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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah menyebabkan 

perekonomian Indonesia menjadi terpuruk, perkembangan usaha 

semakin sulit dan aktivitas pasar terancam. Banyak pedagang pasar 

yang mengeluh karena penurunan pendapatan hasil dagangan yang 

cukup besar yang berdampak juga pada penurunan pendapatan 

pengelola pasar, salah satunya adalah pedagang pasar tradisional 

Adirejo Lampung Timur yang juga terdampak pandemi Covid-19. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 

pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi 

Covid-19 pada pasar tradisional Adirejo Lampung Timur.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi langsung lokasi penelitian, 

wawancara dengan informan penelitian, dokumentasi aktivitas 

penelitian, serta melalui sumber literature berupa buku, jurnal, dan 

beberapa artikel di internet. Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Georgo R. Terry dengan 

dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurang 

maksimalnya pengawasan pengelola pasar terhadap penjual serta 

pembeli yang tidak melakukan 3 M (memakai masker, mencuci 

tangan dan menjaga jarak) saat berada di dalam pasar dan juga kurang 

tegasnya para petugas dalam pemungutan retribusi atau uang iuran 

pasar oleh para pedagang. Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh 

pihak pengelola pasar tradisional Adirejo Lampung Timur sudah 

sejalan dengan prinsip pengelolaan dalam Islam, tetapi tidak secara 

formal menerapkan hukum ekonomi Islam. 

Manajemen pengelola pasar tradisional Adirejo Lampung 

Timur sudah sangat baik dari segi perencanaan pendapatan, 

kebershian lingkurang, keseragaman kios, keamanan sampai 

penerapan protokol kesehatan agar para pengunjung merasa aman dan 

nyaman. Tetapi dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan 

baik. 

 

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan Pasar, Pandemi Covid-19 
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ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic that has hit the world has caused the 

Indonesian economy to slump, business development is becoming 

increasingly difficult and market activity is threatened. Many market 

traders have complained that the decline in sales results was quite 

large which had an impact on the decline in market managers, one of 

which was the Adirejo traditional market trader in East Lampung who 

also created the Covid-19 pandemic. This study purposed to find out 

how market management strategic manajement in incresing revenue 

during the Covid-19 pandemic in Adirejo Lampung Timur Tradisional 

Market.  

This study uses a qualitative method. Data was collected 

through direct observation of the research location, interviews with 

research informants, documentation of research activities, as well as 

through literature sources in the form of books, journals, and several 

articles on the internet. The analysis in this study uses the theory 

proposed by Georgo R. Terry with the dimensions of planning, 

organizing, actuating  and supervising. 

The results of this study indicate that the market manager's 

supervision is less than optimal for sellers and buyers who do not do 

the 3 M (wearing masks, washing hands and keeping a distance) while 

in the market and also the lack of firmness of the officers in collecting 

retribution or market fees by the market. trader. Market management 

carried out by the manager of the Adirejo Lampung Timur Tradisional 

Market is in line with management principles in Islam, but does not 

formally apply Islamic economic law. 

The management strategy of Adirejo Lampung Timur 

Tradisional Market has been very good in terms of income planning, 

environmental cleanliness, uniformity of kiosks, security to the 

implementation of health protocols so that visitors feel safe and 

comfortable. But in practice it has not been implemented very well. 

 

Keywords: Strategic Management, Market Management, Covid-19 

Pandemic 
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MOTTO 

 

ا  ّزًّ ْم ِس ُ اه َ ى ْ ق َس ا َر مَّ ِم ُوا  ق َ ف ْ و َ أ َو  َ ة ََل وا الصَّ امُ َ ق َ أ َو  ِ اَب َّللاَّ َ ت وَن كِ ُ ل ْ ت َ يَه ي ذِ َّ ل نَّ ا ِ إ

ُورَ  ب َ ت ْه  َ ل  ًّ ة َر ا َج ِ وَن ت ُج ْز َ ًّ ي ت َ ي ِ و ََل عَ  )٩٢( َو

 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Qs. 

Faathir : 29)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 

2012), hlm. 437. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan suatu yang sangat penting dari karya ilmiah, 

karena itu judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan 

isi skripsi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna 

yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis akan 

memberikan penegasan judul terlebih dahulu. Adapun judul skripsi 

ini adalah “Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Dalam 

Meningkatkan Pendapatan di Masa Pandemi Covid-19 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar 

Tradisional Adirejo Lampung Timur”. 

1. Analisis  

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Manajemen 

Manajemen berasal dari kata kerja to manage (bahasa Inggris), 

yang artinya mengurus, mengatur, melaksankan, dan 

mengelola.
2
 Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan.
3
  

3. Pengelolaan Pasar 

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pasar tradisional.
4
 

                                                      
1 Eko Nugroho, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h.65. 
2 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

Andi, 1995), h. 1. 
3 Toni H. Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 2. 
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 
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4. Pendapatan 

Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang, barang atau jasa 

yang diterima oleh seseorang atas suatu usahanya dalam jangka 

waktu tertentu.
5
 

5. Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 merupakan situasi dimana mewabahnya 

virus corona diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi 

Cobid-19 ini muncul pada akhir tahun 2019 dari salah satu kota 

di Negara Cina dan mewabah ke kota dan negara lainnya, 

termasuk di negara Indonesia.
6
 

6. Perspektif 

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun 

keyakinan tentang sesuatu hal.
7
 

7. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami oleh nilai-nilai Islam.
8
 Dari perspektif ekonomi Islam 

ini akan dianalisis bagaimana manajemen pengelolaan Pasar 

Tradisional Adirejo Lampung Timur. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud 

dari judul skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui manajemen 

pengelolaan pasar guna meningkatkan pendapatan di masa 

pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Melihat penegasan judul di atas maka penulis memiliki 

beberapa alasan dalam menulis skripsi ini. Adapun alasan memilih 

juul ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                      
5 Jusif Suit dkk, Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan, IPB Press, 

Bandung, 2012, hlm. 27. 
6 Muhyidin, “Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di 

Indonesia”. Jurnal Perencanaan Pembangunan. Juni 2020. Vol. 4 No. 2. hlm. 241. 
7 Yusuf Qordhawi, Fikuz Zakah Muassasat Ar-risalah Beirut Libanan cet. II 

1408 H/1998 terjemahan Didin Hafidudin, hlm. 1. 
8 Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktik (Yogyakarta: 

Dana Bhakti, 1993), hlm. 19. 
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1. Alasan Objektif 

Secara objektif, terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia 

telah mengubah kebiasaan masyarakat terutama dalam hal 

transaksi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pasar yang 

sebelumnya sangat ramai namun saat ini mulai sepi sejak 

terjadinya pandemi covid-19 dan menyebabkan menurunan 

pendapatan bagi pedagang dan juga pengelola pasar. 

Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana manajmen strategi pengelolaan pasar 

dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi covid-19 di 

pasar tradisional Adirejo Lampung Timur. 

2. Alasan Subjektif 

Secara subjektif, penelitian ini dapat memberikan ilmu bagi 

penulis dan juga pembaca tentang manajemen pengelolaan 

pasar selama masa pandemi covid-19. Pokok pembahasan pada 

penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni 

penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penulis 

meyakini bahwa skripsi ini dapat terseleaikan sesuai dengan 

waktu yang telah direncanakan karena penelitian ini didukung 

oleh literatur atau data yang sudah tersedia di perpustakaan dan 

di lembaga terkait yang dapat menjadi penunjang terselesaikan 

skripsi ini. 

C. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, negara 

Indonesia sendiri merupakan negara yang berada dalam tingkat 

pengembangan sektor ekonomi. Sektor ekonomi suatu bangsa 

dengan manajemen atau pengelolaan yang baik dapat menjadi tolak 

ukur seberapa maju dan berkembangnya suatu bangsa, peranan 

yang penting dalam menunjang sektor ekonomi juga di pegang 

oleh masyarakat, sebagai pemberi partisipasi dalam kegiatan 

ekonomi dari rakyat. Perlu penerapan manajemen yang baik, dan 

ditunjang dengan pelaksanaan serta pengawasan yang baik maka 

sektor ekonomi tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. 
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Seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman juga membawa 

pengaruh dalam perkembangan dunia perdagangan, maka perlu 

dibangun sarana atau fasilitas yang bertujuan sebagai penunjang 

untuk memudahkan akses dalam kehidupan sehari-hari.
9
  

Pasar merupakan tempat dimana terjadi proses jual beli, pasar 

sendiri dapat di golongkan dalam dua jenis, yaitu pasar modern dan 

pasar tradisonal. Pasar modern merupakan jenis pasar yang 

berbasis pelayanan terhadap diri sendiri, dimana pembeli membeli 

dan mengambil sendiri barang yang diperlukan serta membayar 

sesuai dengan harga yang ada dikemasan atau yang tertera di rak-

rak barang. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat di 

mana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk 

melakukan transaksi, dan dapat melakukan proses tawar menawar 

tentunya dengan harga yang sesuai. 

Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang 

keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, 

khususnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, 

yaitu dalam hal pangan dan sandang.
10

 Di tengah pembangunan 

bangsa Indonesia yang lebih berpihak pada pelaku usaha menengah 

ke bawah, peran pasar tradisional sangatlah penting.  

Pasar Tradisional Adirejo Lampung Timur menjadi salah satu 

sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan 

pendapatan ekonomi suatu daerah. Pasar juga tempat yang 

dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai 

unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. 

Manajemen menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi, 

sehingga sangat diperlukan juga mengindikasikan bahwa 

organisasi atau perusahaan yang menggunakan konsep manajemen 

lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan dengan organisasi 

lain yang tidak menggunakan.
11

 

 

                                                      
9 Kiflyanto Tampil, dkk. Pengelolaan Pasar Tradisional Towo‟e Di 

Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe Pada Pandemi Covid-19. Jurnal Administras 

Publik No. 101 Vol. VII 2021 
10 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, (Jakarta: 

Prenhallindo, 2000), hlm. 92 
11 J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategi.terj. Julianto 

Agung (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 3. 
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Tabel 1.1 

Data Pendapatan Pengelolaan Pasar Tradisiomal Adirejo 

Lampung Timur pada Tahun 2015-2020 

Tahun  Pendapatan 

2015 Rp. 108.280.000 

2016 Rp. 114.050.000 

2017 Rp. 121.780.000 

2018 Rp. 122.560.000 

2019 Rp. 119.820.000  

2020 Rp. 92.520.000 

Sumbar: Bendahara Pengelolaan Pasar Tradisiomal 

Adirejo pada Tahun 2015-2020
12

 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan 

pengelola pasar mengalami peningkatan dan juga penurunan. 

Namun pada tahun 2020 pendapatan pengelola pasar mengalami 

penurun yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena akhir-akhir ini wabah virus 

baru yang bernama Covid-19 mengguncangkan Indonesia dan 

menjadi pandemi. Dengan adanya virus ini semua aspek kehidupan 

menjadi terganggu. Mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, sosial, 

budaya dan sebagainya. Penurunan pendapatan yang dialami 

pengelola pasar ini merupakah salah satu bukti bahwa terjadinya 

pandemi covid-19 sangat mempengaruhi segala aspek.  

Pandemi Covid-19 yang semakin meluas menimbulkan dampak 

yang cukup besar bagi semua sistem termasuk sistem perdagangan, 

seperti halnya dampak yang dirasakan para pedagang pasar 

tradisional yaitu daya beli masyarakat menurun, distribusi bahan 

terhambat, dan keterbatasan modal untuk dibelanjakan. Dengan 

timbulnya dampak tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kesejahteraan hidup mereka. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kepada beberapa 

pedagang dipasar tersebut yaitu pada pedagang pakaian, dan 

pedagang bahan pokok (seperti sayuran, cabai, bawang, dan 

sebagainya) rata-rata dari mereka pada mengeluh dengan 

                                                      
12 H. Sugino (Bendahara Pengelolaan Pasar Tradisiomal Adirejo), Data 

Pendapatan Pengelolaan Pasar Tradisiomal Adirejo pada Tahun 2015-2020. 
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kemunculan pandemi ini, pasalnya hasil dagangan mereka cukup 

berbeda jauh dari yang sebelum munculnya pandemi hingga pada 

saat adanya pandemi Covid-19. Seperti hal yang terjadi pada 

pedagang pakaian, dimana sebelum munculnya pandemi 

masyarakat masih banyak dan sering membeli pakaian untuk 

berpergian, tetapi sejak munculnya pandemi dan diberlakukannya 

kebijakan Social Distancing dan dilarang berpergian jika tidak ada 

urusan yang penting daya beli dari masyarakat juga menurun. 

Selain penyebab tadi, hal itu terjadi juga karena menurunnya 

perekonomian dimasyarakat yang mengharuskan masyarakat untuk 

hidup hemat, tidak membeli barang-barang yang sekiranya tidak 

dibutuhkan kali. 

Pedagang bahan pokok juga mengalami hal yang serupa yaitu 

berkurangnya pendapatan mereka disaat pandemi Covid-19. 

Munculnya pandemi Covid-19 membuat naiknya harga bahan 

pokok dipasaran yang biasa harga perkilogramnya belasan ribu kini 

menjadi puluhan ribu. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang 

mengurangi pengeluaran baik itu berupa bahan pokok, masyarakat 

lebih memilih untuk belanja di kedai murah sekitar rumahnya yang 

boleh membeli bahan pokok seperti cabai dengan rata-rata 

perbungkusnya seharga Rp 2.000an dibanding harus beli 

kilograman seharga puluhan ribu di pasar tersebut. Hal tersebut 

yang membuat pendapatan pedagang bahan pokok mengalami 

penurunan yang cukup tinggi selain harga modal awal yang mahal, 

minat pembeli juga menurun atau berkurang. 

Manajemen pasar sendiri harus didukung dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen yang maksimal. Namun dengan adanya 

covid-19 pemerintah harus lebih berfokus pada penyiapan 

lingkungan sesuai  dengan protokol kesehatan untuk menciptakan 

kondisi lingkungan yang baik pada masa pandemi Covid-19 seperti 

yang tertulis dalam surat Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES 382/2020 tentang protocol kesehatan bagi 

masyarakat dan di tempat fasilitas umum. Berdasarkan surat 

keputusan tersebut meminta agar pengelola pasar juga diminta 

menyediakan fasilitas penunjang penerapan protocol kesehatan 

mulai dari Mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, hand 
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sanitizer, membuat posko kesehatan, memberikan imbauan jaga 

jarak di setiap tempat.
 13

 

Adapun hal-hal menyangkut kenyamanan pembeli dan penjual 

di tengah pandemi covid-19, masih ada pedagang atau pengunjung 

yang mengabaikan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh 

pemerintah saat memasuki pasar, hal ini sungguh meresahkan 

sebagian masyarakat yang ada di pasar untuk beraktivitas jual dan 

beli. 

Seperti yang kita ketahui ada banyak masyarakat yang 

bergantung pada penghasilan yang diperoleh dari hasil berjualan di 

pasar, karna sebagian sumber daya manusia memiliki tingkat 

pendidikan yang standar, sedangkan tuntutan yang ada dalam 

lapangan pekerjaan cenderung menuntut sumber daya manusia 

yang lebih berpaku pada tingkat pendidikan yang tinggi, hal ini 

menyebabkan banyak dari masyarakat yang memilih untuk 

berdagang di pasar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biaya 

hidup. Maka dari itu pemerintah harus mengelola dengan baik 

pasar tradisional ini mengingat pada situasi saat ini perekonomian 

masyarakat menjadi menurun diakibatkan adanya covid-19, karena 

berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak 

terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, 

perlu adanya pengembangan baik dari segi manajemen pasar yang 

ada, kelengkapan sarana dan prasarana dan hal-hal yang lain yang 

diperlukan guna untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan 

kepada masyarakat. Karna bermula dari pengelolaan yang baik, 

maka akan dapat di peroleh hasil yang baik pula. 

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala 

aspek dalam kehidupan agar manusia selalu berada di jalan 

kebenaran. Oleh karena itu, manusia sebagi ciptaanya senantiasa 

diperintahkan berbuat kebaikan dan dilarang membuat kerusakan 

di atas muka bumi, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat 

al-qashash (28) ayat 77 sebagai berikut: 

                                                      
13 Keputusan Mentri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES 382/2020 tentang 

protocol kesehatan bagi masyarakat dan di tempat fasilitas umum 
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ْيَمآِِبَْتغ َِوا ِهِىكَِث ِا ِِف  ارَِِالّل  َرةَِاْلِ ِادلَّ ْيَبكَِِثَنَْسَِِوَلِِخ  نَِِهَص  هَْياِم  نِِْادلُّ َِِٓوَاْحس  ِهَِاْحَسنَََِِكَ مَْيكَِِالّل  ِا 

ِِامَْفَسادَِِثَْبغ َِِوَلِ ِِف  َِِا نَِِّۗ ِاْلَْرض  بَُِِّلِِالّل  ْينَُِِيه  د  ْفس  امْمه      

Artinya : 

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al-qashash (28):77).
 14

 

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa carilah pahala negeri 

akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, 

dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di 

dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia 

dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang 

halal, tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang 

dengan memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu dengan (memberikan) harta yang banyak. Dan 

janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa 

tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan penganiayaan 

terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan dan Dia akan membalas mereka atas 

amal perbuatan buruk mereka.
15

 

Peneliti hendak membahas permasalahan ini dalam pespektif 

ekonomi Islam mengenai manajemen pengelolaan pasar dalam 

meningkatkan pendapatan pedagang kecil di masa pandemi 

menjadi tugas dari pemerintahan desa yang diamanatkan kepada 

pedagang sehingga dapat memberikan sandang pangan sehingga 

dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat pasar tradisional 

Adirejo. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di 

atas inilah yang menjadi alasan penulis termotivasi untuk 

                                                      
14 Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur‟an (LPMQ), 

(Aplikasi) Qur‟an kemenag versi 1.3.4.4, update terakhir 14 mei 2019. 
15 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, 

https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html   

https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html
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menjadikan topik ini sebagai penelitian, yang kemudian hendak 

penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis 

Manajemen Pengelolaan Pasar Dalam Meningkatkan 

Pendapatan di Masa pamdeni Covid-19 Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Pasar Tradisional Adirejo 

Lampung Timur)”. 

 

D. Identifikasi dan Batasan Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Dari beberapa uraian yang dipaparkan pada latar belakang, 

maka dapat diidentifikasikan masalah masalah sebagai berikut : 

a. Banyaknya pedagang yang mengeluh tentang kemerosotan 

pendapatan yang ia dapati pada masa pamdeni covid-19 ini 

khususnya dibidang perdagangan pasar tradisional. 

b. Terjadinya penurunan pendapatan pengelola pasar di Pasar 

Tradisional Adirejo Lampung Timur. 

2. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka 

penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Peran manajemen pengelolaan pasar dalam meningkatkan 

pendapatan pengelola pasar di masa pamdeni covid-19 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

b. Pengelola pasar, pedagang dan pengunjng (pembeli) sebagai 

infoman. 

c. Lokasi penelitian yaitu di Pasar Tradisional Adirejo Lampung 

Timur. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis tulis maka 

dapat dirumuskan permasalahan peneliti ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen pengelolaan pasar dalam meningkatkan 

pendapatan di masa pamdeni covid-19 pada Pasar Tradisional 

Adirejo Lampung Timur? 

2. Bagaimana manajemen pengelolaan pasar dalam meningkatkan 

pendapatan di masa pamdeni covid-19 pada Pasar Tradisional 

Adirrejo Lampung Timur menurut perspektif ekonomi Islam? 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

tujuan peneliti ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahi bagaimana manajemen pengelolaan pasar 

dalam meningkatkan pendapatan di masa pamdeni covid-19 

pada Pasar Tradisional Adirejo Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan pasar 

dalam meningkatkan pendapatan di masa pamdeni covid-19  

pada Pasar Tradisional Adirejo Lampung Timur menurut 

perspektif ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Selanjutnya apabila penelitian ini diselesaikan dengan baik, 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang 

berkepentingan, baik manfaat toritis maupun praktis. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a.Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan peneliti 

selanjutnya khususnya terhadap peran manajemen 

pengelolaan pasar dalam meningkatkan pendapatan pada 

masa pandemi covid-19 di Pasar Tradisional Adiejo 

Lampung Timur. 

b. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai 

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutanya. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan 

dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu 

Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pada penelitian ini penulis juga mengambil dan mencari 

beberapa reverensi dari penelitian sebelumnya, sebagai gambaran 

untuk penulis mengenai penelitian yang akan diteliti ini. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah peneliti memfokuskan 

kepada manajemen guna meningkatkan pendapatan pasar di masa 

pamdeni covid-19 ini di Pasar Tradisional Adirejo Lampung 
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Timur. 

 

1. Nama : Joko Purcahyono dan Musfira 

Judul : Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Distrik 

Ayamaru Kabupaten Maybrat  

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan 

pengaruh pembangunan pasar rakyat terhadap pengelolaan 

ruang di Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat, dengan 

melakukan analisis SWOT, maka dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut: Strategi SO, strategi ini untuk memperbarui 

pengelolaan Pasar Ayamaru Kabupaten Maybrat yang telah 

diterapkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan antar 

pegawai atau pegawai dengan pedagang. Strategi ST, promosi 

yang dilakukan dari mulut ke mulut atau melalui pamflet untuk 

mempromosikan hasil komoditi yang diperdagangkan. Strategi 

WO, strategi yang digunakan adalah kerjasama Pasar Ayamaru 

Kabupaten Maybrat, pedagang dan koperasi koperasi baik dari 

segi modal maupun input dan pemasaran produk. Strategi WT, 

penyuluhan yang diberikan seperti perlunya pengetahuan 

tentang menjaga kebersihan saat transaksi berlansung, penataan 

produk yang menarik minat konsumen.
16

  

2. Nama : Luluk Nur Azizah  

Judul : Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional 

Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus 

Pasar KIRINGAN Desa Kemlagilor Turi Lamongan).  

Hasil Penelitian : Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa manajemen 

pengelolaan Pasar Tradisional KIRINGAN tergolong kurang 

baik jika dilihat dari aspek penyediaan infrastruktur, perbaikan 

sarana dan prasarana Pengelolaan yang kurang baik 

menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil.
17

 

                                                      
16 Joko Purcahyono dan Musfira, Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di 

Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat, Jurnal Arsitektur dan Planologi, Volume 10 

No.1 Januari 2021. 
17 Luluk Nur Azizah, Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional 

Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar KIRINGAN 

Desa Kemlagilor Turi Lamongan), Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Vol. 4 No. 1, 
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3. Nama : Sakum dan Junita Khoirunisa 

Judul : Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Situasi 

Pandemi Covid 19 Bidang Foodpreneur di Kabupaten 

Tangerang 

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahswa 

strategi yang dilakukan para pelaku usaha yaitu dengan 

melakukan inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, 

membaca dan menangkap peluang digital, serta menyesuaikan 

materi promosi. Strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha 

mampu membuat pelaku usaha tetap bertahan dalam masa 

pandemi.
18

 

4. Nama : Maskarto Lucky Nara Rosmadi 

Judul : Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19 

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data 

bahwa strategi bisnis dalam memasarkan hasil produksinya 

adalah melalui media sosial. Dari hasil penelitian di atas, maka 

dapat diuraikan bahwa strategi ini dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan dengan memperhatikan daya beli konsumen di 

masa pandemi covid-19 ini. Namun demikian, dengan 

menggunakan sarana media sosial, maka dana yang dibutuhkan 

oleh pelaku usaha kecil berdampak pada berkurangnya modal 

usaha.
19

 

5. Nama : Ismi Octaviani1, Abdul Haris Fatgehipon,Sujarwo 

Judul : Strategi Adaptasi Pedagang Tradisional Saat Pandemi 

Covid-19 

Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

ada tiga strategi adaptasi yang digunakan oleh para pedagang 

yang terkena dampak pandemi Covid-19, antara lain 

mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan pendapatan, meminimalkan pengeluaran, dan 

                                                                                                                  
Februari 2019. 

18 Sakum dan Junita Khoirunisa, Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam 

Situasi Pandemi Covid 19 Bidang Foodpreneur di Kabupaten Tangerang, Jurnal 

Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 06 No. 02, Oktober 2021. 
19  Maskarto Lucky Nara Rosmad, Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi 

Covid-19, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Vol. 4 No. 1, Bulan Maret 2021. 
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memanfaatkan hubungan jejaring sosial. Selain itu, hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa perubahan sosial seperti pola 

perilaku dalam berdagang para pedagang tradisional 

Minangkabau, karena dukungan modernisasi menyebabkan 

mereka memanfaatkan E-Commerce saat berdagang. Perubahan 

tersebut terjadi karena para pedagang tidak lagi mendapatkan 

penghasilan hanya dengan mengandalkan penjualan offline di 

masa pandemi Covid-19. Sehingga kehadiran E-Commerce 

menjadi peluang bagi sebagian pedagang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.
20

 

6. Nama : Alfi Fadillah, Syahrani, Aris Setia Noor 

Judul : Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional 

Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus 

Pasar Cemara Kecamatan Banjarmasin Utara) 

Hasil Penelitian : hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Manajemen Strategi Pengelolaan Pasar yang sebaiknya 

diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Pedagang kecil di 

Pasar Cemata dengan menggunakan analisis SWOT adalah 

dengan strategi SO (strengths opportunities) atau pertumbuhan 

agresif (growth oriented strategy) dengan cara memanfaatkan 

peraturan yang ada untuk meningkatkan pengelolaan pasar 

Cemara, strategi ST (strengths threats) Menertibkan pedagang 

pedagang liar yang berjualan di bahu jalan, strategi WO 

(weakness opportunities) atau strategi turn around dengan cara 

peningkatan koordinasi antara Dinas, Pemerintah, UPTD dan 

pedagang untuk melakukan perbaikan bangunan atau sarpras 

sesuai aturan yang ada, strategi WT (weakness threats) atau 

strategi bertahan dengan mengadakan pelatihan dan pengadaan 

bantuan teknologi yang diperlukan guna meningkatkan 

pengelolaan pasar Cemara.
21

 

 

                                                      
20 Ismi Octaviani1, Abdul Haris Fatgehipon, dan Sujarwo, Strategi Adaptasi 

Pedagang Tradisional Saat Pandemi Covid-19, JURNAL EDUKASI IPS, Vol. 4 No. 2, 

(2020). 
21 Alfi Fadillah, Syahrani, dan Aris Setia Noor, Analisis Manajemen 

Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil 

(Studi Kasus Pasar Cemara Kecamatan Banjarmasin Utara), Jurnal Manajemen 

Universitas Islam Kalimantan, Juni 2021. 
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7. Nama : Royyan Ramdhani Djayusman, Ahmad Lukman 

Nugraha dan Khoirul Umam 

Judul : Analisi Strategi Pengembangan Pasar Tradisional 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar 

Songgolangit Kabupaten Ponorogo)  

Hasil Penelitian : Pertama, fluktuasi jumlah pedagang harus 

diikuti oleh infrastruktur tambahan. Kedua, strategi 

pengembangan bisnis di Songgolangit dapat dilakukan melalui 

dua aspek; aspek material dan non-material. Aspek material 

termasuk mengembangkan modal usaha. Aspek non-materi 

termasuk pengembangan literasi bisnis dan kewirausahaan. 

Ketiga, peran pemerintah daerah dalam mengontrol dan 

mengelola pasar tradisional sangat penting dalam peraturan 

daerah (PERDA) untuk mengatur posisi, jarak dan waktu 

operasional pedagang kaki lima (PKL), pasar tradisional dan 

pasar modern. Keempat, strategi pengembangan pasar 

tradisional melalui modernisasi infrastruktur dan pemasaran 

memanfaatkan kemajuan teknologi.
22

 

I. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Komponen-kompomen yang akan ditempuh dalam menganalisa 

data untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Bila dilihat dari permasalahanya, penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan (field reseach), sebuah 

penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung 

kelapanagn dan dalam kehidupan yang sebenarnya
23

. 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meminta data 

pendaptan dan pengeluran Pasar Tradisional Adirejo 

Lampung Timur.  

                                                      
22 Royyan Ramdhani Djayusman, dkk, Analisi Strategi Pengembangan Pasar 

Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolangit 

Kabupaten Ponorogo), Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 Desember 2018. 
23 Kartini Kantono, pengantar metodologi sosial. (Bandung:Madar Maju, 

2006), hlm. 32. 
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b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan 

masalah yang ditelusuri digunakan dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada 

saat ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terkuak.
24

 

Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami 

suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia 

dalamkeadaan tertentu menurut peneliti sendiri. 

Metode deskritif ialah metode yang digunakan dalam 

pencarian kebenaran berupa fakta yang benar dan tepat, 

peneliti mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku pada masyarakat dan juga 

keadaan-keadaan tertentu termasuk hubungan-hubungan, 

kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung 

serta pengaruh dari sebuah fenomena atau kejadian.
25

 

Penelitian kualitatif sering bersifat kasuistik. Peneliti tidak 

mementingkan generalisasi. Oleh karena itu, sampel 

ditentukan secara purposif (sengaja/dengan pertimbangan) 

sehingga sampel penelitian tidak perlu mewakili populasi. 

Adapun pertimbangan penelitian sampel bukan berdasarkan 

pada aspek keterwakilan populasi didalam sampel. 

Pertimbangannya lebih pada kemampuan sampel (informan) 

untuk memasok informasi selengkap mungkin pada 

peneliti.
26

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data utama, data ini diperoleh 

langsung dari informan melalui langsung penelitian 

lapangan dengan cara melakukan interview atau wawancara 

kepada beberapa orang yang dipandang mengetahui 

                                                      
24 Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial. Cer. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2001), hlm. 67. 
25 Ibid  
26 Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif. (Malang: UMM Press, 

2010). 
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permasalahan yang diteliti
27

. Data primer dalam studi 

lapangan didapatkan pada hasil wawancara pada Pihak 

Pengelolaan Pasar Tradisional Adirejo Lampung Timur, 

serta masyarakat yang berdagang dikawasan Pasar 

Tradisional Adirejo Lampung Timur dan para pengunjung 

pasar tersebut. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data 

yang biasanya sudah tersusun alam bentuk dokumen, 

misalnya mengenai data demografis atau suatu daerah dan 

sebagainya
28

. Data sekunder yang dipergunakan pada 

penelitian ini adalah berupa data demografis desa, profil, data 

kependudukan, jurnal dan juga literatur lain yang terkait 

dengan penelitian. 

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling 

melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data 

yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data 

primer dan sekunder tersebut maka data tergabung, serta 

data tersebut dapat memberikan validasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya. 

3. Definisi Variabel  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
29

  Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas (Variabel Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas 

yaitu: 

1) Planning (Perencanaan)  

                                                      
27 Syaifudin Hidayat,metodologi penelitian,(Bandung: Mandar Maju,2002), 

hlm. 6. 
28 Ibid, hlm. 7. 
29 Ibid, hlm.8. 
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Planning (Perencanaan) memiliki tolak ukur berupa 

menetapkan tugas dan tujuan yang bertujuan untuk 

memberikan pendapatan dan mesejahterakan masyarakat 

di sekitar pasar, selain itu perencanaan ini dilakukaan 

untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan 

perencanaan yang baik dan buruk untuk pasar. 

 

 

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Organizing (Pengorganisasian) memiliki tolak ukur 

berupa mengelompokkan individu menjadi suatu 

organisasi dan diberi tanggungjawabmasing-masing. 

3) Actuating (Pelaksanaan) 

Actuating (Pelaksanaan) memiliki tolak ukur berupa 

memotivasi proses yang menyebabkan timbulnya 

antusiasme dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

sudah direncanakan dan mengkoordinasi anggota 

pengelola agar terwujudnya harmonisasi di dalam suatu 

kegiatn dalam rangka pencapaian tujuan. 

4) Controling (Pengawasan) 

Controling (Pengawasan) memiliki tolak ukur berupa 

melakukan pengaasan untuk mencegah penyimpangan 

dari suatu perencanaan yang telah ditentukan. 

b. Variabel Terikat (Variabel Dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel terikat yaitu Meningkatkan 

Pendapatan. 

4. Informan Penelitian 

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu 

mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih 

mementingkan konten, relevansi sumber yang benar-benar 

dapat memberikan informasi. baik mengenai orang, peristiwa 

atau hal. Oleh karena itu, teknik pengambilan sumber data 

(informan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

purposive atau pengambilan informan dengan sengaja atau 
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dengan tujuan tertentu.
30

 

Informan penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang 

terkait langsung maupun tidak langsung dengan manajemen 

(pengelolaan) Pengelolaan Pasar Tradisional Adirejo Lampung 

Timur, yaitu unsur pengelolaan pasar dan masyarakat di sekitar 

lokasi atau berjualan dipasar. Informan penelitian sebanyak 11 

orang, sebagai berikut : 

a. Pengelola pasar sebanyak 3 orang. 

b. Petugas pasar sebanyak 3 orang. 

c. Pedagang pasar sebanyak 3 orang. 

d. Pembeli di pasar sebanyak 2 orang. 

5. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa obyek/fokus 

penelitian ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan pasar 

yang dilakukan oleh pihak Pengelola Pasar Tradisional Adirejo 

Lampung Timur melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya yang ada. Berdasarkan hal tersebut 

maka penelitian ini difokuskan pada 4 unsur manajemen 

pengelolaan sebagaimana yang dikemukakan oleh George Terry 

yaitu: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), 

Actuating (Pelaksanaan) dan Controling (Pengawasan). 

6. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa metode yang peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung 

penelitianya, metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara atau interview adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh 

dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan
31

, 

bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

nonterstruktur yaitu wawancara yang dilakukan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

                                                      
30 Moleong L, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006). 
31 Enzie, Metodologi Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. Raja 

Persada,2010), hlm. 39. 
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namun tidak menyertakan pilihan jawaban
32

. Melalui metode 

wawancara peneliti memperoleh keterangan atau pendapat 

dari para partisipan selaku narasumber penelitian. Metode 

wawancara digunakan untuk mendapatkan  informasi secara 

akurat tentang manajemen Pasar Tradisional Adirejo 

Lampung Timur, dengan wawancara peneliti dapat menggali 

informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk 

menunjang kesempurnaan penelitian ini. 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu 

proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada 

responden, kemudian responden menjawab secara bebas. 

Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, 

menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek 

penelitian. Peneliti disini mewawancarai ketua pengelola 

pasar, wakil pengelola pasar, bendahara pengelola pasar, 

beberapa pedagang dan pembeli di pasar Pasar Tradisional 

Adirejo Lampung Timur. 

b. Observasi 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan 

dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian
33

. Teknik ini digunakan untuk 

pengumpulan data data informasi guna mendukung data 

yang diperoleh melalui wawancara secara formal atau 

informasi dalam waktu bersamaan pada penelitian ini. 

Metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan 

peneliti adalah observasi partisipan, yaitu observasi yang 

memungkinkan peneliti secara langsung dalam kegiatan 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. 

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama 

                                                      
32 Ibid.47. 
33 Ibid.48. 
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keterpercayaan data dan kelengkapaya karena dikumpulkan 

dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan 

memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab 

dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan 

bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang 

akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti dapat 

menggambarkan secara akurat mengenai “Analisis 

Manajemen Pengelolaan Pasar Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Pedagang di Masa pamdeni Covid-19 Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar Tradisional 

Adirejo Lampung Timur)”. 

c.Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal 

yang dapat berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya. Pada penelitian ini, 

pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum 

deskripsi lokasi penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen  

1. Pengertian Manajemen 

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa 

inggris, management, yang berarti ketatalaksanaan, tata 

pimpinan dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah suatu 

proses yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam 

upaya-upaya koordinasi untuk mencapai tujuan tertentu.
34

 

Manajemen menurut Parker (Stoner & Freeman) yang ditulis 

oleh Husaini Usman adalah seni melaksanakan pekerjaan 

melalui orang-orang (the art of getting things done throgh 

people). Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen 

dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah, yang 

meliputi manajemen perencanaan program sekolah/madrasah.
33

 

Manajemen yang mengatur jalannya suatu proses dalam 

mencapai suatu tujuan tentulah memiliki fungsi-fungsi yang 

bertujuan supaya sistematika urutan pembahasannya lebih 

teratur, lebih mudah dan lebih mendalam.
34

 

Teori yang saya gunakan merupakan teori yang 

dikemukakan oleh George R. Terry dan Leslie W. Rue yang 

menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
35

 Manajemen 

memiliki tujuan tertentu dan tidak dapat di raba. Ia berusaha 

untuk mencapai hasilhasil tertentu, yang biasanya diungkapkan 

dengan istilah-istilah objectives atau hal-hal yang nyata. Usaha-

usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada  

pencapaian-pencapaian khusus. Mungkin manajemen dapat 

                                                      
34 Muhammad Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group, 

Cetakan Ke-2, 2009), hlm. 9. 
35 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2012), cet. ke-13, hlm. 2. 
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digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat dilihat, 

tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya 

seperti output atau hasil kerja yang memadai, kepuasan 

manusiawi dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik. 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang 

selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan 

dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan 

mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. 

Menurut Terry ada 4 fungsi manajemen yaitu:
36

 

b. Planning: Proses menetapkan tujuan dan menentukan apa 

yang harus dilakukan untuk mencapainya. Dengan 

perencanan manajer dapat mengidentifikasi hasil yang ingin 

diinginkan dan cara untuk mencapainya. 

c. Organizing: Proses menetapkan tugas, mengalokasikan 

sumber daya, dan mengkoordinasikan kegiatan individu atau 

kelompok untuk mencapai rencana. pengorganisasian adalah 

bagaimana manajer mengubah rencana menjadi tindakan dan 

mendukung rencana tersebut dengan teknologi dan sumber 

daya lainnya 

d. Actuating: suatu tindakan untuk mengupayakan agar setiap 

anggita organisasi mampu bekerjasama secara bersinergi dan 

iklas untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan 

perencanaan dan pengorganisasian. 

e. Controlling: Proses mengukur performa kinerja, 

membandingkan hasil dengan target, dan mengambil 

tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Dengan 

controlling akan membantu manajer dalam mengumpulkan 

laporan dan informasi untuk mengambil langkah yang harus 

dilakukan. 

 

 

 

                                                      
36 Torang. S. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi). (Bandung: Alfabeta, 2016). 
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3. Manajemen dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam tataran ilmu, manajemen di pandang sebagai 

kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan 

dditerima berkenaan dengan kebenaran-kebenaranuniversal 

manajemen. Dalam tataran seni (praktik), manajemen diartikan 

sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill 

dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni karena ia 

merupakan organisator dan pemanfaatan bakat manusia (the art 

of getting think done though people). Mayoritas ahli dalam 

praktisi manajemen memiliki pandangan bahwa manajemen 

merupakan ilmu dan sekaligus seni.
37

 

Manajemen dalam perspektif Islam tidak jauh dari 

pemahaman yang disebutkan diatas yaitu manajemen dianggap 

sebagai ilmu sekaligus teknis (seni) dalam kepemimpinan 

diawal perkembangan Islam, yang mana sebagai manajemen di 

pandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan 

dengan nilai, peradaban sehingga hukum dalam mempelajarinya 

adalah fardhu kifayah. Sedangkan sebagai teknis (seni) dalam 

kepemimpinan merupakan suatu aktivitas atau kegiatas yang 

didalamnya terikat pada aturan sara, nilai atau hadlarah.
38

 

Tak dapat di pungkiri bahwa manajemen adalah suatu hal 

penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki 

hampir seluruh aspek kehidupan manusia. manajemen 

menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, memungkinkan kita untuk 

mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian 

tujuan, dan memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.
39

 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-

prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh 

                                                      
37 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-3, hal.28 
38 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu pada 

Al-Qur‟an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan 

Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 186 
39 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-3, hal.29 
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dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama 

dalam ajaran Islam.  

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanan 

segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang 

berdampak pada melakukan sesuatu dengan aturan serta 

memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah 

sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan jika 

perbuatan itu tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk 

dalam kategori manajemen yang baik.
40

 

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termanaj 

dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS. 

Ash-Shaff ayat 4, sebagai berikut:  
 

نَِّ
ّ
َِِا بُِِّاللَّ ينَُِِيه  ِِيهقَاث لهونَِِاَّلَّ  ِ ِف  يل  همَِصفًّاَِسب  ِِبهنيَانِ ََِكََّنَّ وص  ْرصه ﴾٤﴿ِمَّ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-

orang yang berjuag di jalan-Nya dalam barisan yang teratur 

seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang terususun 

kukuh.”
41

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kukuh disini bermakna 

adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dan bagian 

yang lain. jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu 

yang masksimal. Dalam AlQuran surat at-Taubah ayat 71, Allah 

Swt. Berfirman: 
 

نهونَِ ْؤم  َِِوامْمه نَاته ْؤم  ههمَِِْوامْمه َِِأْوم َياءِبَْعضه ونَِِبَْعض  ره ِِيَأِمه وف  مَْمْعره نَكرِ َِعنِ َِويَْْنَْونَِِِب  ِامْمه

اَلةََِِويهق ميهونَِ ََكةََِِويهْؤثهونَِِامصَّ ونَِِامزَّ يعه وَلِهِالّلََِِويهط  ههمِهُِأْومَئ كََِِوَرسه ََحه نَِِّالّلِهَِسََيْ
ّ
ِالّلَِِا

﴾١٧﴿ِيِ َحكِ َِعز يزِ   

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 

sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

makrif, mencegah dari mungkar, mendirikan shalat, 

                                                      
40 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam 

Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 5. 
41 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Cordoba, 2012), hlm. 551. 
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menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-

Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya 

Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”
42

 

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan 

apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. 

Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik 

daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu 

akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi 

apapun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Ali 

bin Abi Thalib ra. Menggambarkan betapa kebatilan yang 

diorganisasi dengan rapi akan mengalahkan kebaikan yang 

tidak diorganisasi dengan baik. 

 

B. Pengelolaan Pasar 

1. Pengertian Pengelolaan Pasar 

Pengelolaan pasar adalah upaya terpada yang dilakukan 

untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi 

kebijakan kebijkan perencanaan, perizinan, penataan, 

pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, pembinaan, dan evaluasi serta penegakan 

hukum.
43

 

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada 

didalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan 

diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan 

keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional.
44

 Lokasi usaha 

yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga 

membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat 

melakukan jual beli. 

Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

pedagang, menjaga ketertiban umum dan kebersihan 

                                                      
42 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Cordoba, 2012), hal. 198 
43 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.1 Tahun 2013, Tentang 

Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Barito Utara. 
44  Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2013), hlm. 37. 
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lingkungan. Menurut Mulyadi, dalam mengimplementasikan 

suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu pemerintah 

daerah perlu adanya pihak yang melaksanakan kebijakan 

tersebut.
45

 Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat 

yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, 

sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-

hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan 

tersebut dapat berjalan dengan lancar.  

2. Prinsip Pengelolaan Pasar 

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha 

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 

sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan 

Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, 

berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan 

perkembangan global.
46

 

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau 

objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar 

itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah menejemen tata kelola yang 

baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui 

pengelolaan yang professional diharapkan dapat menjaga 

keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar 

tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah 

luas hingga kepelosok daerah sehingga nantinya dapat 

memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap 

pelanggan/masyarakat. 

Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang 

baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar, 

                                                      
45 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 113. 
46 Tap. MPR No. IV/MPR/1999. 
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di antaranya sebagai berikut:
47

 

a.Otonomi Pengelolaan Pasar 

b. Sistem Pengelolaan yang Terintegrasi 

c.Memkasimalkan Pendapatan Pasar 

d. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar 

e.Efisiensi 

3. Pengelolaan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa 

manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

diterapkan.   

Dalam dalam Islam tidak pernah menggunakan istilah „al-

sulthah‟ (wewenang, kekuasaan), sehingga maknanya bisa 

dibelokkan menguasai atau menghukum. Akan tetapi Islam 

lebih memilih menggunakan istilah ulil amri dalam firman 

Allah surat Al-Nisa ayat 59: 

 

مِِ..... ْ نْكه ِم  ِِاْلَْمرِ  ْولََِِواهول  سه واِامرَّ ْيعه ََِِوَاط  واِالّل  ْيعه َمنهوِْٓاَِاط  يْنَِِاِ  َاِاَّلَّ   ي َُِّٓيُّ

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu….” 
48

 

Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab ini 

memungkinkan untuk menentukan aktivitas manajemen yang 

dijalankan masing-masing individu. Aktivitas-aktivitas yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu 

dibagi dalam beberapa kelompok aktivitas. Melalui penetapan 

kerja yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, 

syarat ini akan dapat mengupayakan efisiensi kerja yang baik.
49

 

 

 

                                                      
47 Labolo Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, 

Konsep, dan Pengembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 19.  
48 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, 

(Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 92. 
49 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan. 

Kontemporer, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm, 94-95 
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C. Pasar 

1. Pengertian Pasar 

Menurut Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan 

penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu.
50

 Para pembeli 

sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan 

terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang 

menentukan penawaran terhadap produk. Sedangkan menurut 

Supriyatno pasar adalah suatu tempat antara permintaan 

(pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa 

tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga 

keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. 

Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan 

pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati 

oleh keduanya.
51

 

Menurut Jusmaliani Pasar didefinisikan sebagai sarana 

pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli 

datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang 

tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa 

penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan 

tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan 

pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam 

transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli 

maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam 

transaksi tersebut.
52

 Secara sederhana pasar dapat 

dikelompokkan menjadi:
 53

 

a.Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam, di antaranya pasar tradisional, pasar raya, 

pasar abstrak, pasar konkrit, toko swalayan, dll. 

b. Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan 

menjadi beberapa macam diantaranya pasar ikan, pasar 

                                                      
50 N.Gregory Mankiw, Makroekonomi, Edisi Keenam, (Jakarta : Erlangga, 

2007), hlm. 55. 
51 Supriyatno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam. (Malang: Uin Malang Press, 

2008.), hlm. 205.  
52 Jusmaliani Dkk, Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam. (Yogyakarta: 

Kreasi Wacana, 2005), hlm. 198. 
53 Satria, Pasar Modern Dan Pasar Tradisional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 3. 
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sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar 

barang perhiasan, pasar bahan bangunan, dll. 

Dalam pengertian yang sederhana atau sempit pasar adalah 

tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) 

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada 

waktu dan tempat tertentu.  

Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting didalam pasar 

yaitu orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, dan 

kemampuan untuk membelanjakannya.
54

 Pada umumnya suatu 

transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jas denagn 

uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui 

oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Pasar secara umum 

mempunyai pengertian sebagai tempat pertemuan antara penjual 

dan pembeli. Bagi produsen, posisi pasar mempunyai arti yang 

luas, sebagai sumber memperoleh uang dari hasil transaksi di 

pasar-pasar, sementara bagi konsmen, pasar dianggap sebagai 

sumber memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seiring 

perkembangan zaman saat ini dikenal dengan istilah pasar 

tradisional dan pasar modern. 

2. Jenis-jenis Pasar  

a.Pasar Modern 

Menurut Satria pasar modern adalah pasar yang 

dibangung oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang 

bentuknya berupa mall, supermarket, department store, dan 

shopping center yang pengelolaannya dilaksanakan secara 

modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan 

berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan 

bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
55

 Pasar 

modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, 

namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi 

secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang 

tercantum dalam barang, berada dalam bangunan dan 

pelayanannya dilalukan secara mandiri atau dilayani oleh 

                                                      
54 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, (Jakarta: 

Prenhallindo, 2000), hlm. 92. 
55 Satria, Pasar Modern Dan Pasar Tradisional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 
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pramuniaga.barang-barang yang dijual selain bahan 

makanan, seperti buah, sayuran, daging dan sebagian besar 

barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat 

bertahan lama. 

 

 

b. Pasar Tradisional 

Menurut Kotler pasar tradisional adalah tempat 

bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan 

adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan 

biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya 

terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang 

dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 

kebayakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-

bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, 

daging, kain, pakaian, barang elektronik, ada, dll. Selain itu, 

ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.
56

 

Pasar seperti ini masih bayak ditemukan di Indonesia, dan 

umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar 

memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. 

3. Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pasar dalam kacamata 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, yang tentu saja memiliki 

berbagai kelemahan seperti tidak selalu selaras antara prioritas 

individu dengan sosial, mengabaikan distribusi pendapatan dan 

keadilan, dan lain sebagainya.
57

 Maka sebagai umat muslim, 

dalam menjalankan kegiatan ekonominya baik sebagai 

konsumen maupun sebagai produsen, haruslah menjalankan 

aturan-aturan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam.  

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk 

                                                      
56 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Millenium, (Jakarta: 

Prenhallindo, 2000), hlm. 92. 
57 Alimatul Farida, Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi 
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memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam 

bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi 

seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi 

Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan 

nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama (falah). 

Pandangan Islam mengenai pasar menganjurkan sekiranya 

seluruh pelaku pasar untuk bertindak secara adil, baik dalam 

bentuk persaingan maupun adil kepada diri sendiri. Salah satu 

upaya mempersiapkan diri yakni dengan  berbenah dan mencari 

solusi agar mampu berekonomi dengan adil dan sesuai dengan 

aturan syariah.
58

 

Pasar dalam konteks Islam diwajibkan bertindak adil dan 

dilarang saling mendzolimi, alasan yang paling tepat adalah 

pasar memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, karena 

untuk tujuan kemaslahatan manusia dalam mendapatkan mata 

pencarian yang akan terwujud dengan adanya tukar menukar 

atau jual beli dalam kegiatan muamalah di pasar.
59

 

Ketika melaksanakan jual beli baik yang terjadi di pasar 

maupun di luar pasar, pedagang dituntut untuk selalu berlaku 

sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai 

firmanNya dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 yang berbunyi:
 60

 

َاَرةِ َِعنِ لََِِّأنِتَكهونَِِِت 
ّ
ِا لِ  مَْباط  ِِِْب  ِِْبَيْنَكه هواَِِْأْمَوامَكه ينَِِأَٓمنهواِِْلَِِثَأُِكه َاِاَّلَّ  يََِِأُّيُّ

مي اِ﴿٩٢﴾ َِِْرح  ِالّلَََِِكنَِِب كه نَِّ
ّ
ِِْا َِِْولَِِثَْقتهلهواَِِْأهفهَسكه نكه ِِّم   تََراض 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29). 

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi 
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harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani 

dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin 

(segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. 

Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli 

jika dilarang oleh syara‟. Adapun perdagangan yang batil jika di 

dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan 

singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil 

itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-

nash syar‟i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, 

merampok, korupsi dan sebagainya.
61

 

D. Pendapatan 

Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda, penghasilan 

seseorang tergantung dari penawaran dan permintaan untuk kerja 

orang tersebut, yang pada gilirannya tergantung dari kemampuan 

alami, modal manusia, diferensial kompensasi, diskriminasi, dan 

seterusnya. 

1. Pengertian Pendapatan 

Menurut Winardi pengertian pendapatan adalah sebagai 

saluran penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari 

pihak lain maupun dari hasil sendiri yang dimulai dengan 

sejumlah uang atau jasa atas dasar harga yang berlaku saat itu.
62

 

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan 

konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang 

yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka 

waktu tertentu. Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah 

penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya 

pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan, 

dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap 

posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat.
63

 

Sebagaimana pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi 
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keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap orang yang 

bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu  termasuk 

pekerjaan disektor informal atau perdagangan, berupaya untuk 

selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang 

digunakan. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Swastha  menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan penjual
64

, yaitu: 

a.Kemampuan pedagang, yaitu mampu tidaknya seorang 

pedagang dalam mempengaruhi pembeli untuk membeli 

barang dagangannya dan mendapatkan penghasilan yang 

diharapkan. 

b. Kondisi pasar yaitu berhubungan dengan keadaan pasar, 

jenis pasar, kelompok pembeli di pasar tersebut, lokasi 

berdagang, frekuensi pembeli dan selera pembeli dalam 

pasar tersebut. 

c.Modal setiap usaha memerlukan modal yang digunakan untuk 

operasional usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan 

maksimal. Dalam kegiatan penjualan, semakin banyak 

jumlah barang yang dijual maka keuntungan akan semakin 

tinggi. Apabila ingin meningkatkan jumlah barang yang 

dijual maka pedagang harus membeli barang dalam jumlah 

yang besar. Oleh karena itu diperlukan tambahan modal 

untuk membeli baragang dagangan tersebut sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan. 

d. Kondisi organisasi usaha yaitu semakin besar usaha dagang 

akan memiliki frekuensi penjualan yang juga semakin tinggi, 

sehingga keuntungan akan semakin besar. 

e.Faktor lain, misalnya periklanan dan kemasan produk yang 

dapat mempengaruhi pendapatan penjual. 

3. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut Syahatah pendapatan atau upah dapat didefinisikan 

dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam 
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menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.
65

 

Dalam Al-Qur‟an Allat SWT menganjurkan kita agar 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari penghasilan 

berupa pendapatan yang tertuang dalam Al-Qur‟an pada surah 

Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi: 

 

َذا
ّ
يَتِ ِفَا اَلةِهِقهض  واِامصَّ ه ِِفَاهْتَِش  ِِف  نَِِْوابْتَغهواِاْْلَْرض  ِ ِفَْضلِ ِم  واِاللَّ ََِِواْذلهره ِاللَّ

ا َِِْلث َي  ونَِِمََعلَّكه ﴾٧١ِ﴿ِثهْفل حه  

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah 

dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
66

 

Dari ayat diatas, dapat dikatakan bahwa umat Islam jika 

telah selesai menunaikan shalatnya, diperintahkan Allah SWT 

untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karuniaNya 

berupa penghasilan ataupun pendapatan, ilmu pengetahuan, 

harta benda, kesehatan dan lain-lain. Kemudian umat Islam 

diperintahkan juga agar senantiasa mengingat Allah SWT 

didalam maupun diluar ibadah shalatnya dan selalu berikhtiar 

dengan giat berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, mulia 

disisi Nya dan terhormat dipandang manusia dengan landasan 

nilai syariah islam. Sehingga nantinya dapat menjadi orang-

orang yang beruntung didunia dan diakhirat.
67

 

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep 

Islam, yaitu sebagai berikut:
68

 

a.Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan. 

b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan 

dasar unsurunsur lain yang terkait untuk produksi, seperti 

usaha dan sumbersumber alam. 
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Media Eka Sarana, 2001), hlm. 148. 
66 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, 

(Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm 554 
67 Azhari Akmal Tarigan, Tafsir ayat-ayat ekonomi, (Medan: Febi UIN-SU 

Press, 2016), hlm. 131. 
68 Husein Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Jakarta : Akbar 

Media Eka Sarana, 2001), hlm. 150. 
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c.Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya 

karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan 

atau pengurangan jumlahnya. 

d. Modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan. 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara 

umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan 

pengambilan keuntungan yaitu:
69

 

a. Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan 

dalam mengambil laba. Batasan laba ideal (yang pantas dan 

wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan 

ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan 

meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan 

membawa pada pertambahan laba 

b. Keseimbangan antara kesulitan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba 

dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. 

Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula laba yang 

diinginkan pedagang. 

c. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang 

diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha, yaitu 

semakin panjang perputaran dan bertambahnya tingkat 

resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan. 

Begitu juga sebaliknya semakin berkurangnya tingkat 

bahaya maka pedagang akan menurunkan standar labanya. 

d. Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga tunai 

sebagaimana juga boleh dengan kredit, dengan syarat adanya 

keridhoan diantara keduanya. 
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