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ABSTRAK 

 

Tahun 2020 sampai saat ini perkonomian di Indonesia virus covid19 

tengah mewabah dan tentu saja menghawatirkan dan dengan 

kemunculan covid pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

menganjurkan masyarakat untuk mengurangi kegiatan diluar rumah 

dan menghindari kerumunan, banyak masyarakat yang mengikuti 

anjuran untuk dirumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran 

Covid 19. Dalam hal kegiatan yang paling sering melakukan 

penawaran dan permintaan salah satunya adalah pasar tradisional, 

Pasar dimana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi 

dapat dibedakan menjadi pasar komoditas dan pasar faktor. 

Adapun kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan sosial yang 

dipilih Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers yang dilakukan pada 

tanggal 31 Maret 2020 dalam menyikapi pandemi korona di Indonesia 

yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang kekarantinaan 

kesehatan. Pengaruh yang paling dirasakan oleh pedagang dipasar 

sentral kabupaten kotabumi adalah adalah pemberlakuannya kebijakan 

social distancing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. 

Akibatnya beberapa pedagang kebingungan dan pemasukan terancam 

defisit parah. Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan 

pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak ada masalah. 

Social distancing tetap berdampak pada perekonomian masyarakat 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana pengaruh retribusi 

pasar terhadap pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid dan 

Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi)? 

Bagaimana pengaruh strategi pengelolaan pasar terhadap pendapatan 

pedagang (Studi Sebelum Covid dan Penerapan New Normal Pada 

Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi) ? Bagaimana pengaruh retribusi 

pasar dan Strategi pengelolaan pasar terhadap pendapatan pedagang 

(Studi Sebelum Covid dan Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral 

Kabupaten Kotabumi) ? 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

pengaruh retribusi pasar dan strategi pengelolaan pasar terhadap 

pendapatan (Studi Sebelum Covid dan Penerapan New Normal Pada 

Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi ). Jenis penelitian ini merupakan 
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penelitian kuantitatif Deskriptrif. Data yang digunakan diperoleh dari 

Kuesioner, Wawancara, dan Dokumentasi. Metode yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan penelitian adalah regresi Linier 

Berganda dengan menggunakan program komputer SPSS  versi 20.0 

dan Microsoft Excel 2007 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pasar dan stategi 

pengelolaan pasar secara umum berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid dan Penerapan 

New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi). hal ini dilihat 

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

berpengaruh secara simultan dengan hasil analisis regresi yang 

diperoleh sebesar nilai R Square 0,967 atau 96,7%, artinya retribusi 

pasar dan pengelolaan pasar memberikan kontribusi sebesar 96,7 

terhadap pendapatan pedagang. Sementara sisanya 3,3% dipengaruhi 

faktor lain seperti produk, promosi, lokasi pedagang di pasar sentral 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Covid19, Retribusi Pasar, Stategi Pengelolaan 

Pasar, Pendapatan 
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MOTTO 

 

                         

                          

     

 

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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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, 

maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak 

akan terjadi disinterprestasi terhadap penekanan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan 

yang akan dibahas. 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami dan mengembangkan judul skripsi, maka perlu 

dipertegas judul yang saya ambil yaitu: Analisis Pengaruh 

Retribusi Pasar, Strategi Pengelolaan Pasar Terhadap 

Pendapatan Pedagang Menurut Perpektif Ekonomi 

Islam (Studi Sebelum Covid19  Dan Penerapan New 

Normal  Pada Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi ). 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai 

berikut : 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

                                                           
1Poerwadarminta,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 

2011), h. 37. 



 
 
2 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2
 

Retribusi Pasar adalah pungutan sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagangan 

umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3
 

Strategi Pengelolaan Pasar dari kata kelolah (to 

manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan 

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam arti yang 

sebenarnya merupakan proses mengurus dan menangani 

seluruh kegiatan pasar.
4
 

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai 

maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan 

barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (income 

revenue).
5
Pendapatan juga dapat diartikan sebagai 

penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan 

barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba 

kotor.
6
 

Pedagang merupakan jenis usaha kecil yang 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang 

berdiri sendiri.
7
 

Perspektif Ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

                                                           
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), H. 103 
3 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 73 
4 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 15 

 5 Ahmad Ilham Solihin, Buku Pintar Bank Syariah, (Jakarta, PT Gramedia 

Pustaka Utama,2010), h.621 

 6 Munawir.S, Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta, Liberty,2002,h.26 

 7 Dayintapinasthika,”Usaha Kecil Menengah (UKM)”, (Online), tersedia di 

https://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha -kecil-menengah UMKM 
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ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai islam. 

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu 

yang berkesinambungan lingkungan.
8
 

New Normal  merupakan kebiasaan dan perilaku 

yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan 

perilaku hidup bersih dan sehat 

Covid 19 adalah jenis baru dari coronavirus yang 

menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, 

seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-

anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. 

 Dalam penelitian ini para pedagang di pasar Sentral 

Kabupaten Kotabumi mengacu pada Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam yaitu maslahah ( kemaslahatan umat) artinya dengan 

adanya Ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi 

makmur dan sejahtera. Dan prinsip ekonomi islam yang ke 

dua adalah keadilan artinya dalam islam perekonomian 

tidaklah saling merugikan sesama umat islam dan tidak 

memandang golongan menengah keatas dan menengah 

kebawah.   

Berdasarkan pada uraian penegasan judul tersebut, 

dapat disimpulkan yang dimaksud judul skripsi ini adalah 

untuk mengetahui retribusi pasar serta strategi pengelolaan 

pasar terhadap pendapatan pedagang di era new normal 

after covid19 menurut perspektif ekonomi islam (Studi Pada 

Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi). 

 

                                                           
 8 Mustafa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, 

Kencana, 2007, h.15 

https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona
https://www.alodokter.com/waspadai-infeksi-virus-corona-pada-anak
https://www.alodokter.com/waspadai-infeksi-virus-corona-pada-anak
https://www.alodokter.com/lindungi-bayi-anda-dari-virus-corona
https://www.alodokter.com/infeksi-virus-corona-pada-ibu-menyusui-ini-yang-perlu-anda-ketahui
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Secara objektif, sektor perdagangan dalam pasar 

dinilai berpotensi besar untuk kontribusi pendapatan 

masyarakat. Selain itu pembangunan sektor 

perdagangan dalam juga berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang yang menggantungkan idupnya 

pada sektor ini. 

2. Alasan Subjektif 

Judul yang diajukan sesuai dengan bidang 

keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni 

berhubungan dengan jurusan Ekonomi Islam. Dan 

penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh 

penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur 

yang cukup memadai serta data dan informasi lainya 

yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder 

dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses 

letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 

 

C. Latar Belakang 

Tahun 2020 sampai saat ini perkonomian di Indonesia  

virus covid19 tengah mewabah dan tentu saja 

menghawatirkan dan dengan kemunculan covid pemerintah  

Indonesia mengeluarkan kebijakan menganjurkan 

masyarakat untuk mengurangi kegiatan diluar rumah dan 

menghindari kerumunan, banyak masyarakat yang 

mengikuti anjuran untuk dirumah untuk menghindari 

meningkatnya penyebaran Covid 19.
9
 

                                                           
9 Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati,Dampak Pandemi Covid-

19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Des 2020 Vol. 2 No. 2 p-

ISSN :2685-7626 e-ISSN: 2714-7614, H.134 
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Dalam hal kegiatan yang paling sering melakukan 

penawaran dan permintaan salah satunya adalah pasar 

tradisional, Pasar dimana para pembeli dan para penjual 

melakukan interaksi dapat dibedakan menjadi pasar 

komoditas dan pasar faktor. Pasar komoditas adalah 

interaksi anatara para pembeli dan paa penjual dari suatu 

komoditas dalam menentukan jumlah dan harga barang atau 

jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah 

interaksi antara para pengusaha (pembeli faktor-faktor 

produksi) dengan para pemilik faktor produksi untuk 

menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor 

produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang 

dan jasa yang diminta masyarakat.
10

 

Sejumlah kebijakan diambil oleh pemerintah untuk 

pencegah penyebaran virus korona. Beberapa diantaranya 

menutup taman bermain, tempat wisata, meliburkan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, dan melarang warga 

berkerumun atau yang tren sekarang ini disebut dengan 

social distancing. Social distancing diterapkan oleh 

pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan 

menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar 

dari penyebaran covid-19
11

 

Adapun kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan 

sosial yang dipilih Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers 

yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 dalam 

menyikapi pandemi korona di Indonesia yakni Undang-

Undang Nomor 6 Tahun tentang kekarantinaan kesehatan. 

Pengaruh yang paling dirasakan oleh pedagang 

dipasar sentral kabupaten kotabumi adalah adalah 

                                                           
10 Kuntowijoyo, Pasar, Jakarta; Bentang, 1994. H.16 
11 Cristina Purwati dkk, Dampak Sosial Distancing Terhadap Kesejahteraan 

Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona, Vol 4 Nomor 

2, Agustus 2020, H. 157 
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pemberlakuannya kebijakan social distancing yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Akibatnya beberapa 

pedagang kebingungan dan pemasukan terancam defisit 

parah. Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan 

pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak ada 

masalah. Social distancing tetap berdampak pada 

perekonomian masyarakat. Salah satu kalangan masyarakat 

yang terdampak adalah pedagang kecil di pasar kartasura. 

Meskipun para pedagang tetap berjualan ditengah 

anjuran pemerintah untuk social distancing, hal itu bukan 

berarti tak mengandung celah masalah. Apabila tidak 

berkerja akibatnya adalah tidak bisa muncukupi kebutuhan. 

Pendapatan mereka mengalami penurunan diakibatkan oleh 

sepinya orang untuk berkeliaran keluar rumah. Hal itu 

dialami oleh pedagang sayuran, pedagang buah, pedagang 

cabai, dan pedagang lainnya di pasar tradisional kotabumi. 

Selain itu, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial dari 

pekerjaan mereka sendiri. Sakit akan menjadi tanggungan 

sendiri bagi mereka.  

Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Armiani 

bahwa saat ini dunia sedang dilanda krisis kesehatan akibat 

penularan covid-19 atau corona virus disease. Hal ini 

kemudian menjadi dasar mengapa pedagang rentan di tengah 

wabah covid19.
12

 

Permasalahan yang dialami oleh pedagang di pasar 

tradisional Kotabumi mengharuskan pemerintah perlu 

mengetahuinya. Kebijakan social distancing pun juga 

berdampak kepada memburuknya perekonomian masyarakat 

salah satunya perekonomian para pedagang kecil. Mereka 

perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sasaran bantuan 
                                                           

12 Armiani, S., Fajri, S. R., Sukri, A., & Pidiawati, B. Y. (2020). Pelatihan 

Pembuatan Masker sebagai Upaya Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Desa Anyar 

Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 1(1), 22-27. 
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oleh pemerintah di masa wabah covid-19. Kondisi ini sangat 

penting untuk mendapatkan perhatian karena sangat rentan 

dengan penyebaran wabah covid19 yang akhir-akhir ini 

menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat.
13

 

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar 

merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang 

keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat 

khususnya para pedagang. Retribusi pasar memberikan 

banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun 

pemerintah daerah itu sendiri.  

Manfaat retribusi bagi pengguna pasar antara lain 

untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal 

penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang 

berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah.
14

 

Upaya mencapai tujuan diatas maka keberhasilan 

retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan 

pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah 

yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan 

kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya 

pemungutan retribusi dapat menjadi suatu sistem 

pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat 

memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap 

masyarakat pemakai jasa pasar.
15

 

Kasi Administrasi Keuangan Pasar Dinas 

Perindustrian mengatakan, uji coba telah dimulai sejak 

Kamis (4/6/2020). "Ini salah satu upaya kami dalam 

pencegahan virus corona (Covid-19) di pasar rakyat. Antara 

                                                           
13 Sulaeman, S., & Supriadi, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat 

Desa Jelantik dalam Menghadapi Pandemi Corona Diseases-19 (Covid19). Jurnal 

Pengabdian UNDIKMA, 1(1), 12-17 
14 Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h. 123 
15 Peraturan walikota kabupaten  Kotabumi Nomor 101 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar 
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pintu masuk dan keluar ini tidak jadi satu, terpisah, ini agar 

tidak terjadi papasan, agar tidak ada kerumunan, Untuk 

memudahkan pengunjung, pengelola pasar telah memasang 

petunjuk berupa stiker tapak kaki di seluruh area pasar, 

termasuk los pedagang.  

Stiker warna merah untuk jalur masuk dan warna 

hijau untuk jalur keluar pengunjung. "Sejak adanya pandemi 

ini kami telah menerapkan protokol kesehatan bagi 

pengunjung dan pedagang. Pengunjung dan pedagang 

diwajibkan menggunakan masker, sebelum masuk cuci 

tangan di tempat Cegah Penyebaran Covid-19, Ini 

Penampakannya Terkait dengan penukaran uang steril.  

Uang steril ini dalam artian, kalau uang sudah dipakai 

untuk transaksi, otomatis menurut penelitian berpotensi ada 

virusnya, pengunjung yang akan berbelanja diminta untuk 

menukarkan uangnya terlebih dahulu untuk mengurangi 

potensi penyebaran Covid-19. "Image pasar tradisional itu 

selama ini kan banyak kerumunan. Kami berupaya 

bagaimana mengubah perilaku pengunjung dan pedagang 

menuju new normal, pengeloala pasar berusaha untuk tetap 

menjaga keberlangsuangan ekonomi pasar.
16

 hanya saja  

Akankah ada kebijakan bagi  pedagang yang tidak berjualan 

harus tetap membayar retribusi pasar sebulan penuh, 

Bagaimanakah dalam segi perspektif islam memandang 

masalah ini. 

 

 

 

 

                                                           
816 Hasil wawancara Kasi Administrasi Keuangan Pasar Dinas 

Perindustrian(4/6/2020) 
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Tabel 1.1 

Pendapatan Upaya Otoritas Pasar terkait Adaptasi Masa 

Pandemi pada Aktifitas Operasional Pedagang Pasar Aktif  

di Pasar Sental Periode Januari – Agustus 2020 

No Jenis Pedagang Pendapatan 

sebelum Covid 19 

(harian) 

Pendapatan 

sesudah Covid 

19 (harian) 

1 Sembako Rp 4.000.000 Rp 2.000.000 

2 Sayuran Rp 1.000.000 Rp 800.000 

3 Lauk Pauk 

(seafood) 

Rp 1.500.000 Rp 500.000 

4 Lauk Pauk (ayam) Rp 1.200.000 Rp 700.000 

5 Lauk Pauk 

(Daging) 

Rp 900.000 Rp 400.000 

6 Kosmetik Rp 2.500.0000 Rp 1.000.0000 

7 Baju Rp 700.000 Rp 200.000 

8 Perabotan Rumah 

Tangga 

Rp 500.000 Rp 200.000 

9 Sayur matang Rp 800.000 Rp 200.000 

10 Tukang Parkir Rp 300.000 Rp 80.000 

Data Wawancara beberapa sampel pedagang pada pasar 

sentra kab. Kotabumi (2020) 

Setelah melakulan beberapa sampel wawancara yang 

diperoleh dari pedagang mengenai pendapatan mereka baik 

sebelum dan sesudah dampak Covid19 dirasakan lumayan 

drastis, hal ini dapat terlihat dari data di atas bahwa 

pendapatan para pedagang mengalami penurunan hingga 

7,52%, hal ini dirsakan juga oleh pelaku pasar yang lainnya, 
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seperti pengelola parkir yang terkena dampak karena sepi 

nya pasar.  

Di Pasar Sentral Kotabumi sendiri perkembangan dan 

penurunan pedagang pasar  dapat dilihat perbedaannya hal 

ini dikarenakan data yang tercatat di Kasi Administrasi Pasar 

Sentral  Kotabumi dengan data dibawah ini : 

Tabel 1.2 

Retribusi dataPedagang Pasar Aktif  

di Pasar Sental Periode Januari – Agustus 2020 

No Bulan Jumlah Pedagang Aktif 

1 Januari  220 

2 Februari 226 

3 Maret 226 

4 April 215 

5 Mei 215 

6 Juni 180 

7 Juli 150 

9 Agustus 130 

 Data Wawancara Kasi Administrasi Keuangan Pasar 

pada pasar sentra kab. Kotabumi (2020) 

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas 

pasar, dapat diperoleh kesimpulan bahwa merebaknya covid 

ini sangat berdampak bagi pedagang pasar, hal ini dapat 

dilihati dari penurunan pedagang aktif yang ada di pasar 

tersebut semakin bulan semakin menurun, hal ini 

dikarenakan pengunjung yang sepi. Rata-Rata pedagang 

yang masih aktif adalah pedagang yang didominasi oleh 

pedagang sayuran dan kebutuhan pokok lainnya, sedang 

untuk pedagang kain mereka memilih untuk memasarkan 
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produknya sementara melalui media online dan berkeliling, 

karena tidak membutuhkan biaya sewa lapak di pasar. 

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil wawancara di 

atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Pengaruh Retribusi  Pasar dan Strategi 

Pengelolaan Pasar Terhadap  Pendapatan Pedagang 

Menurut Perspektif Islam  (Studi Sebelum Covid dan 

Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi )” 

 

D. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah di paparkan di 

atas, maka yang menjadi permasalahan adalah : 

1. Bagaimana pengaruh retribusi pasar terhadap 

pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid dan 

Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi ) ? 

2. Bagaimana pengaruh strategi pengelolaan pasar 

terhadap pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid 

dan Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral 

Kabupaten Kotabumi ) ? 

3. Bagaimana pengaruh retribusi pasar dan Strategi 

pengelolaan pasar terhadap pendapatan pedagang 

(Studi Sebelum Covid dan Penerapan New Normal 

Pada Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi ) menurut 

perspektif islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

. Bedasarkan latar belakang yang telah di paparkan di 

atas, maka yang menjadi permasalahan adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi pasar terhadap 

pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid dan 

Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi ). 

2. Untuk mengetahui pengaruh strategi pengelolaan pasar 

terhadap pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid 

dan Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral 

Kabupaten Kotabumi ). 

3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi pasar dan 

strategi pengelolaan pasar terhadap pendapatan (Studi 

Sebelum Covid dan Penerapan New Normal Pada 

Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi ) ) menurut 

perspektif islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

a Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi 

Islam khususnya.  

b Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis mengenai strategi.  

c pengembangan retribusi pasar guna pendapatan 

pedagang menurut perspektif Ekonomi Islam.  

d Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi 

juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah. 

2. Manfaat Praktis  

       Dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan 

dengan retribusi pasar guna pendapatan pedagang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Retribusi Pasar 

1. Pengertian Retibusi Pasar 

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan 

tempat pedagangan umum yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan 

retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar 

hewan.
17

 

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah 

disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu 

berupa tanaman, tumbuhan atau bangunan. Jika yang 

dimaksud digunakan untuk pertanian maka harus 

dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, 

kecuali jika orang yang menyewakan mengijinkan 

ditanami apa saja yang dia kehendaki.
18

 

 Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun 

dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah 

yang telah disyari‟atkan dalam Islam. Hukum asalanya 

adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan 

yang ditetapkan Islam.
19

 

2. Dasar Hukum Retribusi Pasar 

Adapun mengenai Retribusi dalam Islam dapat 

kita lihat dalam AlQur‟an surat At-Taubah ayat 29: 

                                                           
17 Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Islam 

Mikro, Jakarta: PT. Grasindo, 2012, h.22 
18 Ibid, h.24 
19 Ibid, h.25 
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Artinya : “perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan tidak (pula) kepada 

hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak 

beragama dengan agama yang benar 

(agama Allah), (Yaitu orang-orang) 

yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar 

jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk.” 

 

Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala 

yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang 

yang bukan islam sebagai perimbangan jaminan 

keamanan bagi diri mereka sendiri.
20

 

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah 

diisyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik 

itu berbentuk tanaman, tumbuhan dan bangunan. Jika 

yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka 

harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, 

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan 

ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syaratsyarat ini 

                                                           
20 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h.12 



 
 

15 

tidak dipenuhi maka Ijarah dinyatakan Fasid (tidak 

sah).
21

 

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun 

dalam bentuk upah mengupah itu merupakan 

muammalah yang telah disyari‟atkan dalam Islam. 

Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan 

sesuai dengan yang ditetapkan Islam.
22

 Hal ini terdapat 

dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam QS An-

Nisa ayat 29 yang berbunyi:  

                       

                        

       

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.” (Qs. 

An-Nisa : 29) 

 

Sebagai sebuah transaksi umum, Al-Ijarah baru 

dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, 

sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi 

lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat bagi kedua orang yang berakad , adalah telah 

baligh dan berakal, (Mazhab Syafi‟i dan Hambali)  

                                                           
21 Ibid, h.13 
22 Ibid, h.15 
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b. Kedua belah pihak yang melakukan akad 

menyatakanm kerelaannya untuk melakukan akad 

ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya 

terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. 

c.  Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui 

secara jelas, sehingga tida terjadi perselisihan 

dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka 

akad itu tidak sah.  

d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan 

secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab 

itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak 

boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat 

diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.  

e. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan syara‟  

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi 

penyewa.  

g. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan 

, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, tanah dan 

lain-lain.  

h. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu 

dan bernilai harta.
23

 

 

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa 

rukun Al-Ijarah hanya satu yaitu ijab (ungkapan 

menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-

menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan 

bahwa rukun AlIjarah ada empat:  

 

                                                           
23 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003) h. 235 
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a. Orang yang berakal  

b. Sewa/imbalan  

c. Manfaat  

d. Sighat (ijab dan qabul 

 

B. Pengelolaan Retribusi Pasar 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai 

dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan 

berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya 

merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu 

untuk mencapai tujuan.
24

 

Dalam Al-Qur`an, istilah manajemen merujuk 

pada kata yudabbiru, yang berarti mengatur, mengelola, 

merekayasa, melaksanakan, mengurus dengan baik. 

Menurut Ramayulis, bentuk masdar dari kata 

yudabbiru, yakni at-tadbîr, mempunyai definisi yang 

sama dengan hakikat manajemen, yaitu pengaturan. Di 

antara ayat yang memuat kata yudabbiru terdapat dalam 

Al-Qur‟an surat Yunus Ayat 3 :  

                    

                          

                     

 

                                                           
24 M.Chatib Basri, Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan 

Perdagangan Indonesia) Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012. H.18 
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Artinya : “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang 

menciptakan langit dan bumi dalam enam 

masa, kemudian Dia bersemayam di atas 

'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada 

seorangpun yang akan memberi syafa'at 

kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang 

demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka 

sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak 

mengambil pelajaran?” 

 

Pendekatan manajemen merupakan suatu 

keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu 

organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, 

akan dicapai hasil yang lebih daripada yang dilakukan 

secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan 

dengan baik. Organisasi apa pun, senantiasa 

membutuhkan manajemen yang baik.
25

 

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika 

dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa 

membutuhkan manajemen yang baik. Jika setiap 

perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan 

dilandasi dengan niali tauhid, maka diharapkan 

perilakunya akan terkendali karena menyadari adanya 

pengawasan dari yang Mahatinggi, yaitu Allah SWT 

yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik 

maupun buruk. Firman Allah SWT dalam Q.S Az-

Zalzalah: 7-8 

                                                           
25 Ibid, h.22 
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Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 

seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula.” 

 

Mengelola berasal dari kata “mengelola” yang 

dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus 

dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal 

dengan istilah manajemen.
26

 Pengelolaan sama dengan 

prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber 

daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi. 

 

2. Dasar Hukum Pengelolaan 

Dalam sebuah pengelolaan atau manajemen 

memiliki dasar hukum dalam Islam, sesuai firman 

Allah mengenai dasar hukum pengelolaan adanya 

dalam surat Al-A‟raf ayat 10:  

                                                           
26 Ibid, h.29 
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Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu 

di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur.” 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan 

manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, 

aktivitas ekonomi adalah gerak yang tiada henti, 

sumber daya ekonomi akan berkembang apabila 

dikelola dan diputar yang mana dalam hal ini akan 

mempengaruh kesejahteraan manusia itu sendiri. 

Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah 

yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT, di muka 

bumi ini untuk memakmurkannya sesuai dengan aturan 

dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia 

dan alam tempat manusia berdiam. Manusia diberi 

gelar khalifah fil ardhi. Oleh karena, tidak ada alasan 

untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini 

kendatipun membuat lembaga atau organisasi di bidang 

bisnis dan politik
27

 

Dapat dijelaskan berdasarkan ayat dan hadis di 

atas secara tidak langsung berarti menganjurkan kepada 

setiap muslim untuk mengerjakan segala sesuatu secara 

maksimal dan tidak boleh mengerjakan sesuatu secara 

sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa 

dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar, 

                                                           
27 Ibid, h.32 
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kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan 

terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern 

pada saat ini. Intinya, seorang muslim jika mengerjakan 

sesuatu, harus mengerjakannya secara benar, terencana, 

teratur dan terorganis. 

 

3. Fungsi Pengelolaan  

Adapun fungsi pengelolaan dalam Islam yaitu: 

a. Perencanaan 

Perencanaan atau planning adalah kegiatan 

awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk 

memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan 

itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena 

itu, perencanaan merupakan sebuah keniscahyaan, 

sebuah keharusan disamping sebagai sebuah 

kebutuhan
28

 

Allah SWT menciptakan alam semesta 

dengan hak dan perencanaan yang matang dan 

disertai dengan tujuan yang jelas. Perhatikan 

firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Shaad ayat 

27:  

َي الْ  ْيٰطُي َمَوآْ اَْخَزَج اَبََىْيُنْن هِّ َجٌَِّة ٰيبٌَِْيْٓ ٰاَدَم ََل يَْفتٌٌََُِّنُن الشَّ

ٌْهَُوا لِبَاَسهَُوا لِيُِزيَهَُوا َسْىٰءتِِهَوا ۗاًَِّٗه يَٰزىُنْن هَُى َوقَبِْيلُٗه  ٌِْزُع َع يَ

ٰيِطْيَي اَْولِيَۤاَء لِلَِّذْيَي ََل  ِهْي َحْيُث ََل تََزْوًَهُْنۗ اًَِّا َجَعْلٌَا الشَّ

 يُْؤِهٌُْىىَ 

Arinya: “dan Kami tidak menciptakan langit 

dan bumi dan apa yang ada antara keduanya 

tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan 

                                                           
28 Sofyan S Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2011), h. 104 
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orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang 

kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” 

(Qs.Shaad:27) 

 

Makna batil pada ayat di atas adalah sia-sia 

tanpa tujuan dan perencanaaan. Perencanaan 

sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan 

Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada 

sesuatu pun yang tidak direncanakan.
29

 Beberapa 

ciri-ciri perencanaan yang baik adalah sebagai 

berikut:
30

 

1) Rencana harus mempermudah tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

2) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang 

betul-betul memahami tugas organisasi. 

3) Rencana harus dibuat oleh orang yang 

sungguh-sungguh memahami teknik 

perencanaan. 

4) Rencana harus disertai oleh sesuatu perincian 

yang teliti.  

5) Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari 

pemikiran.  

6) Rencaana harus bersifat sederhana, tetapi 

mudah diimplementasikan. 

7) Rencana harus luwes.  

8) Di dalam rencana terdapat tempat 

pengambilan resiko.  

9) Rencana harus bersifat praktis.  

                                                           
29 Ibid, h.106 
30 Ibid, h.107 
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10)  Rencana harus bersifat forecasting 

(perkitraan masa depan. 

 

b. Pengorganisasiaan 

Organisasi dalam pandangan Islam bukan 

semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan 

pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara 

rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan 

mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi, tentu 

ada pimpinan dan bawahan.
31

 

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong 

umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara 

terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam 

surat Ash-Shaff ayat 4:  

 

هَا فََجۤاَءهَا بَأُْسٌَا بَيَاتًا اَْو هُْن قَۤاى ِلُْىىَ  ٌٰ ْي قَْزيٍَة اَْهلَْن  َوَمْن هِّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang 

yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka 

seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh.” (Qs. Ash-Shaff :4) 

 

Organisasi dalam pandangan Islam bukan 

semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan 

pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara 

rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan 

                                                           
31 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung Manajemen Syariah Dalam 

Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2013,  h. 100 
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mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi, tentu 

ada pimpinan dan bawahan.
32

 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari 

perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang 

telah disusun dengan baik oleh para perencana siap 

untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat 

pemungut pendapatan dengan menggunakan segala 

sarana dan prasarana yang ada untuk 

merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan 

mencapai target yang telah direncanakan dengan 

jalan pelaksanaan pemungutan tersebut.
33

 

d. Pengawasan 

Pengawasan dalam pandangan Islam 

dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, 

mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang 

hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam 

(hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua 

hal.  

Pertama, kontrol yang berasal dari diri 

sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan 

kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa 

Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan 

bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa 

Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah 

yang ketiga. 

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih 

efektif jika sistem pengawasan tersebut juga 

dilakuakan dari luar diri sendiri. Sistem 

                                                           
32 Ibid, h.102 
33 Rahardjo Adisasmita. Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011.h. 115 
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pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme 

pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan 

penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, 

kesesuaian antara penyelesaian tugas dan 

perencanaan tugas, dan lain-lain. 

Pengawasan yang baik dan berkualitas harus 

mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) pengawasan berorientasi pada tujuan 

2) Pengawasan harus objektif, jujur dan 

mendahulukan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi. 

3) Pengawasan harus berorientasi terhadap 

kebenaran menurut peraturan yang berlaku, 

atas dasar prosedur yang telah diterapkan dan 

berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

4)  Pengawasan harus menjamin daya guna dan 

hasil guna pekerjaan. 

5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar 

yang obyektif, teliti dan tepat. 

6) Pengawasan harus bersifat kontinyu. 

7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan 

umpan balik terhadap perbaikan dan 

penyempurnaan dalam pelaksanaan, 

perencanaan dan kebijakan.
34

 

 

 

 

                                                           
34 Ibid, h.120 
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4. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber 

daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, 

atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat 

digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga 

dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan, 

pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, 

karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen 

semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan 

lebih sulit. Di bawah ini beberapa tujuan pengelolaan:  

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan 

visi dan misi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan 

yang saling bertentangan 

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja 

organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang 

berbeda. Salah satu cara yaitu efisien dan 

efektivitas.
35

 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-

langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan 

secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan 

berdasarkan tujuan sebagai berikut: 

a. Menentukan strategi  

b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.  

c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, 

kualitas dan batasan waktu. 

d.  Menentukan pengoperasian tugas dan rencana. 

                                                           
35 Affifiddin, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2 
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e. Menentukan standar kerja yang mencakup 

efektivitas dan efesiensi. 

f. Menentukan ukuran untuk menilai. 

g. Mengadakan penilaian. 

h. Mengadakan review secala berkala.  

i. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung 

berulang-ulang.
36

 

 

C. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan 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 

seseorang memperoleh pendapatan atau atau upah atas 

pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga 

mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan 

yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai 

kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam 

kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang 

menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, 

sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 

adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi 

setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.
37

 

                                                           
36 Ibid, h.3 

 37 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana Renada Media Group, 2013), h. 132 
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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.
38

 

Menurut Soekartawi, analisis pendapatan adalah 

penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang 

dikeluarkan dalam produksi. Untuk menghitung 

pendapatan pada Counter Handphone Sukarame 

Bandar Lampung dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Pd = TR – TC 

TR = P. Q 

TC = FC + VC 

Dimana : 

Pd = Pendapatan usaha tani (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)
39

 

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sangat 

ditopang oleh sektor perekonomian. Ekonomi yang 

identik dengan pendapatan saling mempengaruhi dalam 

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

Gema Insani Press, 2012), h. 204  
39 Soekartawi, Pemasaran dan Ekonomi Syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 

2011), h. 21  
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kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat di kota 

tetapi jugamasyarakat di pedesaan. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-haridiperlukan pendapatan 

yang cukup. Berbagai macam jenis pekerjaan 

dilakukanmanusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, baik kebutuhan primer maupunsekunder. 

Tingkat perekonomian diberbagai daerah pada saat ini 

masih tergolongrendah 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 

selaluberkembang ke arah tingkat yang lebih tinggi. 

Dalam ekonomi modern terdapat dua cabang 

utama teori yaitu teori harga danteori pendapatan. Teori 

pendapatan termasuk dalam ekonomi makro, yaitu 

teoriyang 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, distribusipenadapatan di golongkan 

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 di anggap 

sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih 

terhadap pendapatannasional. Teorimereka meramalkan 

bahwa begitu masyarakat makin maju, paratuan tanah 

akan relatif lebih baik keadaannya dan para 
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kapitaslis(pemilik modal)menjadi relatif buruk 

keadaannya.
40

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah 

perolehan barang, uang yang diterima atau dihasi Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, 

yaitu:
41

 

a. Kesempatan kerja yang tersedia 

b. Kecakapan dan keahlian 

c. Motivasi 

d. Keuletan kerja 

Banyak sedikitnya modal yang digunakan 

3. 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 jugaberagam 

menurut jumlah anggota didalam rumah tangga yang 

                                                           
40Christofel D Nababan Analisis faktor-faktor mempengaruhi pendapatan 

petani jagung dikecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo (Skripsi, Universitas 

Sumatera Utara Fakultas Ekonomi2009),h. 42 
41Ratna Sukmayani, Ilmu Pengetahuan Sosial, PT Galaxy Puspa Mega, 

Jakarta: 2011,h. 117 
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bekerja. Adapun jumlah property yang dihasilkan 

oleh rumah tangga bergantung pada jumlah danjenis 

hak milik yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan 

transfer dari pemerintah mengalir secara substansial, 

tapi tidak secara eksklusif ditunjukan padamasyarakat 

yang berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk 

jaminan sosial,pembayaran transfer dirancang secara 

umum untuk memberikan pendapatan padaorang 

membutuhkan. Pada dasarnya, perekonomian secara 

keseluruhan 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 relatifmudah mencukupi 

berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung 

untukmenikmati kemewahan. Tidak mengherankan 

jika orang-orang yangberpendapatan tinggi 

menikmati standar hidup yang lebihtinggi pula, mulai 

dariperumahan yang lebih menyenangkan, perawatan 

kesehatan yang lebih bermutudan sebagainya.
42

 

4. Konsep Pendapatan dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah 

perolehan barang, uang yang diterima 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 membuatsesorang memperoleh 

pendapatan atau upah atas pekerjaan yang 

                                                           
42Ibid, h. 6  
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dilakukanya.Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatanyang 

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 mendasar distribusi, retribusi 

setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.
43

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah 

sinonim dengan istilah laba dalam bahasa Indonesia, 

profit dalam bahasa inggris dan riba dalam dalam 

bahasa arab. 

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  

 

َوََل تَْبُسْطهَا ُملَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد  َوََل تَْجَعْل يََدَك َهْغلُْىلَةً اِٰلى ُعٌُقِلَ 

ْحُسْىًرا  َهلُْىًها هَّ

Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan 

menyesal. 

Maksud dari surat di atas adalah bagaimana cara 

menyikapi pendaptan yang tinggi ataupun rendah, 

antara lain : 

1) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi 

sifat kikir 

                                                           
43 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana Renada Media Group, 2009), h. 132.  
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2) Islam memerangi tindakan mubadzir 

3) Sikap sederhana dalam membelanjakan harta (tidak 

berlebihan).
44

 

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: 

a) Kelayakan dalam penetapan laba 

b) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

c) Masa perputaran modal 

Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga 

tunai ataupun kredit,dengan syarat adanya keridhoan 

diantara keduanya.
45

 

 

5. Pendapatan Konvensional dan Pendapatan Menurut 

Islam 

a. Pendapatan Konvensional  

Menurut R Soediro menyatakan bahwa 

Pendapatan konvensional hanya berpatok dengan  

semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi di 

kurangi harga jual.
46

  

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, 

                                                           
44Husei Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntasi Islam ( Jakarta: Akbar 

Media Eka Sarana,2011), h. 157. 
45Ibid, h. 158.  
46 R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat…., h.22 
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perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang 

bertujuan mencari keuntungan.
47

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di 

atas pendapatan konvensional hanya berorientasi 

keuntungan perusahaan atau keuntungan pribadi tanpa 

memikirkan maslahat untuk orang-orang sekitar, 

dengan indicator sebagai berikut : 

1) Biaya yang dikeluarkan dalam produksi 

2) Harga Jual 

b. Pendapatan Menurut Islam 

Menurut Mustafa Edwin Pendaptan menurut 

prespektif islam adalah bagaimana Menafkahkan harta 

dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir; seperti 

menyisikan sebagian harta yang di punya untuk 

shodaqoh denngan tujuan membersersihkn sebagian 

harta yang dipunya, dalam Islam memerangi tindakan 

mubadzir: Sikap sederhana dalam membelanjakan 

harta (tidak berlebihan)
48

 

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
49

 

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan menurut 

prespektif islam sudah di atur tata cara nya oleh Al-

Qur`an dan Hadist antara lain menyisihkan sebagian 

harta duntuk disodaqohkan dengan tujuan untuk 

membersihkan harta, tidak berlebihan dalam 

                                                           
47 Ibid, h.25 
48 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam…., h.142 
49 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam…., h.143 
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membelanjakan. Berikut adalah  indicator 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 

6. Sumber-sumber Pendapatan 

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan 

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama 

periode tertentu. Berikut ada tiga sumber penerimaan 

rumah tangga, yaitu :
50

 

a. Pendapatan dari Gaji dan Upah  

Gaji dan upah adalah balas dan jasa terhadap 

ketersediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau 

upah seseorang secara teoritis tergantung dari 

produktifitasnya. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produktifitas, yaitu sebagai berikut :  

1) Keahlian (Skill), Keahlian adalah kemampuan 

teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu 

menangani pekerjaan yang di percayakan. 

Semakin tinggi jabatan seseorang, keahlian 

yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji 

atau upahnya semakin tinggi.  

2) Mutu Modal Manusia (Human Capital), Mutu 

Modal Manusia adalah kapasitas pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

seseorang, baik karena bakat bawaaan maupun 

hasil pendidikan dan latihan.  

                                                           
 50  Prathama Rahardja & Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, Suatu 

Pengantar (Jakarta: LP, FE-UI, 2010), h. 293. 
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3) Kondisi Kerja (Working Conditions), Yang 

dimakud kondisi kerja adalah lingkungan 

dimana seseorang bekerja penuh resiko atau 

tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, 

apabila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja 

makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin 

beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar 

walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan 

tidak jauh berbeda. 

b. Pendapatan dari Asset Produktif, Asset Produktif 

adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas 

jasa penggunanya. Ada dua kelompok asset 

produktif. Pertama, Asset Finansial (financial 

assets) seperti deposito yang menghasilkan 

pendapatan saham yang mendapatkan dividen dan 

keuntungan atas modal (capital gain) bila di 

perjualbelikan. Kedua asset bukan finansial 

(realassets), seperti rumah yang memberikan 

penghasilan sewa. 

c. Pendapatan dari Pemerintah, Pendapatan dari 

Pemerintah atau penerimaan transfer (transfer 

payment) adalah pendapatan yang diterima bukan 

sebagai balas jasa atas input yang diberikan. 

Negara-negara yang telah maju, penerimaan 

transfer diberikan dalam bentuk tunjangan 

penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial 

bagi orang-orang miskin dan berpendapatan 

rendah.
51

 

d. Konsep pendapatan, Pendapatan adalah hasil 

pencarian atau perolehan dari usaha dan bekerja. 

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang 

                                                           
 51  Ibid, h. 294 
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diterima seseorang baik berupa uang atau barang 

atau barang yang merupakan hasil kerja atau usaha. 

Ada tiga kategori pendapatan yaitu : 

1) Pendapatan berupa uang yaitu segala 

penghasilan berupa uang yang sifatnya regular 

dan diterima, akan tetapi selalu berbentuk balas 

jasa atau kontraprestasi.  

2) Pendapatan berupa barang adalah segala 

pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, 

akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan 

diterima dalam bentuk barang dan jasa.  

3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan 

adalah segala penerimaan yang bersifat transfer 

redistributif dan biasanya membuat perubahan 

dalam keuangan rumah tangga.
52

  

 

7. Pendapatan Menurut Perubahan Sosial 

Pada era pandemi coronavirus saat ini, 

masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar 

rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. 

Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan 

manusia. Kehidupan keseharian manusia dapat 

dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan 

ekonomi
53

 

Menurut Ristyawati Kasus virus korona baru-baru 

ini yang merupakan pandemi global menimbulkan 

                                                           
 52 Asri Wahyu “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten 

Temanggun”,Skripsi (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013), 

h.26. 
53 Honoatubun , S.  Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. 

EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2020 2(1),H. 146-

153 
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kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya 

masyarakat. Kehawatiran masyarakat semakin terasa 

melihat jumlah lonjakan pasien positif korona setiap 

harinya. Melihat tingkat persebaran virus korona yang 

cukup tinggi, mengharuskan pemerintah untuk segera 

mengambil langkah strategis
54

 

Sejumlah  kebijakan diambil oleh pemerintah 

untuk pencegah penyebaran virus korona. Beberapa 

diantaranya menutup taman bermain, tempat wisata, 

meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan 

melarang warga berkerumun atau yang tren sekarang ini 

disebut dengan social distancing. Social distancing 

merupakan cara tepat dalam menangani wabah dan 

itulah yang dijalankan oleh nabi tatkala wabah 

menjangkiti kota Madinah.
55

 

Social distancing diterapkan oleh pemerintah 

dalam rangka membatasi interaksi manusia dan 

menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar 

terhindar dari penyebaran covid-19. Adapun kebijakan 

yang berkaitan dengan pembatasan sosial yang dipilih 

Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers yang dilakukan 

pada tanggal 31 Maret 2020 dalam menyikapi pandemi 

korona di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Pengaruh yang paling dirasakan oleh pedagang di pasar 

tradisional social distancing yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia. Akibatnya beberapa pedagang 

kebingungan dan pemasukan terancam defisit parah. 

                                                           
54 rysrawati A. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 

Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 2020 3(2), H. 240- 249 
55 Rajab A. J., Nurdin, M. S., & Mubarak, H. Tinjauan Hukum Islam pada 

Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. BUSTANUL 

FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(2)2020, 156-173 
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Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan 

pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak 

ada masalah. Social distancing tetap berdampak pada 

perekonomian masyarakat.
56

 

 Salah satu kalangan masyarakat yang terdampak 

adalah pedagang kecil di pasar tradisional Pedagang 

kecil yang begitu melekat dengan slogan “hari ini untuk 

hari besok”, maksudnya kebutuhan mereka besok 

terpenuhi jika kerja hari ini. Ketika mereka tidak bekerja 

hari ini, maka mereka tidak akan bisa memenuhi 

kebutuhan untuk besok. Meskipun para pedagang tetap 

berjualan ditengah anjuran pemerintah untuk social 

distancing, hal itu bukan berarti tak mengandung celah 

masalah. Apabila tidak berkerja akibatnya adalah tidak 

bisa muncukupi kebutuhan. Pendapatan mereka 

mengalami penurunan diakibatkan oleh sepinya orang 

untuk berkeliaran keluar rumah. Hal itu dialami oleh 

pedagang sayuran, pedagang buah, pedagang cabai, dan 

pedagang lainnya di pasar tradisional. Selain itu, mereka 

tidak mendapatkan jaminan sosial dari pekerjaan 

mereka sendiri. Sakit akan menjadi tanggungan sendiri 

bagi mereka. 

 

D. Ekonomi islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

       Ekonomi islam adalah suatu ilmu yang multi 

dimensi/interdisiplin, komperensif dan 

salingterintegrasi meliputi ilmu islam yang 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadits,dan juga 

                                                           
56 Syarifudin, A. S. (2020). Implementasi Pembelajaran Daring untuk 

Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai Dampak diterapkannya Social Distancing. 

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, 5(1), 31-34 
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ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman 

manusia) dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi 

masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk 

mencapai falah (kebahagian).
57

 Falah yang 

dimaksud adalah mencakup keselruhan aspek 

manusia yang meliputi aspek spiritualis, moralis, 

ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai 

didunia maupun diakhirat. 

2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam 

       Prinsip dan tujuan sistem ekonomi Islam 

bersumber pada ajaran syari‟at Islam yang di 

kembangkan dan di jabarkan oleh para ulama dan 

para pemikir-pemikir muslim. Sebagaimana prinsip 

yang ditanamkan dalam sistem ekonomi islam 

yakni ketauhidan (Tauhid) dan kepemimpinan 

(khilafah). 

1) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung 

jawab penuh kepada Allah dalam 

berekonomi, serta memahami ekonomi 

sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas 

ekonomi yang dilakukan tidak hanya 

mengutamakan nilai ekonomis, namun juga 

diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan 

Allah sehingga apa yang dilakukan harus 

dengan tanggung jawab. Umer chapra 

menyebutkan bahwa batu fondasi keimanan 

Islam adalah Tauhid, dimana pada konsep ini 

berumara semua pandangan dunia dan 

strategisnya. Tauhid mengandung pengertian 

bahwa alam semesta di desaign dan 

                                                           
 57 Veithzal Rivai, Andi Buchori, Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi, 

Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.91. 
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diciptakan secara sengaja oleh Allah yang 

maha kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan ia 

tidak terjadi karena suatu kebetulan.
58

 

2) Khilafah, kesadaran sebagai wakil Allah di 

muka bumi melahirkan sikap berekonomi 

yang benar sesuai dengan tuntunan syariat 

Islam, berekonomi semata-mata untuk 

kemaslahatan umat manusia, dan berupaya 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi 

seluruh manusia.
59

  

3) Ibadah (pemujaan) keseluruhan hidup 

manusia harus selaras dengan ridho Allah 

SWT.
60

 

3. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 

       Nilai-nilai ekonomi dasar adalah seperangkat 

nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, 

dimana ia akan menjadi landasan paradiqma 

ekonomi islam. Nilai-nilai dasar baik filosofis, 

intrumental ataupun istitusional didasarkan atas 

dasar Al-Qur‟an dan Al-Hadist yang merupakan 

dua sumber yang mutlak dan merupakan sumber 

tertinggi dalam Agama Islam. 

 

 

 

                                                           
 58 Hendrie Anto, Pengantar Ekonometrika Mikrom Islam (Yogyakarta: 

Ekonisia Kampus Fe-Uii, 2013), H.32. 

 59 Ruslan Abdul Ghofur Nor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), H.66 

 60 Veithzal Rivai, Andi Buchori, Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi, 

Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.98 
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E. Tinjauan Pustaka 

Dalam hal ini penulis mencantumkan penelitian 

terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang saya 

buat: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar (2015) 

dengan judul „‟Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di 

Kabupaten Simelue”. Hasil penelitian bahwa potensi 

optimal penerimaan retribusi pasar lebih besar 26% 

dari target yang ditetapkan dari 41% dari realisi yang 

diterima, untuk meningkatkan potensi retribusi pasar 

perlu dilakukan beberapa langkah intenssifikasi dan 

eksensifikasi penerimaan daiantaranya dari segi 

pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajin 

retribusi.
61

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cristina Purbawati 

Dkk (2020) Dengan judul „Dampak Sosial 

Distancing Terhadap Kesejahteraan Pasar 

Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona” 

dengan kesimpulan dampak yang ditimbulkan akibat 

adanya pembatasan sosial (social distancing) bagi 

pedagang di Pasar Tradisional Kartasura yakni pasar 

menjadi sepi, daya beli masyarakat menurun, dan 

distribusi bahan yang terhambat; (2) langkah-langkah 

yang diambil para pedagang di Pasar Tradisional 

Kartasura pada era pandemi corona yakni 

mengurangi jumlah dagangannya, menurunkan 

harga, dan beralih profesi
62

 

                                                           
 61  Siti Hajar, “‟Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten 

Simelue”. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 3, No. 1 (Maret 2015), h. 80-83 
62 Cristina Purwati dkk, Dampak Sosial Distancing Terhadap Kesejahteraan 

Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona, Vol 4 Nomor 2, 

Agustus 2020, H. 157 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Dormatio (2019) 

dengan judul “Dampak Kebijakan Revitalisasi 

Terhadap Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil 

(studi Kasus Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang 

Bawang Barat)” dengan kesimpulan penelitian 

nunjukan jika 67,7% masuk kedalam kategori sama 

saja karena pendapatan pedagang sebelum revitalisasi 

dan sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri belum 

tercapai karena masih banyak pedagang hamparan 

yang berjualan diluar dasaran Pasar Mulya Asri 

sehingga pembeli memilih untuk membeli di luar 

dasaran Pasar Mulya Asri karena tempat yang 

strategis dengan parkir. Namun, 24,2% menyatakan 

bahwa pendapatan pedagang masuk kedalam kategori 

meningkat karena kondisi Pasar Mulya Asri yang 

bersih dan nyaman serta pedagang diuntungkan 

karena posisi berdagang dekat dengan lorong Pasar 

Mulya Asri sehingga pembeli dengan mudah untuk 

mendapatkan kebutuhan pokok, serta 8,1% 

menyatakan menurun, hal ini karena sesudah 

revitalisasi Pasar Mulya Asri meningkatnya biaya 

retribusi Pasar Mulya Asri sehingga biaya yang 

dikeluarkan lebih besar dari pada keuntungan yang 

didapat.
63

 

4. Penelitian yang dilakukan Isna Mauidlothin Hasanah 

(2017) dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pasar 

Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar 

Johar Semarang” dengan kesimpulan bahwa 

pengelolaan retribusi pasar sudah dilakukan cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-

                                                           
63 Dormatio, „‟ Dampak Kebijakan Revitalisasi Terhadap Pendapatan 

Pedagang Bermodal Kecil (studi Kasus Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang 

Barat‟‟ Jurnal Ekonomi vol. 23 no.2, 2019, h.28 
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aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi 

sistem adminitrasi yang sudah cukup baik. Aspek 

petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup 

baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas 

cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada 

pungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan 

pekerjaan mereka. Aspek pengawasan sudah cukup 

ketat terutama dalam mengatasi kelalaian 

pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari 

retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi 

karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana 

semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk 

di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar 

membutuhkan dana operasional maupun non 

operasional maka harus mengajukan permohonan 

terlebih dahulu. Sedangkan untuk retribusi 

kebersihan pemanfaatanya digunakan untuk 

membiayai seluruh kebutuhan Puskoppas yang 

berhubungan dengan kebersihan pasar.
64

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Lativah (2020) 

dengan judul ‟‟Pengelolaan Retribusi Pasar Guna 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daera Dalam 

Perspektif Ekonomi islam (Studi Pada Dinas 

Perdagaangan Kota Bandar lampung)”  Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak 

tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena 

berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan 

retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang 

diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar 

                                                           
64 Isna M H, „‟Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan 

Publik di Pasar Johar Semarang” Jurnal Ekonomi Vol. V, no. 2 tahun 2017, h.12 
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Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu 

dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran 

Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul 

karimah tehadap pedagang sebagai wajib retribusi. 

Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih 

retribusi terhadap pedagang.
65

 

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini 

akan meneliti mengenai retribusi pasar serta strategi 

pengelolaan pasar terhadap pendapatan pedagang di era new 

normal after covid19 menurut perspektif ekonomi islam 

(Studi Pada Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi). Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : pertama, 

variabel penelitian yang digunakan hanya retribusi pasar 

dan strategi pengelolaan pasar yang berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang di era new normal after covid19, 

Kedua, variabel Y dalam penelitian ini pendapatan 

pedagang di era new normal after covid19 menurut 

perspektif ekonomi islam (Studi Pada Pasar Sentral 

Kabupaten Kotabumi). Dengan demikian penelitian dengan 

judul “retribusi pasar serta strategi pengelolaan pasar 

terhadap pendapatan pedagang di era new normal after 

covid19 menurut perspektif ekonomi islam (Studi Pada 

Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi), merupakan penelitian 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 
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F. Kerangka  Berpikir  

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis 

pengaruh variable yang diduga mempengaruhi pendapatan. 

Adapun variabel-variabel yang dianalisis sesuai dengan 

tujuan penelitian skripsi ini yaitu retribusi pasar, strategi 

pengelolaan pasar.
66

 Dengan skematis dapat di buat 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

Parsials 

simultan 

kerangka berfikir adalah suatu diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya 

sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan 

pertanyaan penelitian (research question), dan 

merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep 

                                                           
66 Purnomo, Ade, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan 

Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang 

Dewi Sartika Periode 2004-2008”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 

2009, h.22 
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serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Adapun 

gambar kerangka berfikir di atas menjelaskan tentang : 

1. Pengaruh retribusi pasar secara parsial terhadap 

pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid dan 

Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi). 

2. Pengaruh strategi pengelolaan pasar secara parsial 

terhadap pendapatan pedagang (Studi Sebelum Covid 

dan Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral 

Kabupaten Kotabumi). 

3. Pengaruh retribusi pasar dan strategi pengelolaan pasar 

secara simultan terhadap pendapatan pedagang menurut 

perpektif ekonomi islam (Studi Sebelum Covid dan 

Penerapan New Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi). 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penenlitian, 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 empiris. 

1. Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang  

Menurut pelopor ekonomi klasik, Adam smith 

dan David Ricardo, distribusi penadapatan di golongkan 

dalam tiga kelas sosial yang utama: pekerja, pemilik 

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

Penghasilan yang di terima setiap faktor di anggap 

sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih 

terhadap pendapatan nasional. Teori mereka 

meramalkan bahwa begitu masyarakat makin maju, 

paratuan tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan 

para kapitaslis(pemilik modal)menjadi relatif buruk 

keadaannya.
67

  

Menurut Asri Wahyu Konsep pendapatan, 

Pendapatan adalah hasil pencarian atau perolehan dari 

usaha dan bekerja. Pendapatan merupakan jumlah 

penghasilan yang diterima seseorang baik berupa uang 

atau barang atau barang yang merupakan hasil kerja atau 

usaha. Namun teori ini dilengkapi dengan teeri 

pendapatan lainnya, bahwasannya pendapatan bisa 

dipengaruhi oleh beberapa keadaan lingkungan.
68

 

Menurut Ristyawati Kasus virus korona baru-baru 

ini yang merupakan pandemi global menimbulkan 

kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya 

masyarakat. Kehawatiran masyarakat semakin terasa 

melihat jumlah lonjakan pasien positif korona setiap 

harinya. Melihat tingkat persebaran virus korona yang 

cukup tinggi, mengharuskan pemerintah untuk segera 

mengambil langkah strategis
69

 

                                                           
67Christofel D Nababan Analisis faktor-faktor mempengaruhi pendapatan 

petani jagung dikecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo (Skripsi, Universitas 

Sumatera Utara Fakultas Ekonomi2009),h. 42 
68 Asri Wahyu “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten 

Temanggun”,Skripsi (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013), 

h.26. 
69 Ristyaawati A. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 

Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 2020 3(2), H. 240- 249 
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Salah satu kalangan masyarakat yang terdampak 

adalah pedagang kecil di pasar tradisional Pedagang 

kecil yang begitu melekat dengan slogan “hari ini untuk 

hari besok”, maksudnya kebutuhan mereka besok 

terpenuhi jika kerja hari ini. Ketika mereka tidak bekerja 

hari ini, maka mereka tidak akan bisa memenuhi 

kebutuhan untuk besok. Meskipun para pedagang tetap 

berjualan ditengah anjuran pemerintah untuk social 

distancing, hal itu bukan berarti tak mengandung celah 

masalah. Apabila tidak berkerja akibatnya adalah tidak 

bisa muncukupi kebutuhan. Pendapatan mereka 

mengalami penurunan diakibatkan oleh sepinya orang 

untuk berkeliaran keluar rumah. Hal itu dialami oleh 

pedagang sayuran, pedagang buah, pedagang cabai, dan 

pedagang lainnya di pasar tradisional. Selain itu, mereka 

tidak mendapatkan jaminan sosial dari pekerjaan 

mereka sendiri. Sakit akan menjadi tanggungan sendiri 

bagi mereka. 

Menurut Tri Kunawangsih retribusi pelayanan 

pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau 

toko di kawasan pasar dan tempat pedagangan umum 

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar 

yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi 

pasar umum dan pasar hewan.
70

 Menurut penelitian 

Irma Suryani memiliki kesimpulan dalam upaya 

peningkatan pendapatan retribusi pasar yang dijalankan 

Pemerintah  mampu dilaksanakan dengan baik yaitu 

peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab terkait dengan kegiatan retribusi pasar 

telah jelas, kualitas dan kuantitas aparat bidang 

                                                           
70 Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Islam 

Mikro, Jakarta: PT. Grasindo, 2012, h.22 
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pengelola pasar diketahui secara jelas, sedangkan item-

item yang memberi gambaran kurang baik di lapangan, 

revisi peraturan terkait dengan retribusi pasar karena 

kenyataan di lapangan bahwa kondisi social ekonomi 

masyarakat telah berubah, struktur organisasi yang 

kurang pas terkait dengan tanggung jawab dan 

kewenangan pengelolaan pasar, belum adanya keseuaian 

antara tugas dengan skill/pengetahuan dari aparatur 

bidang pengelolaan pasar.
71

 Berdasarkan kerangka 

berfikir dan teori diatas yang telah dijelaskan diatas, 

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha1 : Retribusi pasar berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang (Studi 

Sebelum Covid dan Penerapan New Normal 

Pada Pasar Sentral Kabupaten Kotabumi). 

2. Strategi Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan 

Pedagang
 

Menurut Tri Kunawangsih Kelembagaan itu akan 

berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. 

Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen 

yang baik. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam 

sebuah kegiatan dilandasi dengan niali tauhid, maka 

diharapkan perilakunya akan terkendali.
 72

 

Menurut Ali Pengelolaan merupakan istilah yang 

dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi 

pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan 

                                                           
71 Irma Suryani, “Analisi Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar di 

Kabupaten Pekalongan” Tesis Magister Administrasi Publik,  Universitas Diponegoro 

Semarang, 2009. H. 22 
72 Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Islam 
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biasanya merujuk pada proses mengurus atau 

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.
73 

Social distancing diterapkan oleh pemerintah 

dalam  rangka membatasi interaksi manusia dan 

menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar 

terhindar dari penyebaran covid-19. Adapun kebijakan 

yang berkaitan dengan pembatasan sosial yang dipilih 

Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers yang dilakukan 

pada tanggal 31 Maret 2020 dalam menyikapi pandemi 

korona di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Pengaruh yang paling dirasakan oleh pedagang di pasar 

tradisional social distancing yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia. Akibatnya beberapa pedagang 

kebingungan dan pemasukan terancam defisit parah. 

Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan 

pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak 

ada masalah. Social distancing tetap berdampak pada 

perekonomian masyarakat.
74

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas 

pasar, dapat diperoleh kesimpulan bahwa merebaknya 

covid ini sangat berdampak bagi pedagang pasar, hal ini 

dapat dilihati dari penurunan pedagang aktif yang ada di 

pasar tersebut semakin bulan semakin menurun, hal ini 

dikarenakan pengunjung yang sepi. Rata-Rata pedagang 

yang masih aktif adalah pedagang yang didominasi oleh 

pedagang sayuran dan kebutuhan pokok lainnya, sedang 

untuk pedagang kain mereka memilih untuk 

memasarkan produknya sementara melalui media online 
                                                           

73 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003) h. 235 
74 Syarifudin, A. S. Implementasi Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan sebagai Dampak diterapkannya Social Distancing. Jurnal 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, 5(1), 31-34.2020 
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dan berkeliling, karena tidak membutuhkan biaya sewa 

lapak di pasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Lativah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

retribusi pasar di Dinas Perdagangan yang tidak 

maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil 

penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala 

dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. 

Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan.
75

 

Berdasarkan kerangka berfikir dan teori diatas yang 

telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H2 : Strategi pengelolaan pasar berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan pedagang 

(Studi Sebelum Covid dan Penerapan New 

Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi). 

 

3. Retribusi Pasar dan Strategi Pengelolaan Pasar 

Terhadap Pendapatan Pedagang  

Menurut Mustafa 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 

jugamasyarakat di pedesaan. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-haridiperlukan pendapatan yang 

cukup. Berbagai macam jenis pekerjaan 

dilakukanmanusia untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
75 Ainun Lativah ‟‟Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi islam (Studi Pada Dinas 

Perdagaangan Kota Bandar lampung)” Jurnal Ekonomi Vol. II No. 22, 2020, h.22 
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hidupnya, baik kebutuhan primer maupunsekunder. 

Tingkat perekonomian diberbagai daerah pada saat ini 

masih tergolongrendah 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 

selaluberkembang ke arah tingkat yang lebih tinggi.
76

 

Menurut Affifudin Tujuan pengelolaan adalah 

agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber 

daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam 

suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, 

sehingga dapat menghindarkan dari segenap 

pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai 

tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam 

semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau 

manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian 

tujuan akan lebih sulit.
77

 

Setelah melakulan beberapa sampel wawancara 

yang diperoleh dari pedagang mengenai pendapatan 

mereka baik sebelum dan sesudah dampak Covid19 

dirasakan lumayan drastis, hal ini dapat terlihat dari data 

di atas bahwa pendapatan para pedagang mengalami 

penurunan hingga 7,52%, hal ini dirsakan juga oleh 

pelaku pasar yang lainnya, seperti pengelola parkir yang 

terkena dampak karena sepi nya pasar. 

Penelitian yang dilakukan Isna Mauidlothin 

Hasanah kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi pasar 

yang dilakukan dengan baik. dapat dilihat dari 

pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi 
                                                           

76 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 
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77 Affifiddin, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2 
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pasar yang meliputi sistem adminitrasi yang baik. 

Berdasarkan kerangka berfikir dan teori diatas yang 

telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ha3 : Retribusi pasar dan strategi pengelolaan pasar 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 

(Studi Sebelum Covid dan Penerapan New 

Normal Pada Pasar Sentral Kabupaten 

Kotabumi). 
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