerja.
33
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 Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mankiw, yang 

menyatakan bahwa pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari 

suatu barang atau jasa.
34

 

 Dalam kamus Ekonomi & Bisnis “Pasar merupakan tempat 

terjadinya penawaran dan permintaan antara penjual yang ingin 

menukarkan barang-barangnya dengan uang dan pembeli yang ini  

menukarkan uangnya dengan barang atau jasa”
35

 

b. Jenis-jenis Pasar 

Pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria:  

1). Menurut Manajemennya  

 Menurut manajemennya, pasar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:  

a) Pasar Tradisional 

 Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M 

DAG/PER/12/2008 dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah 

pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 

usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola 

oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 
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koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 

proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 
36

 

 Kekuatan pasar Tradisional dapat dilihat dari beberapa 

aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya harganya yang lebih 

murah dan bisa ditawar, dekat dengan permukiman, dan 

memberikan banyak pilihan produk yang segar. Kelebihan 

lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana 

kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk yang 

umumnya masih sangat segar.  

Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar 

Tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar 

Tradisional lebih dikenal kelemahannya. Kelemahan itu antara 

lain adalah kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau dan 

terlalu padat lalu lintas pembelinya.  

b) Pasar Modern 

 Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana 

barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan 

sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall dan 

tempat-tempat modern lainnya. Barang yang dijual memiliki 

variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang 

lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang 

yang dijual mempunyai  

                                                             
36
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kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian 

terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak 

memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak.  

 Pemerintah menggunakan istilah pasar modern dengan toko 

modern sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern, mendefinisikan toko modern adalah toko 

dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis 

barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 

Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir 

yang berbentuk perkulakan.
37

 

2. Konsep Pasar Tradisional 

Pasar tradisional terdapat di setiap daerah, tidak memandang itu 

daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Pasar tradisional menjual 

berbagai macam kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, 

perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya. 

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat 
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atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses 

jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Pepres No. 112 

Tahun 2007).  

Pasar tradisional merupakan bentuk usaha ritel yang 

melibatkan banyak pedagang dengan skala kecil. Bangunan di pasar 

tradisional relatif sederhana, terdiri dari kios-kios, los, dan juga tenda-

tenda untuk berjualan. 

Pedagang pasar tradisional merupakan pedagang-pedagang 

yang berjualan/ menjajakan dagangannya di suatu pasar tradisional. 

Pedagang yang berjualan di pasar tradisional adalah pedagang eceran 

dengan skala kecil. Proses jual beli pada pasar tradisional dilakukan 

melalui tawarmenawar. Pedagang tidak menjual barang dagangannya 

dengan harga pas, seperti yang terjadi di pasar modern.
38

 

3. Konsep Pasar Modern 

Pasar modern mulai berkembang di Indonesia pada tahun 

1970an, namun masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akan tetapi, 

sejak tahun 1998 perkembangan pasar modern semakin berkembang 

seiring dengan masuknya investasi asing di sektor usaha ritel. Pasar 

modern mulai berkembang ke kota-kota kecil untuk mencari 

pelanggan. Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar 

modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern. 

Dalam PERMENDAGRI No.53 tahun 2008, “toko modern adalah toko 
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dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 

secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department 

store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.” 

Menurut Pariaman Sinaga dalam Rasidin Karo-Karo Sitepu (2010: 1-

2), pasar modern merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen 

modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia 

barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada 

konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas).  

Pasar modern antara lain berbentuk mall, supermarket, 

departement store, shopping center, waralaba, toko mini swalayan, 

toko serba ada, dan lain sebagainya. Barang yang dijual di pasar 

modern memiliki variasi jenis yang beragam.Selain menyediakan 

barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. 

Barang yang dijual memiliki kualitas yang lebih terjamin karena 

melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang 

yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara 

kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di 

gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label 

harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan 

pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan 

adanya pendingin udara.
39
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Bentuk-bentuk pasar modern, antara lain:  

a. Department store, merupakan jenis ritel yang menjual berbagai 

jenis produk dengan menggunakan beberapa staf. Produk-produk 

yang dijual biasanya berupa pakaian, perlengkapan rumah, dan 

barang kebutuhan rumah tangga. Tiap lini beroperasi sebagai 

department tersendiri.  

b. Supermarket (pasar swalayan), merupaka pasar modern tempat 

penjualan barang-barang eceran yang berskala besar dengan 

pelayanan yang bersifat self service. Swalayan ini dirancang untuk 

melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan, pakaian, 

dan perlengkapan rumah tangga.  

c. Hypermarket, merupakan supermarket yang memiliki luas lebih 

dari 18.000 meter persegi dengan kombinasi produk makanan 

6970% dan produk-produk umum 30-40%.  

d. Minimarket, merupakan usaha ritel dengan luas lantai < 350 meter 

persegi. Minimarket atau swalayan mini menjual barang dengan 

variasi terbatas dari berbagai produk kebutuhan sehari-hari. 

Produk-produk yang dijual biasanya ditetapkan dengan harga yang 

lebih tinggi daripada supermarket.
40

 

4. Hubungan Pasar Modern dan Pasar Tradisional 

Pasar modern memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

pasar tradisional. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan sosial 
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maupun ekonomi. Dari segi sosial, antara pasar modern dengan pasar 

tradisional berlokasi di wilayah yang cenderung berdekatan. Pada 

umumnya, pelaku usaha pasar modern mendirikan usahanya di dekat 

pasar tradisional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua usaha 

tersebut berada dalam satu wilayah sosial yang sama.  

Dari segi ekonomi, keduanya menjual barang dagangan yang 

sejenis, antara lain sembako, perlengkapan sehari-hari, dan 

perlengkapan rumah tangga. Semua barang yang diperjualbelikan di 

pasar modern dapat ditemukan di pasar tradisional. Apabila pasar 

modern berdiri di wilayah yang sama dengan pasar tradisional, berarti 

kedua usaha tersebut memiliki sasaran konsumen yang sama yaitu 

penduduk di sekitar wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

keduaa usaha tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dan dapat 

mempengaruhi satu sama lain. 

5. Bentuk Campur Tangan Pemerintah  

Pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki 

mekanisme pasar jika terjadi kegagalan. Campur tangan pemerintah 

mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan dibawah 

ini: 

a. Mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan 

dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi.  
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b.  Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat 

dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan 

biaya yang murah.  

c. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaa, terutama perusahaan-

perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar 

mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan 

khalayak ramai.  

d. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak 

menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam 

masyarakat.  

e. Memastikan agar kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan 

efisien.  

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat 

dibedakan dalam tiga bentuk : 

a. Membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undagan   

b. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi (membuat 

perusahaan) 

c. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter.
41

 

6. Persaingan  

 Dijan Widijowati dalam bukunya hukum dagang menjelaskan 

larangan untuk bekerja sama mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan atau dengan pemasaran suatu barang yang dapat 
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mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang 

tidak sehat. Selain itu hal-hal yang tidak diperkenankan adalah sebagai 

berikut:  

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk 

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negri 

maupun pasar luar negri.  

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya. Untuk menolak penjual barang dan atau jasa dari 

pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:  

a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan usaha lain.  

b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual dan membeli 

setiap barang dan atau jasa dan pasar bersangkutan.
42

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persaingan diantaranya : 

a. Produk 

 Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus 

halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan 

kosumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin 

dan bersaing. 

Definisi produk menurut Fandy Tjiptono (2015) adalah 

pemahaman subyektif produsen atas ’sesuatu’ yang bisa 

ditawarkansebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 
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melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli 

pasar.
43

 

 Kualitas produk yang baik merupakan hal yang paling 

diinginkan oleh konsumen, dimana konsumen ingin 

mendapatkan kepuasan atas kinerja dari suatu produk yang 

dipilih terdapat beberapa tolak ukur produk menurut Kotler & 

Keller terjemahan Bob Sabran (2012), yang terdiri dari bentuk, 

fitur, penyesuaian, ketahanan, gaya.
44

 

Fure (2013) mengemukakan indikator produk yaitu : 

1) Memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

2) Mutu produk yang dijual berkualitas.  

3) Produk-produk yang selalu tersedia di pasar. 

4) Produk yang memiliki daya tahan yang cukup lama.
45

 

b. Harga 

 Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus 

kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting 

harga untuk menjatuhkan pesaing. 

Menurut Marius (2012) mendefinisikan harga merupakan 

jumlah uang yang harus konsumen bayarkan 
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untukmendapatkan suatu produk. Harga merupakan variabel 

dari program bauranpemasaran yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 
46

 

 Selain itu menurut Kotler dan Keller terjemahan Bob 

Sabran (2012) mendefinisikan 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. 

Menurut Kotler dan Amstrong terjemahan Bob Sabran (2012), 

didalam variabel harga ada beberapa unsur kegiatan utama harga 

yang meliputi daftar harga, diskon, potongan harga, dan periode 

pembayaran. Menurut Kotler dan Amstrong terjemahan Bob 

Sabran (2012), ada empat indikator yang mencirikan harga yaitu :  

1. Keterjangkauan harga 2. Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk 3. Daya saing harga 4. Kesesuaian harga dengan 

manfaat.
47

 

Fure (2013) mengemukakan mengenai indikator harga, meliputi : 

1) Harga yang sesuai dengan manfaat.  

2) Persepsi harga dan manfaat.  

3) Harga barang terjangkau.  

4) Persaingan harga.  

5) Kesesuaian antara harga dengan kualitasnya 
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c. Lokasi 

 Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan 

nyaman. Bedasarkan Teori Lokasi Pendekatan Pasar Losch, 

August Losch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat 

berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat 

digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan 

membeli karena biaya transportasi untuk mendatang tempat 

penjualan semakin mahal (Tarigan, 2008).
48

 

Menurut Buchari Alma (2012), memilih lokasi bisnis yang tepat 

untuk kegiatan bisnis adalah sangat menentukan keberhasilan dan 

kegagalaan bisnis untuk masa depan.
49

 

Indikator lokasi menurut Fure (2013) yaitu : 

1) Kesediaan lahan parkir. 

2) Memiliki tempat yang cukup luas.  

3) Lokasi pasar dilalui banyak alat transportasi. 

4) Lokasi yang strategis.
50

 

7. Pendapatan 

 Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah 

untuk mem peroleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan 

hidup usaha perdagangannya. 
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 Menurut Sukirno pendapatan merupakan uang bagi sejumlah 

pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli 

sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa. 

Pendapatan atau dapat disebut keuntungan ekonomi merupakan 

pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi 

biaya produksi.
51

 

 Menurut Winardi (2016) pendapatan menunjukan seluruh uang 

atau hasil material lainnya yang dicapai dari peggunaan kekayaan 

atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama 

jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. 
52

 

  

B. Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam   

1. Pengertian Pasar Dalam Islam 

 Pasar dalam islam merupakan tempat transaksi ekonomi yang 

ideal yang aturan-aturannya bernafaskan ajaran-ajaran Islam, dimana 

didalamnya harus tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang 

wajar. Pada dasarnya ekonomi islam mempunyai tujuan untuk 

memberikan keselarasan bagi kehidupan didunia. Nilai Islam bukan 

semata-mata hanya untuk kehidupan muslim, tetapi seluruh makhluk 

hidup dimuka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan 
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kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai 

tujuan agama (falah).
53

 

 Dalam memandang pasar, ekonomi islam berpandangan bahwa 

seluruh pelaku pasar untuk bertindak secara adil, baik adil dalam 

bentuk persaingan maupun adil kepada diri sendiri. Salah satu upaya 

mempersiapkan diri yakni berbenah dan mencari solusi agar mampu 

berekonomi dengan adil dan sesuai aturan syariah. Pasar dalam 

bertindak wajib adil dan dilarang saling mendzolimi, karena pasar 

memiliki peranan penting dalam ekonomi, karena kemaslahatan 

manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya 

saling tukar menukar.
54

 

 Allah SWT menerangkan bahwa tidak ada orang yang tidak 

membutuhkan pasar, karena dipasar, tempat untuk memenuhi atau 

mencari kebutuhan. Untuk itu Islam mengatur dalam mekanisme pasar 

nya, untuk tidak terjadi monopoli dan eksploitasi didalamnya. 

Sehingga menghilangkan fungsi pasar yang sesungguhnya yaitu 

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 

2. Mekanisme Pasar dalam Islam 

Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai 

sosiologis, diantaranya: 
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1) Pembentukan harga sangat dipengaruhi penawaran dan permintaan 

pasar.  

2) Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah 

transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka.  

3) Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi dari pihak 

manapun.  

4) Pedagang boleh mengambil keuntungan baik itu imbalan atas usaha 

dan resiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.  

5) Jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan menjadi 

penghalang berbuat kebaikan, terlebih untuk berbuat zalim.
55

 

6) Permintaan islami mencakup hal berikut:  

a. Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib.  

b. Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, 

kemewahan, dan kemubaziran.  

c. Permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat 

karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan 

kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh Negara.  

7) Penawaran islami mencakup hal berikut:  

a. hanya barang-barang halal dan thayib yang diproduksi.  

b. produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat.  
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c. keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost-

benefit didunia, tetapi juga di akhirat.  

d. Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan 

lingkungan.  

8)  Market imperfection  

Efesiensi pasar tidak terjadi jika pasar tidak sempurna 

(Market imperfection) .hal ini disebabkan oleh:  
56

 

a. Kekuatan pasar, yang memiliki kekuatan pasar dapat 

menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.  

b. Eksternalitas, aktifitas konsumsi/prosuksi yang mempengaruhi 

pihak lain, tercermin di pasar.  

c. Barang public, non-exclusive and non rival good in 

consumption  

d. Informasi tidak sempurna menyebabkan inefesiensi dalam 

permintaan dan penawaran.  

9) Dalam Islam, ketidak sempurnaan di atas diakui dan ditambahkan 

dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya:
57

 

a. Rekayasa permintaan dan penawaran  

b. Ba’i najasy: produsen menyuruh pihak lain memuji produknya 

atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan 

terpengaruh.   
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c. Ihtikar: mengambil keuntungan diatas keuntungan normal 

dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar 

supaya harganya naik. 

d. Tadlis (penipuan), Tadlis kuantitas, Tadlis kualitas, Tadlis 

harga. Tadlis waktu penyerahan  

e. Ghaban faa-hisy: menjual diatas harga pasar.  

f. Tallaqi rukban: pedagang membeli barang penjual sebelum 

masuk ke kota  

g. Taghrir : ketidakpastian, Tagrir kualitas, Tagrir kuantitas, 

Tagrir harga, Tagrir waktu penyerahan.
58

 

3. Mekanisme Pasar Pada Masa Rasulullah 

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian 

masyarakat muslim pasa masa Rasulullah Saw dan Khulafa urrasyidin. 

Pada saat itu mekanisme pasar sangat duhargai. Rasulullah menolak 

unruk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di 

Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena 

kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi 

dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka 

tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu 

para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk 

kita” Beliau Menjawab, “Allah itu sesungguhnya adalah penentu 

harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki, Aku mengharapkan 
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dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak 

menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.  

Dalam hadis diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan 

hukum alam, yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara 

individual dapat mempengaruhi harga pasar, sebab pasar adalah 

kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. 

Penghargaan islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada 

ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik atas 

dasar suka sama suka.  

                                        

                                     

           

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.(QS. An-Nisa: 29) 
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