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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan 

Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam 

Pergeseran Perilaku Konsumen Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Kecamatan Sukarame Kota 

Bandar Lampung)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami makna pada judul skripsi ini, maka penulis terlebih 

dahulu menegaskan istilah-istilah tersebut, yaitu: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu tindakan 

untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok 

persoalan atas bagian-bagian untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

Berdasarkan uraian di atas, analisis dalam penelitian ini 

adalah penguraian persoalan mengenai implementasi 

kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern dalam 

pergeseran perilaku konsumen berdasarkan perspektif 

ekonomi Islam di Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung. 

2. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan kebijakan 

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana 

dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
2
 Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan 

adalah keserasian antara serangkaian ketetapan yang 

mengarahkan cara bertindak dengan tindakan nyata untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat 

Bahasa Jakarta, Edisi 4 (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 58. 
2
 Uddin Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, Edisi 1 (Makasar: CV Sah 

Media, 2017), h. 121. 
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3. Kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan, tujuan-

tujuan dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-

masalah tertentu, langkah-langkah telah/sedang diambil 

untuk diimplementasikan.
3
 Maka kebijakan publik yang 

penulis maksud adalah pernyataan pemerintah yang memuat 

peraturan untuk dijalankan sebagai tindakan dalam 

menyelesaikan masalah publik sehingga perlu dipatuhi oleh 

pihak yang berkepentingan. 

4. Kebijakan zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah 

daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan 

unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona 

peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
4 

Maka 

bisa dikatakan bahwa
 
kebijakan zonasi merupakan peraturan 

dan pengendalian mengenai pemanfaatan tata ruang suatu 

wilayah tertentu agar lebih optimal. 

5. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan 

pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi 

sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi 

masyarakat.
5
 Dari pengertian di atas, pasar tradisional dapat 

diartikan sebagai wadah untuk mendapatkan barang 

kebutuhan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli 

dengan sistem tawar-menawar secara langsung sehingga 

terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Pasar 

Tradisional yang menjadi objek penelitian adalah pasar 

tradisional Tempel Way Dadi di Kecamatan Sukarame. 

6. Pasar modern adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 

berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, 

                                                             
3
 Syahruddin, Implementasi Kebijakan Publik, Edisi II (Bandung: 

Hikam Media Utama, 2018), h. 2. 
4 

―Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-

DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern‖, 2008, BAB 1 

Pasal 1. 
5
 ―Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Pasar Desa‖, Vol. 3 No. September (2007), BAB I Pasal 1. 
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Hypermarket atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
6 

Dapat dijelaskan
 
Pasar modern dalam penelitian ini yaitu 

Minimarket seperti Indomaret, Alfamart dan Chamart 

yang menjual berbagai kebutuhan seperti di pasar 

tradisional yang menjadi salah satu sarana alternatif 

belanja yang terus berkembang dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan sistem pelayanan mandiri. 

7. Perilaku konsumen adalah proses yang melibatkan 

kegiatan ketika mencari, memilih, membeli, 

menggunakan dan mengevaluasi produk dan jasa dengan 

tujuan memuaskan kebutuhan, hasrat dan keinginan.
7
 Jadi 

perilaku konsumen dapat artikan sebagai siklus yang 

dilalui konsumen dalam proses memperoleh barang. 

8. Ekonomi Islam adalah representasi perilaku ekonomi 

umat muslim dalam melaksanakan ajaran Islam secara 

menyeluruh.
8
 Maka ekonomi Islam merupakan bentuk 

implementasi ajaran islam dalam bidang ekonomi 

khususnya dalam penelitian ini dibidang konsumsi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu 

penelitian dengan tujuan membahas tentang bagaimana 

implementasi kebijakan zonasi yang terdapat dalam Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Persyaratan dan Penataan Minimarket terhadap Pasar 

Tradisional Tempel Way Dadi dalam pergeseran perilaku 

konsumen menurut perspektif ekonomi Islam di Kecamatan 

Sukarame Kota Bandar Lampung.  

 

 

                                                             
6
 ―Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern‖, No. 1 

(2007), BAB 1 Pasal 1. 
7
 et.al. Purboyo, Perilaku Konsumen Tinjauan Konseptual Dan Praktis, 

(Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), h. 12. 
8
 Ditulis oleh Pusat Pengkajian dab Pengembangan Ekonomi Islam 

(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank 

Indonesia, Ekonomi Islam, Edisi 1-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 18. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang 

mendapat perhatian dari pemerintah sebagai titik berat dalam 

pengembangan usaha mandiri. Pasar tradisional telah memainkan 

fungsi penting sebagai sumber utama mata pencaharian 

pedagang.  Untuk hasil cipta budaya dan faktor-faktor non fisik 

pasar tradisional mendapat tempat oleh konsumen pasalnya 

budaya berbelanja di pasar tradisional merupakan suatu warisan 

kebiasaan yang timbul dari akar hubungan timbal balik yang 

cukup kuat.
9
  

Para peritel modern berlomba-lomba untuk membangun 

gerai dilokasi strategis. Format minimarket memilih untuk 

membuka gerai di kawasan perumahan yang padat penduduknya.  

Fasilitas fisik mempunyai peran penting untuk memosisikan gerai 

ritel dalam benak konsumen dengan menggunakan penampilan 

yang mewah dan canggih untuk menarik minat konsumen untuk 

datang dan berbelanja.
10

   

Keberadaan pasar tradisional di daerah perkotaan dari waktu 

ke waktu semakin terancam oleh munculnya perkembangan pasar 

modern. Perubahan perilaku konsumen yang cenderung selektif 

menyebabkan mereka untuk beralih ke pasar modern. Pasar 

modern dikemas dalam tata letak yang baik, terang, sejuk dan 

dingin. Pengalaman belanja tidak lagi diperlakukan dengan 

suasana yang kotor, panas, bau, pengap, dan becek. Hal ini yang 

menyebabkan masyarakat lebih senang berbelanja di pasar 

modern dibanding dengan berbelanja di pasar tradisional. 

Ritel modern merupakan pengembangan dari ritel 

tradisional. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi 

yang dipicu oleh revolusi industri, terjadinya pergeseran tren 

perilaku konsumen karena arus urbanisasi yang pesat 

(perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari lapangan 

                                                             
9
 Fajriawati, ―Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional 

Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan‖, Vol. 13 No. 2 

(2017), 2–5. 
10

 Asep ST Sujana, Manajemen Minimarket, I (Jakara: Raih Asa Sukses 

(Penebar Swadaya Grup), 2012), 38. 
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pekerjaan), semakin meningkatnya pendapatan atau kemakmuran 

memberikan banyak pilihan bagi konsumen untuk 

membelanjakan uangnya, meningkatnya tuntutan terhadap 

kemudahan dan kenyamanan (pelayanan yang lebih baik) dalam 

berbelanja, dan meningkatnya orientasi terhadap nilai (value) 

dalam berbelanja. Tren perilaku konsumen ini telah mendorong 

para peritel untuk melakukan perubahan untuk memberikan 

kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen saat berbelanja.
11

 

Banyaknya minimarket yang tumbuh dan lokasinya yang 

sangat berdekatan dengan pasar tradisional berdampak pada 

usaha para pedagang kecil di pasar tradisional karena mayoritas 

produk yang dijual sama.
12

 Munculnya pasar modern 

menyebabkan menurunnya jumlah konsumen pada pasar 

tradisional karena adanya pasar modern diikuti dengan adanya 

perubahan preferensi masyarakat dalam memilih tempat 

belanja.
13

 

Secara konseptual, banyak kalangan yang mengasumsikan 

bahwa antara pasar modern dan pasar tradisional memiliki 

segmen pasar yang berbeda. Akan tetapi kenyataannya tidaklah 

demikian karena justru segmen pasar modern dan pasar 

tradisional adalah sama dan mereka bersaing secara bebas.
14

  

Bisnis ritel yang saat ini terkenal di kalangan masyarakat 

yaitu Alfamart dan Indomaret yang telah berdiri diberbagai sudut 

wilayah sehingga dapat menghemat biaya transportasi karena 

lokasinya dekat perumahan dan dapat menghemat tenaga dengan 

                                                             
11

 Ibid., 21. 
12

 Kadek Agus et al., ―Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional Dan Toko 

Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah‖, Vol. 3 No. 3 

(2020), h. 7. 
13

 Sodya An Nuryazza Adi Saputera Nugraha, Muhammad Bahri Yadi, 

―Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar 

Tradisional Dan Pasr Modern‖, Vol. 3 No. 1 (2021), h. 2. 
14

 Fajriawati, Op.Cit. 2. 
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barang serba komplit.
15

 Meskipun demikian, para pedagang yang 

menjual sayur-sayuran, daging, ikan, ayam, buah-buahan, 

peralatan rumah tangga dan lain-lain masih bisa bersaing dengan 

pasar modern Alfamart dan Indomaret mengingat masih banyak 

konsumen yang memilih ke pasar tradisional untuk membeli 

produk tersebut. Sebagian konsumen memilih berbelanja di pasar 

tradisional karena harga barang yang dijual di pasar tradisional 

lebih terjangkau.   

Akan tetapi sebagian konsumen lebih memilih ke pasar 

modern hal ini terjadi karena pasar modern dirancang untuk 

menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan sehari-

hari sampai kebutuhan khusus.
 
Pasar modern berhasil menangkap 

kebutuhan konsumen, mampu memenuhi keinginan serta selera 

konsumen, sementara pasar tradisional lambat merespon 

perubahan perilaku berbelanja konsumen yang semakin 

dinamis.
16

  

Minimarket memiliki banyak keunggulan seperti harga yang 

sudah tertera jelas, jam buka yang lebih lama, tempat lebih 

nyaman, lebih bersih, sistem pemilihan dan pengambilan barang 

sendiri oleh konsumen sehingga memudahkan masyarakat untuk 

membeli serta mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan 

segera, dengan pelayanan yang ramah.
 17

 Selain itu memberi 

manfaat ekonomis karena banyak memberi diskon sehingga 

membantu konsumen memperoleh harga yang lebih murah. 

Bahkan dengan berbelanja di Alfamart maupun Indomaret dan 

memiliki kartu keanggotaan, konsumen mendapatkan poin atau 

potongan harga.
18

 Sekarang ini dalam berbelanja konsumen 

                                                             
15

 Ahmad Dakhoir, ―Eksistensi Usaha Kecil Menengah Dan Pasar 

Tradisional Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern‖, Vol. 14 No. 01 

(2018), 8. 
16

 Ika Devi Pramudiana, ―Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat 

Dari Pasar Tradisional Ke Pasar Modern‖, Vol. 1 No. 1 (2017), h. 2. 
17

 Muhammad Luthfi and Hakhim Mustofa, ―Keputusan Pembelian 

Konsumen Toko‖, 2019, h. 5. 
18

 Feri Leasiwal Putra Sian Arimawa, ―Dampak Keberadaan Pasar 

Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Tobelo Kabupaten 

Halmahera Utara‖, Vol. 02 No. 03 (2018), 2–3. 
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mengutamakan kenyamanan walaupun harga barang berbeda 

dengan tambahan pajak barang. Karena konsumen berbelanja 

sesuai kebutuhan bukan hanya membeli akan tetapi berbelanja 

sebagai sarana hiburan.
19

 

Pasar tradisional Tempel Way Dadi merupakan salah satu 

pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sukarame. Letaknya 

yang strategis membuat pasar ini banyak dikunjungi oleh 

konsumen. Pasar Tempel Way Dadi merupakan pasar tradisional 

yang merasakan dampak menjamurnya minimarket karena 

pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat berpengaruh kepada 

masyarakat untuk beralih dalam berbelanja ke minimarket 

sebagai tempat alternatif dalam berbelanja yang lebih praktis. 

Tingkat pertumbuhan minimarket dibandingkan pasar tradisional 

di Kecamatan Sukarame dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Daftar Minimarket Menurut Kelurahan di Kecamatan 

Sukarame Periode 2021 

No. Kelurahan Indomar

et 

Alfamar

t 

Chamart Minimarket 

lainnya 

1. Sukarame 4 4 1 1 

2. Way Dadi 2 2 - 1 

3. Korpri Jaya 2 1 - - 

4. Way Dadi 

Baru 

1 1 - 1 

5. Korpri Jaya 3 3 - 2 

6. Sukarame 

Baru 

1 2 - 1 

 Jumlah 13 13 1 6 

 Sumber: BPS dan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 

Periode 2021 

 

 

 

 

                                                             
19

 Fajriawati, Op.Cit. 5. 
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Tabel 1.2 

Daftar Pasar Tradisional Menurut Lokasi di Kecamatan 

Sukarame Periode 2021 

No. Nama Pasar Lokasi 

1. Pasar Korpri Raya Jl. Veteran Blok Korpri Raya 

2. Pasar Way Dadi Jl. Sentot Alibasya Way Dadi 

3. Pasar Way Dadi Baru Jl. Pulau Damar Way Dadi Baru 

 Sumber: BPS dan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 

Periode 2021 

Berdasarkan data Tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukan bahwa 

eksistensi pasar tradisional sekarang ini mulai dikalahkan oleh 

minimarket yang berkembang pesat di Kecamatan Sukarame 

sebanyak 33 buah yang tersebar pada lokasi yang strategis 

sedangkan pasar tradisional di kecamatan Sukarame berjumlah 3 

buah yang tersebar di 3 lokasi. Berdasarkan hasil observasi hal ini 

tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas di pasar tradisional 

seperti revitalisasi bangunan pasar, keadaan pasar yang kotor, 

parkir kendaraan berada dipinggir jalan, pedagang kurang tertata 

dengan rapi dan banyak yang berjualan di pinggir jalan sehingga 

menggangu pengendara kendaraan serta tidak tersedianya sarana 

umum. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki pasar 

tradisional tidak memungkinkan untuk bisa bersaing secara baik 

dengan minimarket. Pembangunan sektor perdagangan, 

khususnya minimarket jumlahnya lebih banyak, kecenderungan 

ini disebabkan karena Kecamatan Sukarame memiliki peluang 

bisnis yang baik. Apabila hal ini terus menerus terjadi, maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa pasar tradisional akan 

semakin ditinggalkan konsumen.
20

 Terlebih jika tidak ada usaha 

dari selaku pengelola pasar tradisional untuk melakukan 

perbaikan ke dalam maupun di lingkungan sekitarnya.
21

  

                                                             
20

 Wayan Wenagama Made Deswitha Saraswati, ―Analisis Beberapa 

Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Konsumen Dari Pasar 

Tradisional Ke Pasar Modern‖, Vol. 8 No. 10 (2019), 1–6. 
21

 Supri Wahyudi Utomo Mahmudah Masyhuri, ―Analisis Dampak 

Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota 

Madiun‖, Vol. 6 No. 1 (2017), 2–6. 
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Eksistensi pasar tradisonal dan kebijakan pemerintah daerah 

berikut implementasinya dalam melindungi, mengatur zonasi 

pasar modern serta mengembangkan pasar tradisonal menjadi 

kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan dengan 

dukungan kebijakan pemerintah daerah.
22

 Hal ini mengingat 

pasar tradisional sangat penting bagi pergerakan roda 

perekonomian setiap daerah. Perkembangan pasar modern yang 

semakin menyebar luas di Indonesia mendorong pemerintah 

untuk melakukan intervensi ekonomi terhadap pelaku usaha. 

Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 

pengaturan tentang zonasi pasar tradisional dan pasar modern 

merupakan urusan wajib daerah otonom yang dalam hal ini 

menjadi urusan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang bertanggungjawab dalam pemberian izin usaha pasar 

modern, maupun pasar tradisional yang mengacu pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota termasuk peraturan 

zonasinya.
23

 Kemudian ditindak lanjuti dalam peraturan Menteri 

Perdagangan No.70/M-DAG.PER/12/2013 Tentang Pedoman dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern.
24

 Peraturan nasional ini dibuat sebagai acuan bagi 

pemerintah daerah untuk mengatur penataan pasar tradisional dan 

pasar modern untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat 

dikalangan masyarakat.  

Pengaturan zonasi pasar modern dan pasar tradisional adalah 

wewenang pemerintah daerah. Kota Bandar Lampung sendiri 

memiliki peraturan mengenai zonasi minimarket yang tertuang 

dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 2 huruf i 

menyebutkan bahwa pada lokasi pendirian minimarket hanya 

diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dengan 

merek berbeda dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi 

                                                             
22

 Iqbal Martin, ―Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar 

Tradisional Dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis Dari 

Perspektif Otonomi Daerah)‖, Vol. 1 No. 2 (2017), h. 107. 
23

 Moh Ikmal and Suluh Mardika Alam, ―Kebijakan Zonasi Dan Tata 

Ruang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di 

Kabupaten Sumenep‖, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 6. 
24

 Kadek Agus et al., Op.Cit. h. 250. 
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pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter, sedangkan 

Pasal 2 huruf i menyebutkan bahwa lokasi usaha minimarket 

berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pasar 

tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter 

dari pedagang/warung eceran yang berada di jalan kolektor, 

dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa lokasi pendirian pasar 

modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, 

Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. 

Undang-undang yang dimaksud disini adalah Perwali Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Bandar Lampung. Dua peraturan tersebut merupakan landasan 

utama dari adanya peraturan mengenai pembatasan jarak antara 

pasar tradisional dan pasar modern di Kota Bandar Lampung. 

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat 

penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sebaik apapun sebuah 

kebijakan tidak akan ada manfaatnya bila tidak diterapkan sesuai 

dengan rencana. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu 

dilakukan secara arif, bersifat situasional mengacu pada semangat 

kompetensi dan berwawasan pemberdayaan.
25

 Karena suatu 

kebijakan dibuat atas dasar adanya suatu masalah pendirian dan 

penataan pasar modern maka kebijakan harus diimplementasikan 

sebagai usaha mencari solusi menyelesaikan masalah agar 

kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan secara teratur.  

Maraknya bisnis eceran yang terjadi saat ini sangat 

menumbuhkan minat berbelanja di masyarakat namun konsumsi 

pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan 

dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan 

asalkan tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang 

dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas 

makanan yang dihalalkan.
26

  

 

 

                                                             
25

 Uddin Sore dan Sobirin, Op.Cit. h. 10. 
26

 Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam, ed. Edisi 1 (Magelang: 

Unimma Press, 2018), h. 30. 
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Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 31 menjelaskan bahwa: 

                          

            

 “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, 

tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 

orang-orang yang berlebihan.” (Q.S Al-A’raf [7]:31)
 27

 

Wahai anak Adam, berpakaianlah ketika kamu melakukan 

thawaf dan shalat dengan pakaian yang bagus karena kamu 

sedang menghadap Tuhanmu dan juga sebagai tanda syukur atas 

nikmat-Nya yang diberikan kepadamu! Juga makan dan 

minumlah dari suatu yang halal dan baik, serta janganlah 

berlebihan karena semua itu akan berdampak kepada 

kesehatanmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebihan di dalam hal apa saja karena pada akhirnya nanti 

akan cenderung boros. Sederhana atau berlaku tengah-tengah 

adalah prinsip dari setiap perbuatan yang baik.
28

  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian ilmiah 

yang diberi judul: “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi 

Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Pergeseran 

Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1) Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diketahui 

berbagai kemungkinan yang diduga sebagai masalah sebagai 

berikut: 

                                                             
27

 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Edisi 1 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 119. 
28

 Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Muyassar, Edisi I Ji (Malang: 

Inteligensia Media, 2020), 271. 
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a. Pesatnya pertumbuhan minimarket dapat meningkatkan 

minat berbelanja dikalangan masyarakat. 

b. Maraknya pendirian minimarket dan lokasinya yang 

berdekatan dengan pasar tradisional dapat menurunkan 

konsumen pedagang di pasar tradisional yang menjual 

produk yang sama. 

c. Maraknya pendirian minimarket sebagai referensi tempat 

belanja dan lokasinya yang berdekatan dengan pasar 

tradisional dapat berdampak pada beralih konsumen dari 

berbelanja dari pasar tradisional ke minimarket karena 

lebih dekat. 

d. Minimarket yang memiliki fasilitas yang memadai 

namun tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas di 

pasar tradisional memungkinkan pasar tradisional tidak 

dapat bersaing secara sehat dengan minimarket. 

e. Kebijakan yang telah dibuat perlu diimplementasikan 

agar tujuan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional 

dari menjamurnya minimarket dapat terwujud.  

 

2) Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar 

penelitian dapat berfokus pada pokok permasalahan yang 

ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan 

penelitian ini tidak menyimpang dari sasarannya, ruang 

lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada: 

a. Objek penelitian ini adalah pasar tradisional Tempel 

Way Dadi yang menjadi salah satu pasar tradisional 

terbesar di Kecamatan Sukarame sebagai wadah 

melakukan kegiatan ekonomi yang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan letaknya 

yang strategis dekat dengan jalan utama, mudah 

dijangkau, dan berada di pemukiman warga, 

sedangkan pasar modern berupa minimaket yaitu 

Indomaret, Alfamart dan Chamart yang lokasi 
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pendiriannya berdekatan dengan pasar Tempel Way 

Dadi berjumlah 6 (enam) buah.  

b. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana 

implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan 

pasar modern dalam pergeseran perilaku konsumen 

dalam berbelanja menurut perspektif ekonomi Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional 

Tempel Way Dadi dan pasar modern (Minimarket) dalam 

pergeseran perilaku konsumen di Kecamatan Sukarame? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional 

Tempel Way Dadi dan pasar modern (Minimarket) dalam 

pergeseran perilaku konsumen di Kecamatan Sukarame 

menurut perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan zonasi pasar 

tradisional Tempel Way Dadi dan pasar modern 

(minimarket) dalam pergeseran perilaku konsumen di 

Kecamatan Sukarame. 

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan zonasi pasar 

tradisional Tempel Way Dadi dan pasar modern 

(minimarket) dalam pergeseran prilaku konsumen di 

Kecamatan Sukarame menurut perspektif ekonomi Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan masalah di atas, maka manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan tentang kebijakan zonasi pasar 

tradisional dan pasar modern, pergeseran perilaku 
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konsumen dalam berbelanja, dan prinsip-prinsip 

konsumsi menurut perspektif ekonomi Islam. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sebagai referensi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang 

yang sama. 

b. Dapat dijadikan rujukan mahasiswa Ekonomi Islam 

selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan 

dengan kasus yang berbeda. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

pengetahuan tentang kebijakan zonasi pasar yang 

telah dibuat dan dijalankan. 

b. Diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari 

permasalahan yang dihadapi pasar tradisional dari 

pertumbuhan pasar modern yang dapat menurunkan 

tingkat pendapatan.  

4. Bagi Pemerintah 

a. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dapat 

memperhatikan pasar tradisional di Kecamatan 

Sukarame dan memberikan penegasan dalam 

penegakan peraturan. 

b. Dapat memberikan masukan dalam peningkatan 

pengelolaan manajemen pasar tradisional yang lebih 

baik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan 

hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang 

relevan dengan penelitian penulis. Sebelum melakukan penelitian 

lebih lanjut, penulis terlebih dahulu melakukan pemetaan 

terhadap hasil karya ilmiah dari peneliti sebelumnya yang 

berkaitan dengan judul dalam skripsi ini, yang memiliki tujuan 

sebagai bahan referensi dan menghindari adanya kesamaan 

pembahasan dengan penelitian terdahulu.  
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Tabel 1.3 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Nama dan Judul 

Penelitian  

Tujuan dan Metode  

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Iqbal Martin 

(2017).
 29

 

Penerapan 

Kebijakan Zonasi 

Pasar Tradisional 

dan Pasar Modern 

Kota Bandung 

(Suatu Tinjauan 

Yuridis dari 

Perspektif 

Otonomi Daerah) 

1. Implementasi 

penerapan 

kebijakan zonasi 

penataan pasar 

tradisional dan 

pasar modern,   

2. faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi 

penerapan 

kebijakan zonasi 

penataan pasar di 

Kota Bandung 

3. Metode 

penelitian 

Deskriptif analitis 

dengan pendekatan 

yuridis sosiologis 

1.Implementasi 

pengaturan zonasi 

pasar tradisional dan 

pasar modern menjadi 

kewenangan 

pemerintah daerah dan 

merupakan materi 

muatan peraturan 

daerah. 

2. Penerapan 

penentuan jarak perlu 

ditegaskan, bahwa 

peraturan daerah Kota 

Bandung, harus 

berdasarkan pada 

Perpres Penataan Pasar 

dan Permendag 

Penataan Pasar sebagai 

payung hukumnya. 

2. Ananda 

Mahardika dan 

Rafieqah Nalar 

Rizki (2021).
 30

 

Analisis 

Implementasi 

Kebijakan 

Penataan Pasar 

Tradisional dan 

Pendekatan metode 

kualitatif 

1. Peraturan Walikota 

Medan Nomor 20 

Tahun 2011 terlalu 

bersifat regulatif dan 

normatif, sehingga isi 

kebijakan tidak dapat 

diterjemahkan ke 

dalam tindakan. 

2. Tidak dijelaskan 

                                                             
29

 Iqbal Martin, Op.Cit. h. 1-32. 
30

 Ananda Mahardika dan Rafieqah Nalar Rizki, ―Analisis Implementasi 

Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan‖, 

Vol. 1 No. 10 (2021), h. 1-8. 
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Toko Modern di 

Kota Medan 

mengenai hubungan 

koordinasi, 

komunikasi dan 

integrasi antar instansi 

dan stakeholder terkait 

dengan penataan pasar 

tradisional dan toko 

modern di Kota 

Medan. 

3. Kadek Agus 

Yudistira Mahadi 

Putra, Ni Ketut 

Sari Adnyani dan 

Si NgurahArdhya 

(2020).
 31

 

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Buleleng Nomor 

10 Tahun 2013 

Terkait Zonasi 

Pasar Tradisional 

dan Toko Modern 

dalam Rangka 

Peningkatan 

Perekonomian 

Daerah 

1.  Mengetahui dan 

menganalisis 

tentang keberadaan 

serta penegakan 

hukum terhadap 

zonasi Toko 

Modern dan Pasar 

Tradisional yang 

berkaitan dengan 

implementasi Perda 

Nomor 10 Tahun 

2013 terkait izin 

pendirian Toko 

Modern yang 

berdekatan dengan 

Pasar Tradisional di 

wilayah Kabupaten 

Buleleng dan 

penegakan hukum 

terhadap Toko 

Modern yang 

berdiri berdekatan 

dengan Pasar 

Tradisional sesuai 

dengan Perda 

1. Peraturan Daerah 

Kabupaten Buleleng 

Nomor 10 Tahun 2013 

penerapannya belum 

bisa dikatakan efektif 

dikarenakan 

pemerintah daerah 

belum tegas, kurang 

adanya koordinasi 

yang baik antara 

instansi yang berkaitan 

dan belum seutuhnya 

menerapkan Peraturan 

Daerah dan adanya 

kerancuan dalam 

peraturan. 

2. Solusi dari 

penegakan hukum 

terhadap keberadaan 

Toko Modern yang 

berdekatan dengan 

Pasar Tradisional 

dapat dilakukan 

melalui himbauan 

kepada masyarakat 

                                                             
31

 Kadek Agus et al., Op.Cit. h. 1-10. 
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Nomor 10 Tahun 

2013. 

2. Metode 

penelitian 

kualitatif, jenis 

penelitian hukum 

empiris dan teknik 

pengumpulan 

sampel penelitian 

dengan Teknik 

Purposive 

Sampling. 

dan Instansi yang 

masih melanggar 

Peraturan Daerah, 

melakukan pembinaan 

dan sosialisasi kepada 

masyarakat dan 

instansi. 

Peningkatan 

koordinasi dengan 

instansi terkait serta 

membangun 

komunikasi antar 

pemerintah daerah 

dengan pemerintah 

pusat. 

4. Muhammad 

Ikmal dan Suluh 

Mardika Alam 

(2019).
 32

 

Kebijakan Zonasi 

dan Tata Ruang 

Penataan dan 

Pembinaan Pasar 

Tradisional dan 

Toko Modern di 

Kabupaten 

Sumenep 

1. Menggali 

bagaimana 

kebijakan 

pemerintah 

Kabupaten 

Sumenep dalam 

menangani 

permasalahan 

penataan Pasar 

Tradisional 

Marengan baik 

aspek zonasi dan 

tata ruangnya. 

2. Penelitian 

kualitatif-deskriptif, 

dengan pendekatan 

induktif 

1. Aturan hukum yang 

diatur di paraturan 

Daerah Kabupaten 

Sumenep Nomor 5 

Tahun 2013 belum 

mampu meng-cover 

kepentingan pelaku 

usaha khususnya 

pelaku usaha dalam 

pasar tradisional 

karena kurang 

mengikat bagi pelaku 

usaha pasar modern, 

dan tidak ada aturan 

yang lebih konkrit lagi 

mengenai berapa jarak 

minimal yang harus 

dipatuhi oleh calon 

usaha pasar modern 

                                                             
32

 Moh Ikmal and Suluh Mardika Alam, Op.Cit. h. 1-9. 
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untuk mendirikan 

bangunan. 

5. Marchahsufi Intan 

D dan Nadya Ayu 

Ramadhani 

(2020).
33

 

Penerapan Zonasi 

Pasar Tradisional 

dan Modern di 

Kota Malang 

1. Mengetahui 

penerapan zonasi 

pasar tradisional 

dan pasar modern 

melalui kebijakan 

pemerintah daerah.   

2.  Metode 

Penelitian analisis 

deskriptif 

1. Hasil penelitian 

ditemukan sebanyak 

66% responden 

pedagang tradisional 

menyatakan 

keberadaaan 

minimarket 

berpengaruh terhadap 

penurunan 

pendapatannya.  

2. Perpres Nomor 12 

Tahun 2007 dirasa 

kurang memihak 

kalangan pedagang 

tradisional yang akan 

berdampak pada 

kerugian pedagang di 

pasar tradisional. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

menyangkut variabel yang akan diteliti. Variabel penelitian 

terdahulu membahas mengenai penerapan kebijakan zonasi pasar 

tradisional dan pasar modern melalui kewenangan peraturan 

daerah berdasarkan tinjauan yuridis dari perspektif otonomi 

daerah atau dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, 

sedangkan variabel yang akan penulis teliti memuat tambahan 

variabel mengenai pergeseran perilaku konsumen dalam 

perspektif ekonomi Islam. Cakupan penelitian terdahulu lebih 

luas yaitu wilayah kota dan kabupaten sedangkan ruang lingkup 

penelitian peneliti lebih sempit yaitu di wilayah kecamatan. 

                                                             
33

 Marchahsufi Intan dan Nadya Ayu Ramdhani, ―Penerapan Zonasi 

Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang‖, Vol. 17 No. 2 (2020), h. 1-

10. 
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Perbedaan selanjutnya menyangkut tujuan, penelitian terdahulu 

bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor yang 

mempengaruhi penerapan kebijakan, pola implementasi 

kebijakan, keberadaan dan penegakan hukum, cara menangani 

masalah sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui 

pergeseran perilaku konsumen menurut perspektif ekonomi 

Islam.  

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk 

memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan 

menggunakan metode ilmiah.
34

 Metode penelitian merupakan 

kumpulan prosedur yang digunakan sebagai alat ukur atau 

instrumen dalam pelaksanaan penelitian.
35

 Sehingga Metode 

penelitian dapat didefinisikan sebagai cara yang dipilih peneliti 

dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan tujuan serta 

proses penelitian.  

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini secara keseluruhan dilakukan 

selama sembilan bulan dimulai dari bulan Oktober 2021 

sampai dengan Juni 2022 dan bimbingan dilakukan 

selama 6 bulan. 

b. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini berlokasi di pasar 

tradisional Tempel Way Dadi dan minimarket yang 

lokasi pendiriannya dekat dengan pasar tradisional, 

berlokasi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung.  

 

 

 

                                                             
34

 Dkk Ismail Suardi Wekke, Metode Penelitian Sosial, Edisi 1 

(Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 2. 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Edisi 

19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 2. 
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Tabel 1.4 

Jadwal penelitian 

 

No. 

Tahap 

Kegiatan 

Waktu pelaksanaan 

Okt No

v 

De

s 

Jan Feb M

ar 

Apr mei Jun 

1. Persiapan          

2. Observasi          

3. Wawancara          

4. Dokumentasi          

5. Bimbingan          

 

2. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan penelitian secara kualitatif atau penelitian 

lapangan (Field Research). Metode kualitatif adalah 

metode yang digunakan untuk mengeksplorasi sehingga 

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang 

situasi setempat.
36

 Metode kualitatif berkembang menjadi 

sebuah metode penelitian yang membahas berbagai 

permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, 

budaya, dan tingkah laku manusia.
 37

 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali 

informasi atau data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian yang berkaitan dengan ―Implementasi 

Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

dalam Pergeseran Perilaku Konsumen Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam di Kecamatan Sukarame‖ selain itu, 

peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). 

Baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

                                                             
36

 Wahyudin Darmalaksana, Cara Menulis Proposal Penelitian, 

(Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020). 
37

 Hardani, et.al., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 22. 
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penelitian. Alasan penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha 

menggali informasi secara lebih mendalam dan penelitian 

ini mengkaji terkait fenomena sosial, budaya berbelanja 

dan tingkah laku masyarakat dalam berbelanja.  

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, 

yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada 

pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya 

pada saat penelitian dilaksanakan.  

Dalam hal ini penelitian akan menyajikan data serta 

menganalisis data yang di dapat dari lapangan dalam 

bentuk narasi untuk dapat mengetahui bagaimana 

implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar 

modern dalam pergeseran perilaku konsumen menurut 

perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Sukarame Kota 

Bandar Lampung.  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Data penelitian berupa data 

primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama, baik melalui wawancara 

maupun observasi kepada informan.
38

 Dengan 

demikian, data primer diperoleh langsung dari 

responden yaitu objek yang diteliti atau ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan dengan 

cara wawancara kepada konsumen pasar tradisional 

Tempel Way Dadi dan konsumen minimarket, pihak 

                                                             
38

 Samsu, Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, 

Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development), Edisi 1 (Jambi: 

Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), h. 94. 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bandar Lampung pada bagian Kasi 

Perizinan Usaha yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan, Lurah Sukarame 

dan Lurah Way Dadi yang diwakili oleh sekertaris 

yang menjadi lokasi pendirian minimarket. Ditambah 

data dengan cara observasi untuk menganalisis 

implementasi kebijakan Perwali dalam mengatur 

zonasi minimarket dengan pasar tradisional. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

tambahan yang diambil tidak langsung di lapangan, 

melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang 

lain.
39

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, 

Al-Quran dan tafsir, peraturan presiden, peraturan 

daerah RTRW dan peraturan Walikota tentang 

persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar 

Lampung yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian, dokumen Kecamatan Sukarame, maupun 

sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan 

mampu untuk dipertanggungjawabkan. 

 

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah semua anggota dari kelompok 

orang, kejadian, atau objek-objek yang ditentukan 

dalam suatu penelitian termasuk seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek.
40

 

Populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian 

ini adalah konsumen yang berbelanja di Pasar 

Tradisional Tempel Way Dadi Kecamatan Sukarame 

                                                             
39

 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa, (Surakarta: ―t.p,‖ 2014), h. 111. 
40

 Rukaesih Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian 

Pendidikan, Edisi 1 (Jakara: Rajawali Pers, 2016), h. 39. 
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dan konsumen minimarket berupa Indomaret, 

Alfamart dan Chamart dengan jarak pendirian dekat 

pasar tradisional yang berjumlah 700 orang 

perharinya hal ini berdasarkan penuturan pengelola 

pasar, informan lain dari Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar 

Lampung dibidang Kasi Perizinan Usaha sebagai 

pembuat dan pengawas kebijakan persyaratan dan 

penataan minimarket di Kota Bandar Lampung dan 

pemberian izin pendirian minimarket berjumlah 1 

orang, informan dari pihak kelurahan Sukarame 

berjumlah 1 orang dan pihak kelurahan Way Dadi 1 

orang sebagai pihak yang memberikan surat 

pengantar izin pendirian minimarket yang berdekatan 

dengan pasar Tempel Way Dadi karena ke dua 

kelurahan ini menjadi lokasi pendirian minimarket 

yang berdekatan dengan pasar tradisional Tempel 

Way Dadi, serta informan dari pihak Kecamatan 

Sukarame sebagai sumber informasi  tempat 

penelitian berjumlah 1 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
41 

Pengambilan jumlah sampel pada penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

 Rumus: 

 n =         N 

         N. d
2 
+ 1 

Keterangan  

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel 

yang ditolerir sebesar 10 %. 
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Diketahui jumlah populasi konsumen di pasar 

tradisional dan pasar modern (minimarket) disekitar 

pasar tradisional Tempel Way Dadi di Kecamatan 

Sukarame Kota Bandar Lampung berjumlah 700 

orang perharinya. Dengan tingkat kesalahan sebesar 

10%, sehingga penentuan sampelnya adalah sebagai 

berikut:  

  n = 
   

                 
   

  n = 
   

 
 

n = 87,5 

Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti 

menentukan jumlah sampel sebanyak 87,5 yang 

dibulatkan menjadi 88 orang konsumen pasar 

tradisional dan pasar modern. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Probability Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Spesifikasi teknik sampling menggunakan Simple 

Random Sampling yaitu dikatakan simple (sederhana), 

karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan 

secara acak.
42

  Sehingga tidak ada kriteria tertentu 

dalam memilih konsumen sebagai sampel ketika 

sudah di pasar tradisional Tempel Way Dadi dan 

minimarket yang menjadi konsumen pasar dengan 

jumlah sampel yang telah ditentukan sebanyak 88 

orang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian 

kualitatif, bisa digunakan beberapa teknik diantaranya: 
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a. Observasi  

Observasi merupakan teknik untuk menggali 

data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, 

benda atau rekaman gambar.
43

 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan pengamatan terstruktur, yaitu 

pengamatan yang telah dirancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati dan di mana tempat 

pengamatannya. Peneliti melakukan observasi 

tanpa partisipasi yaitu tidak terlibat langsung 

dengan aktivitas objek yang sedang diamati tetapi 

hanya sebagai pengamat independen.
 

Dalam 

penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu secara 

langsung meneliti keadaan pasar tradisional Tempel 

Way Dadi, jarak pendirian bangunan minimarket 

dengan pasar tradisional dan aktivitas belanja 

konsumen. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
44

 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang 

sama kepada setiap responden dan pertanyaan 

tersebut sesuai dengan landasan teori untuk 

memudahkan dalam analisis data.  

Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara kepada pihak Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar 

Lampung pada bagian Kasi Perizinan Usaha secara 

langsung dengan Bapak Muntahar, para konsumen 

pasar tradisional Tempel Way Dadi dan minimarket 

wawancara dilakukan di pasar tradisional dan 
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minimarket baik secara langsung maupun melalui 

media online dengan mengirimkan google form 

kepada sebagian kecil konsumen pasar, Lurah 

Sukarame kepada bapak Anwar dan Lurah Way 

Dadi yang diwakili oleh sekertaris yaitu ibu Sulis. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan suatu cara untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dari 

dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu 

dalam bentuk gambar dan tulisan.
45

 Dalam 

penelitian ini penulis mengambil data dokumen 

berupa undang-undang peraturan Perwali Nomor 23 

Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Penataan 

Minimarket di Kota Bandar Lampung sebagai 

acuan yang digunakan untuk menganalisis 

implementasi paraturan zonasi, data dokumen profil 

Kecamatan Sukarame dan foto.  

d. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.
46
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6. Teknik Analisis Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
47 

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data 

mentah untuk disusun menjadi sebuah informasi yang 

utuh dan dapat dipahami oleh setiap orang.  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 

analisis data yang dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data dalam proses siklus.
48

 Menurut Miles 

dan Huberman aktivitas analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
49

 Proses 

analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses 

pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau 

pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian 

dari semua jenis informasi yang mendukung data 

penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses 

penggalian data di lapangan.
50

 Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan membuat fokus, dengan membuang 

hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan 

serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi 

sajian data dapat dipahami dengan baik dan 

mengarah pada simpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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b.  Penyajian Data 

Sajian data merupakan sekumpulan informasi 

yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk 

menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian 

data harus tertata dengan baik, peneliti perlu 

mengelompokan hal-hal yang serupa dalam kategori 

atau kelompok yang menunjukan tipologi yang sesuai 

dengan rumusan masalahnya.
51

 

c. Penarikan Simpulan 

Penarikan simpulan merupakan kegiatan 

penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi 

data. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara 

dapat dilakukan dengan pengulangan langkah 

penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua 

langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi 

pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, 

reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, 

dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.
52

 

penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan rumusan 

masalah yang menjadi tujuan dari penelitian.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdapat sistematika pembahasan yaitu 

mencakup 5 (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, 

Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, dan Kerangka 

Pemikiran. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada landasan teori berisi tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kajian teori meliputi kebijakan publik, peraturan 
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Perwali tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket, perilaku 

konsumen, dan konsumsi dalam Islam. 

 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek dan lokasi 

penelitian yang meliputi gambaran umum Kecamatan Sukarame, 

berisi penyajian data dan fakta-fakta penelitian yang penulis 

uraikan dengan data hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan dilapangan.  

 BAB IV HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang temuan 

penulis berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi guna 

menjawab rumusan masalah yaitu implementasi kebijakan zonasi 

pasar tradisional dan pasar modern dalam pergeseran perilaku 

konsumen dan implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional 

dan pasar modern dalam pergeseran perilaku konsumen menurut 

perspektif ekonomi Islam. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini dan rekomendasi atau saran dari penulis sampaikan 

kepada pihak-pihak terkait.  
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J. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis telah 

menyusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Kebijakan 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Ada beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli 

sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat Carl Friedrich kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan 

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan-hambatan seraya mencari peluang untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.
53

 

b. Pandangan James Anderson menyatakan bahwa 

kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara 

sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah 

aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan 

tertentu yang dihadapi.
54

  

c. Menurut Chief J.O. Udoji mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah 

pada suatu tujuan yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 

d. Lemieux mengemukakan bahwa kebijakan publik 

sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan 

untuk memecahkan masalah-masalah publik yang 

terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh 

aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur dan 

keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang 

waktu. 

e. Sementara itu, pakar Inggris W.I. Jenkins merumuskan 

kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang 
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saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik 

atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang 

telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya.
55

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman untuk 

bertindak. suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana 

tindakan atau keputusan yang diarahkan untuk 

memecahkan masalah berkenaan dengan tujuan yang 

dipilih beserta cara-caranya. Sedangkan kebijakan publik 

adalah suatu keputusan tindakan yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh aktor-aktor politik untuk memecahkan 

masalah yang ada dilingkungan tertentu yang 

hubungannya terstruktur dan menyeluruh.  

Kebijakan publik menurut Anderson mempunyai 

beberapa unsur dan ciri-ciri. Unsur kebijakan publik 

diantaranya mencakup beberapa hal yaitu: 

a. Kebijakan publik mempunyai tujuan; 

b. Kebijakan publik berisi tindakan pejabat pemerintah; 

c. Kebijakan publik bersifat positif dan negatif; 

d. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk 

kebenaran; 

e. Kebijakan publik selalu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Sedangkan kebijakan publik mempunyai ciri tertentu 

yang dilakukan pemerintah yaitu: 

a. Setiap kebijakan pada dasarnya mempunyai tujuan 

dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat 

yang akhirnya untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya; 

b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah 

dengan kebijakan-kebijakan lainnya, tetapi bersifat 

adaptif, integrative antara keputusan dengan tindakan 

yang dilakukan lembaga pemerintahan; 
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c. Kebijakan adalah suatu keputusan yang nyata 

dilakukan pemerintah bukan yang ingin dilakukan 

pemerintah sifatnya action policy, apa yang nyatanya 

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.  

d. Kebijakan pada dasarnya bersifat negatif berupa 

larangan dan positif yang bermuatan pengarahan 

untuk dilaksanakan, dalam bentuknya yang positif, 

mungkin akan mencakup beberapa tindakan 

pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 

penyelesaian masalah tertentu. Sementara dalam 

bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-

keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak 

bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun 

dalam masalah-masalah di mana campur tangan 

pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.  

e. Kebijakan didasarkan pada hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk memaksa masyarakat 

mematuhinya.
56

  

2. Implementasi Kebijakan Publik  

Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya sesuatu yang 

sangat penting dan strategis bahkan lebih penting dari 

formulasi kebijakan publik, karena dengan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan memerlukan pelaksanaan 

kebijakan untuk mencapai tujuan dan rencana yang dapat 

memberikan manfaat terhadap upaya mengatasi berbagai 

masalah yang melekat dalam kebijakan publik tersebut.  

Sehubungan dengan itu, George Edwards III 

menyatakan bahwa pada tahap implementasi kebijakan 

merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan 

konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok 

sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi 

dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada 
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masyarakat sebagai unsur sasaran yang terlibat atau 

terkena kebijakan publik tersebut.
 57

 

Dalam implementasi kebijakan publik yang menjadi 

tindakan berbagai aktor pelaksana terdapat model studi 

implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang 

menyatakan terdapat empat faktor penting dan memegang 

peranan strategis yang terdiri dari komunikasi, sumber 

daya, karakteristik atau disposisi pelaksana dan struktur 

birokrasi yang satu sama lain berkaitan.
58

  

Kemudian, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan 

implementasi kebijakan publik, adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam 

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar 

dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan.
59

 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan 

nyata yang dilakukan oleh pemerintah melalui sebuah 

keputusan yang memiliki tujuan tertentu dalam mengatur 

kehidupan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam 

peraturan sebagai pedoman pelaksanaan yang berlaku 

dalam kurun waktu tertentu.  

 

3. Peraturan Tentang Pasar Tradisional dan Pasar 

Modern 

a. Peraturan Presiden 

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang 

diatur baik dalam Peraturan Presiden Republik 
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Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 

dan Toko Modern. Berkaitan dengan Peraturan 

tersebut dimana pendiriannya harus mengacu pada 

tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail 

tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan 

zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah yang 

memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha. 

Lebih lanjut, terkait dengan zonasi pasar tradisional 

pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa: 

1) Setiap toko modern wajib mempertimbangkan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan 

pasar tradisional, usaha kecil dan usaha 

menengah yang ada di wilayah yang 

bersangkutan. 

2) Memperhatikan jarak antara hypermarket 

dengan pasar tradisional yang telah ada 

sebelumnya.  

3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 

kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda 4 untuk 

setiap 60 m
2
 (enam puluh meter per segi) luas 

lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau 

toko modern. 

4) Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat 

perbelanjaan dan toko modern yang bersih, 

sehat, nyaman, tertib dan aman. 

Kemudian, pengaturan lokasi minimarket 

tertuang dalam Pasal 5 ayat 4 yang menyatakan 

bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem 

jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan 

lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 

(perumahan) di dalam kota/perkotaan, artinya 

minimarket bisa membuka gerai di pemukiman 

warga.
60
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b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia 

Selain Perpres di atas, untuk menegaskan 

peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan 

peraturan pendukung yaitu Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

1)  Jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 

toko modern, serta jarak antara pusat perbelanjaan 

dan toko modern dengan pasar tradisional 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.  

2) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan 

dan toko modern wajib mematuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. 

3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan 

jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 harus mempertimbangkan: 

a) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan 

penduduk di masing-masing daerah sesuai 

data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun terakhir; 

b) Potensi ekonomi daerah setempat; 

c) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 

d) Dukungan keamanan dan ketersediaan 

infrastruktur; 

e) Perkembangan pemukiman baru; 

f) Pola kehidupan masyarakat setempat; 

g) Jam kerja toko modern dan sinergi tidak 

mematikan usaha toko eceran tradisional 

disekitarnya. 

Pada Bab V pasal 18 pengelolaan pasar tradisional 

menyebutkan bahwa: 

1) Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan 

oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik 
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Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik 

sendiri maupun secara bersama-sama melakukan 

pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar 

tradisional dalam rangka peningkatan daya saing. 

3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 dilakukan dalam bentuk: 

a) Peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar 

tradisional. 

b) Penerapan manajemen pengelolaan yang 

profesional. 

c) Penyediaan barang dagangan dengan mutu 

yang baik dan harga yang bersaing, dan 

d) Fasilitas proses pembiayaan kepada para 

pedagang pasar guna modal kerja dan kredit 

kepemilikan tempat usaha.
61

 

Pasal 19 

1) Pengelola pasar tradisional memiliki peran antara 

lain dapat berupa: 

a) Menambah jumlah pasokan barang dalam 

rangka menstabilkan harga 

b) Memastikan kesesuaian standar berat dan 

ukuran (tertib ukur) 

c) Melaksanakan pembinaan, pendampingan 

dan pengawasan kepada para pedagang, dan 

d) Menyediakan ruang usaha bagi pedagang. 

2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan 

pengawasan kepada para pedagang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: 

a) Peningkatan pelayanan kepada konsumen 

baik mengenai kualitas barang, kebersihan, 

takaran, kemasan, penyajian/penataan 
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barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas 

pasar.  

b) Peningkatan kompentensi pedagang melalui 

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dan  

c) Pembentukan paguyuban/kelompok 

pedagang dalam rangka menjaring aspirasi 

para pedagang. 

Bab VII Perizinan pasal 24 

1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 

toko modern wajib memiliki izin usaha sebagai 

legalitas. 

2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

meliputi: 

a) IUPPT untuk pasar tradisional 

b) IUPP untuk pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat 

Perdagangan, atau 

c) IUTM untuk Minimaket, Supermarket, 

Departement Store, Hypermarket dan 

Perkulakan. 

Pasar 25 

1) Kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM 

berada pada Menteri. 

2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan 

IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Gubernur untuk 

Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota 

Jakarta dan Bupati/Walikota. 

Pasal 26 

1) Gubernur untuk pemerintah Provinsi Daerah 

khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota, 

melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPT, 

IUPP dan IUTM kepada kepala Dinas yang 

bertanggung jawab di bidang perdagangan atau 

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

setempat. 
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2) Dalam hal proses penerbitan IUPPT, IUPP, dan 

IUTM dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu harus 

menyampaikan pemberitahuan kepada kepala 

dinas yang bertanggung jawab di bidang 

perdagangan.  

Bab VIII Pelaporan Pasal 32 

1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP 

dan IUTM wajib menyampaikan laporan berupa: 

a) Jumlah gerai yang dimiliki 

b) Omset penjualan setiap gerai 

c) Jumlah UMKM yang bermitra dan 

d) Jumlah tenaga kerja yang diserap 

Berdasarkan pasal 36 dalam rangka pembinaan 

terhadap pengelola pasar tadisional, Menteri, 

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat: 

a) Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan 

Pasar Tradisional yang baik, 

b) Memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap 

para pedagang di Pasar Tradisional, 

c) Fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar 

Tradisional dan Pemasok, dan 

d) Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana 

dan prasarana Pasar Tradisional.  

 

c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2011-2030 dalam paragraf 2 kawasan 

perdagangan dan jasa pasal 53 menyebutkan bahwa: 

1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 meliputi: 

a) Pasar tradisional 

b) Pusat perbelanjaan, dan 

c) Toko modern. 
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2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a 

meliputi: 

a. Pengembangan direncanakan pada pusat-

pusat BWK dan lingkungan. 

b. Melakukan penataan pasar tradisional di 

seluruh BWK agar dapat bersaing dengan 

toko-toko modern seperti minimarket dan 

supermarket. 

c. Peningkatan kualitas pelayanan, 

diantaranya memperbaiki sistem sanitasi 

lingkungan, persampahan, ruang parkir, dan 

RTH. 

d. Meningkatkan aksesibilitas menuju pasar 

tradisional baik pengembangan jaringan 

jalan maupun penyediaan modal 

transportasi. 

e. Menyediakan areal parkir. 

f. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar 

tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib 

dan ruang publik yang nyaman, dan 

g. Menyediakan ruang khusus untuk tempat 

berjualan pedagang kaki lima disekitar 

pasar, agar tidak mengganggu kenyamanan 

dalam berbelanja. 

3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi: 

a) Dipusatkan dikawasan pusat kota Tanjung 

Karang. 

b) Pengembangan diarahkan pada penataan, 

peremajaan dan pemantapan. 

c) Mengembangkan pusat perbelanjaan baru di 

setiap SPPK yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat, daya dukung dan 

daya tampung lingkungan serta ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku, dan 
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menyediakan areal seluas kebutuhan parkir, 

RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor 

informal. 

4) Pengembangan toko modern yang dimaksud 

pada ayat 1 huruf c meliputi: 

d) Pembangunan toko modern dibatasi dan 

kawasan yang diperkenankan akan diatur 

dalam peraturan walikota. 

e) Menyediakan areal parkir seluas kebutuhan 

parkir dan memperhatikan aksesibilitas 

keluar masuk kendaraan serta utilitas yang 

dibutuhkan, dan 

f) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, keberadaan pasar tradisional, 

usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di 

wilayah yang bersangkutan.
62

 

d. Peraturan Walikota Bandar Lampung  

Dalam mengatur persyaratan dan pendirian 

minimarket pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri 

mempunyai peraturan yang tertuang dalam Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota 

Bandar Lampung. Isi peraturan tersebut sebagai 

berikut: 

Pasal 2 menyebutkan bahwa pembangunan 

Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Lokasi pendirian minimarket mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

Rencana Detail Ruang Tata Ruang Kota 

(RDTRK); 

b. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan 

Bangunan (GSB); 
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c. Menyediakan areal parkir dengan paling sedikit 

kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 

empat untuk setiap 60 m
2
 (enam puluh meter per 

segi) luas lantai penjualan toko swalayan; 

d. Memiliki luas lantai penjualan sampai dengan 

400 m
2
 (empat ratus meter per segi); 

e. Minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri 

dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada 

jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada 

kompleks perumahan; 

f. Minimarket hanya dapat didirikan pada radius 

minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan 

jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas 

jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali berada 

pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan 

dan memiliki lahan parkir yang memadai; 

g. Pendirian minimarket pada kompleks 

perumahan berada pada fasilitas umum yang 

telah ditetapkan dalam siteplan; 

h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya 

diperkenankan maksimal 4 (empat) unit 

minimarket dengan merek yang berbeda dalam 

radius 200 (dua ratus) meter dan jarak antar 

lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima 

ratus) meter; 

i. Lokasi usaha minimarket berjarak minimal 

radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari 

Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua 

ratus lima puluh) meter dari warung pedagang 

eceran berlokasi pada jalan kolektor. 

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

a. Penyelenggaraan minimarket dan perizinan berusaha 

minimarket dilakukan setelah mendapatkan 

pertimbangan dari Pemerintah Daerah. 
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b. Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 diterbitkan oleh penyelenggaraan perizinan. 

c. Sebelum mendapatkan surat pertimbangan dan 

perizinan berusaha minimarket, pelaku usaha 

dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan 

minimarket. 

d. Perizinan berusaha minimarket dilakukan melalui 

sistem OSS sebagaimana ketentuan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

e. Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai 

pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. 

f. Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional serta 

hari atau kondisi tertentu, Walikota Bandar Lampung 

dapat menetapkan jam operasional minimarket selain 

jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 5. 

g. Waktu pelayanan 24 jam hanya diberikan pada lokasi 

yang berada dekat dengan sarana pelayanan sosial 

(rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal antar 

kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, 

jalan nasional dan jalan provinsi, dan setelah 

mendapatkan persetujuan dari Walikota. 

Pasal 5 setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib: 

a. Menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil 

(UMK) dalam rangka pemasaran produk UMK, 

minimal 5% (lima persen) dari jenis produk yang di 

pasarkan melalui perjanjian kerja sama; 

b. Mentaati peraturan sebagaimana ditetapkan dalam 

izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya mengenai perpajakan dan retribusi; 

c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin 

kenyamanan konsumen; 

d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 

e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan 

kelestarian tempat usaha; 
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f. Mencegah setiap orang melakukan kegiatan 

perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan 

serta ketertiban di tempat usahanya; 

g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan 

peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta 

barang-barang terlarang; 

h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi 

karyawan; 

i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

melaksanakan ibadah; 

j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin 

keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan; 

k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap 

pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan 

mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran 

di tempat usahanya; 

l. Menertibkan dan mencantumkan daftar harga yang 

dinyatakan dalam rupiah (Rp); 

m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat; 

n. Pelaku usaha hanya dapat memiliki paling banyak 

150 (seratus lima puluh) gerai minimarket yang 

dimiliki dan dikelola sendiri; dan 

o. Dalam hal pelaku usaha telah memiliki 150 (seratus 

lima puluh) gerai minimarket dan akan melakukan 

penambahan gerai minimarket lebih lanjut, pelaku 

usaha wajib mewaralabakan setiap gerai minimarket 

yang ditambahkan. 

Kepada pihak yang melanggar berdasarkan ketentuan 

Pasal 8 telah diubah sehingga berbunyi bahwa 

pelanggaran terhadap peraturan akan diberikan sanksi 

administrasi berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis sebanyak tiga kali; 

c. Penutupan sementara peyelengaraan minimarket; dan  
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d. Penghentian tetap penyelenggaraan minimarket.
 63

 

 

B. Perilaku Konsumen  

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Beberapa pengertian perilaku konsumen menurut para ahli 

sebagai berikut: 

a. Menurut Schiffman dan Kanuk perilaku konsumen 

adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide 

yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya.
 
 

b. Manurut Moven & Minor Perilaku konsumen adalah 

suatu studi tentang unit-unit pembelian dan proses 

pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan 

menghabiskan barang, jasa, pengalaman dan juga ide-

ide. 

c. Sementara, menurut Lamb, Charles, Joseph, dan 

Coney Perilaku konsumen adalah proses seorang 

konsumen dalam membuat keputusan pembelian, 

untuk menggunakan dan membuang barang-barang 

dan jasa yang dibeli, dan juga termasuk faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 

penggunaan suatu produk tersebut.
64

 

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan 

konsumen dalam mencari, menukar, menggunakan, 

menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu 

memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen juga 

berarti cara konsumen mengeluarkan sumber daya yang 

terbatas, seperti uang, waktu, dan tenaga untuk 
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mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan demi 

kepuasan.
65 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik pemahaman 

bahwa perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas 

ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, 

pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian 

produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan 

serta hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian.  

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen 

Perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh faktor-

faktor baik dari internal maupun eksternal. Menurut 

Ridayani dkk., faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen diantaranya, yaitu: 

a. Faktor Budaya 

Budaya merupakan seluruh pemikiran, nilai 

dasar, dan perilaku yang dipelajari anggota keluarga 

baik dari keluarga, masyarakat maupun lembaga lain. 

Budaya dianggap sebagai pendorong perilaku 

seseorang yang mendasar dan utama.  

1) Budaya, budaya merupakan nilai, kepercayaan, 

persepsi dan perilaku individu, golongan dalam 

masyarakat.  

2) Sub budaya, sub budaya merupakan nilai 

berdasarkan pengalaman hidup yang terjadi dalam 

masyarakat. Setiap budaya memiliki sub budaya 

yang lebih kecil dan lebih spesifik. Sub budaya 

berkaitan dengan kebangsaan, agama, kelompok 

suku/ras, wilayah geografis, kelas sosial dan 

lainnya.  
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3) Kelas sosial, kelas sosial dapat dipengaruhi oleh 

pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan kekayaan. 

Kelas sosial dilihat sebagai gambaran pribadi 

yang mendeskripsikan identitas dan rasa 

dimilikinya. Ukuran kelas sosial 

mengidentifikasikan diri sendiri, tempat tinggal, 

pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan keluarga. 

b. Faktor Psikologi 

Psikologis merupakan sikap dan persepsi 

konsumen terhadap informasi dari produk atau 

perusahaan. Empat faktor psikologis yang menjadi 

dimensinya adalah motivasi, persepsi, keyakinan, dan 

pembelajaran. 

1) Motivasi merupakan pendorong diri sendiri 

konsumen untuk melakukan tindakan. Alasan 

motivasi terjadi karena kebutuhan manusia untuk 

pemenuhan kebutuhan. 

2) Persepsi merupakan motivasi individu bertindak 

yang dipengaruhi oleh pandangannya. Persepsi 

merupakan proses memilih, mengorganisir, dan 

menafsirkan informasi dan pengalaman yang 

pernah dirasakan konsumen. 

3) Keyakinan dan sikap, keyakinan merupakan 

pikiran yang dimiliki individu tentang sesuatu 

sedangkan sikap merupakan status mental 

seseorang yang diekspresikan dalam perkataan 

maupun tindakan.  

4) Pembelajaran diperoleh dari perpaduan antara 

rangsangan, dorongan tanggapan, dan penguatan 

pengalaman yang diterima oleh konsumen. 

c. Faktor pribadi 

Faktor pribadi merupakan faktor yang 

dipengaruhi oleh demografis seperti: 

1) Umur dan siklus hidup, umur seseorang akan 

memengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka 

akan produk dan barang yang akan dibeli. Orang 
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akan berbah dalam membeli produk selama 

hidupnya yang dipengaruhi oleh tahapan siklus 

hidup. 

2) Pekerjaan, pekerjaan akan berhubungan dengan 

penghasilan dan kemampuan untuk membeli 

produk dan jasa. Pekerjaan juga akan berpengaruh 

pada pola konsumsi. 

3) Kondisi ekonomi, kondisi ekonomi akan 

mempengaruhi niat masyarakat dalam melakukan 

pembelian. Keadaan perekonomian akan 

mempengaruhi pilihan produk oleh karena itu 

perlu memperhatikan pendapatan pribadi, 

tabungan dan tingkat bunga. 

4) Gaya hidup. Gaya hidup akan berpengaruh 

terhadap konsumsi seseorang karena gaya hidup 

berhubungan dengan minat, kegiatan, dan 

pendapatannya. 

5) Kepribadian dan konsep diri, merupakan 

karakteristik psikologis yang berbeda dan 

memiliki respons terhadap lingkungan relatif 

konsisten. 

d. Faktor Sosial 

Faktor sosial merupakan kelompok acuan yang 

berpengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada perilaku konsumen. Faktor sosial 

seperti keluarga, kelompok referensi dan peran 

memiliki pengaruh kepada konsumen dalam 

menentukan pilihan. 

1) Keluarga, keluarga merupakan bagian dari 

kelompok referensi utama yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.  

2) Kelompok referensi, seperti teman, orang yang 

berada dilingkungan kita yang dapat 

memengaruhi pendapat, sikap, dan norma.  

3) Peran dan status, setiap orang memiliki peran dan 

berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. 
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Kelompok masyarakat baik itu keluarga, 

komunitas, organisasi memiliki peran sebagai 

sumber informasi bagi konsumen.
66 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Konsumsi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, antara lain: 

a. Faktor Ekonomi 

1) Pendapatan Rumah Tangga (Household Income)  

Pendapatan rumah tangga amat besar 

pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya 

makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi 

makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan 

meningkat, kemampuan rumah tangga untuk 

membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi 

semakin besar atau mungkin juga pola hidup 

menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin 

menuntut kualitas yang baik.  

2) Kekayaan Rumah Tangga (Household Wealth) 

Kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil 

(rumah, tanah, dan mobil) dan finansial (deposito 

berjangka, saham dan surat-surat berharga). 

Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, 

karena menambah pendapatan disposable. 

3) Tingkat Bunga (Interest Rate) 

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi 

keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang 

tinggi, maka biaya ekonomi (opportunity cost) dari 

kegiatan konsumsi akan semakin mahal. 

4) Perkiraan Tentang Masa Depan (Household 

Expectation About The Future) 

Faktor-faktor internal yang digunakan untuk 

memperkirakan prospek masa depan rumah tangga 
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antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang 

menjanjikan, banyak anggota keluarga yang telah 

bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian 

domestik dan internasional, jenis-jenis dan arah 

kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.  

b. Faktor Demografi 

1) Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk yang banyak akan 

memperbesar pengeluaran konsumsi secara 

menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per 

orang atau per keluarga relative rendah. 

Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat 

besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan 

pendapatan per kapita sangat tinggi.  

2) Komposisi Penduduk 

Pengaruh komposisi penduduk terhadap 

tingkat konsumsi antara lain: 

a) Makin banyak penduduk yang berusia produktif 

(15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. 

Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, 

penghasilan juga makin besar.  

b) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, 

tingkat konsumsinya juga makin tinggi. Sebab 

pada saat seseorang atau suatu keluarga makin 

berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya 

makin banyak. 

c) Makin banyak penduduk yang tinggal diwilayah 

perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga 

semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup 

masyarakat perkotaan lebih konsumtif 

dibandingkan masyarakat pedesaan.  

 

 

c. Faktor-Faktor Non Ekonomi 
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Faktor- faktor non ekonomi yang paling 

berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor 

sosial budaya masyarakat.
67

 

 

C. Konsep Pasar 

1. Pengertian Pasar Tradisional dan Pasar Modern  

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual 

beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik 

yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisonal, 

pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, maupun 

sebutan lainnya. 

a. Pasar Tradisional  

Pada umumnya pasar tradisional adalah lokasi 

atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana 

terjadi tawar-menawar harga atas barang-barang yang 

dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan 

sehari-hari, hasil pertanian, dan hasil laut. Pasar 

tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya 

masih tradisional yang secara langsung penjual dan 

pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya.
68

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar 

tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, 

mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang 

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan 

swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan 

tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan 

usaha skala kecil, modal kecil dan dengan jual beli 

barang dagangan melalui tawar menawar.  
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b. Pasar Modern  

Pengertian toko modern menurut Pasal 1 Perpres 

Nomor 112 Tahun 20007 adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 

secara eceran yang berbentuk Minimarket, 

Supermarket, Departement Store, Hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
69

 

Minimarket dalam peraturan perundang-undangan 

termasuk ke dalam pengertian toko modern. 

Minimarket juga dapat diartikan sebagai sarana atau 

tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-

barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan 

langsung kepada konsumen akhir dengan cara 

swalayan.
70

 

Perbedaan minimarket dengan pasar tradisional 

adalah sistem pada minimarket penjual dan pembeli 

tidak berinteraksi secara langsung melainkan penjual 

membuat label harga yang tercantum dalam barang 

(barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya 

dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh 

pramuniaga.  

Barang-barang yang dijual di minimarket relatif 

barang-barang yang bermutu tinggi, dengan harga 

pasti, harga yang bersaing, dan kadang-kadang 

ditawarkan diskon borongan. Terlebih lagi mereka 

menawarkan aneka pilihan pembayaran, mulai dari 

tunai dan kartu kredit hingga pendanaan untuk 

barang-barang yang lebih besar. Tempat perbelanjaan 

juga tenang, bersih, dan memiliki fasilitas yang 

berfungsi dengan baik, seperti toilet dan tempat 

makan.  

                                                             
69 Dedi Mulyadi, Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Tengah 

Kepungan Pasar Modern, (―tt.p‖: Media Sains Indonesia, 2021), h. 9-11. 

70 Perwali Bandar Lampung Nomor 89 tahun 2011, Tentang 

“Persyaratan Dan Penataan Minimarket Kota Bandar Lampung,” n.d., pada 

BAB I Pasal 1. 



 

 

 
 

53 

Pasar tradisional adalah representasi dari 

ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat 

bergantung para pedagang skala kecil dan menengah 

karena mereka mempercayakan pengadaan kebutuhan 

sehari-hari pada mereka. Pasar tradisional menjadi 

tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin atau 

produsen lainnya selaku pemasok.  

Pasar tradisional selama ini identik dengan 

tempat yang kumuh, semrawut, becek, bau, dan 

sumpek. Bukan itu saja, pasar tradisional selalu 

diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi 

pencopetan. Hingga bagi sebagian kalangan, 

khususnya kaum menengah ke atas dan para remaja, 

berbelanja di pasar tradisional justru harus dihindari 

karena dapat menurunkan gengsi.
71

 

Kondisi pasar tradisional yang terpuruk membuat 

banyak masyarakat di Indonesia belakangan ini 

memilih berbelanja di pasar modern, seperti Mal, 

Minimarket, Supermarket, Hypermarket, dan 

sebagainya. Masyarakat dengan gaya hidup modern 

kini lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem 

pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan 

strategis. Di pasar modern yang serba bersih, para 

pengunjung tidak perlu ngotot tawar-menawar harga 

dengan pedagang, tidak perlu cemas adanya 

manipulasi timbangan dan tidak perlu khawatir akan 

kualitas barang meski harganya mahal.  

Pasar tradisional sebenarnya menawarkan banyak 

kelebihan. Selain harganya yang diberikan lebih 

murah, berbagai kebutuhan di pasar tradisional masih 

bisa ditawar. Hal itu sangat cocok dengan masyarakat 

Indonesia, khususnya masyarakat golongan menengah 

ke bawah, yang selalu ingin mencari barang atau 
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kebutuhan dengan harga serendah-rendahnya, 

meskipun dengan kualitas yang relatif miring 

dibanding pasar modern.
72

 

Pasar tradisional memainkan peran ekonomi 

dengan secara langsung mendukung aktivitas 

ekonomi masyarakat atau wilayah, dan menghasilkan 

keuntungan finansial bagi yang terlibat dalam 

perdagangan maupun pendapatan bagi daerah 

setempat. Pasar tradisional bukan sekedar sebagai 

tempat jual beli semata, namun lebih dari itu pasar 

terkait dengan konsepsi hidup dan interaksi sosial 

budaya.
73

 

1) Fasilitas fisik 

Fasilitas fisik mempunyai peran penting 

untuk memosisikan gerai ritel dalam benak 

konsumen. Fasilitas fisik dibagi menjadi tiga 

bagian berikut: 

a) Lokasi 

Para peritel modern berlomba-lomba 

membangun gerai di lokasi-lokasi yang 

strategis. Format minimarket memilih untuk 

membuka gerai di kawasan-kawasan 

perumahan yang padat penduduknya. 

b) Tata Letak 

Penataan gerai yang dirancang dan dibuat 

setelah lokasi gerai dipilih. Semuanya ini 

bertujuan untuk memudahkan dan memberikan 

kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. 

c) Desain Gerai 

Desain eksterior merupakan tampilan luar 

gerai yang harus dapat menarik perhatian 

konsumen untuk masuk ke dalam. Desain 
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interior tampilan dalam tidak kalah penting 

untuk menarik konsumen.  

d) Harga (Pricing) 

Harga yang ditawarkan adalah harga tetap 

(fixed price) yang tertera jelas pada rak 

sehingga tidak diperlukan tawar-menawar dan 

konsumen dapat memperkirakan atau 

menyesuaikan anggaran belanjanya dengan 

tepat. 

e) Promosi 

Promosi merupakan kegiatan untuk 

mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku 

konsumen terhadap gerai ritel dengan segala 

penawarannya. Kegiatan tersebut antara lain 

memberitahukan, mempengaruhi, dan 

mengingatkan konsumen untuk membeli 

produk yang ditawarkan dan manfaat-manfaat 

yang akan diperoleh. Untuk melakukan 

kegiatan promosi, peritel bekerja sama dengan 

para pemasok karena mereka juga sangat 

berkepentingan dengan penjualan produknya.  

Dengan semakin berkembangnya bisnis ritel dan 

upaya tiada henti untuk selalu menyesuikan dengan 

kebutuhan konsumen, muncul berbagai format ritel 

sebagai perkembangan dari format ritel tradisional.  

Format-format tersebut didasarkan atas bauran-bauran 

unsur-unsur yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen: 

1) Jenis barang-barang dagangan yang dijual 

2) Perbedaaan jumlah dan ragam barang-barang 

yang dijual 

3) Tingkat layanan konsumen dan 

4) Harga barang dagangan.
74

 

2. Pasar dalam Ekonomi Islam 
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Dalam ekonomi Islam, pasar merupakan perpaduan 

antara, negara, konsumen dan produsen yang berada 

dalam keseimbangan (iqtishad) dan tidak boleh ada 

dikotomi atau sub-ordinat diantaranya, sehingga yang satu 

lebih dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya 

dalam Islam. Artinya pasar bebas dalam menentukan cara-

cara produksi dan distribusi namun tetap harus sesuai 

dengan syariat Islam dan bebas dalam penentuan harga, 

tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya 

(distorsi) keseimbangan pasar.
75

 

 

D. Kebijakan Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

1. Peran Negara dalam Ekonomi Islam 

Negara menurut Yusuf Qardhawi mempunyai tugas dan 

tanggung jawab (fungsi) yang berat. Fungsi dan tugas yang 

pertama menjamin kebutuhan minimal rakyatnya. Tujuan 

utama dari tugas dan tanggung jawab tersebut adalah untuk 

memelihara keimanan rakyat dengan menekan atau bahkan 

menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang dapat 

mengganggu ibadah mereka dengan Allah SWT. Kedua, 

negara bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan 

terhadap rakyat. Tugas dan tanggung jawab ini bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan rakyat agar kualitas ibadah 

manusia dengan Allah SWT dapat terus meningkat. Dengan 

keimanan rakyat yang terus meningkat, maka negara akan 

menuju negara yang maju dan berkembang. Kemajuan dan 

perkembangan harus sesuai dengan syariat Islam.
76

 

Dalam aktivitas ekonomi dan dalam perspektif Islam 

negara memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam 

kaitannya dengan mengorganisasi kekuatan pasar. Pada 

dasarnya, peran negara adalah peran pengawasan: peran untuk 

menyaksikan, merencanakan, dan mengatur sehingga 

                                                             
75 Amri Amir, Ekonomi Dan Keuangan Islam, Edisi 1 (Jambi: Pustaka 

Muda, 2015), h. 151. 

76 Ibid., h. 227. 



 

 

 
 

57 

memberikan lingkungan yang kondusif bagi kekuatan 

ekonomi bebas untuk beroperasi.
77

 

2. Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi (Pasar) 

Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur 

(intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan (aggregate) maupun untuk mengatur atau 

melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak 

mampu dilaksanakan oleh individu-individu. 

Dengan kemajuan zaman maka kegiatan ekonomi 

mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan. 

Peningkatan dan perkembangan ekonomi yang pesat 

memberikan dampak sangat komplek, baik yang positif 

maupun yang negatif. Dengan adanya dampak kemajuan 

ekonomi itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu 

adanya keterlibatan (intervensi) negara dalam aktivitas 

ekonomi (pasar) dalam rangka melindungi hak-hak 

masyarakat dari ancaman kezaliman para pelaku ekonomi.
78

 

 

E. Konsep Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam 

1. Pengertian Perilaku Konsumen Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam 

Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan 

dengan memakan makanan yang baik, halal, dan bermanfaat 

bagi manusia dan pemanfaatan segala anugerah Allah SWT di 

muka bumi, atau sebagai sebuah kebajikan, karena 

kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah 

wujud ketaatan kepada-Nya.  

Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsumsi adalah 

pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas 

kewajaran untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman 
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dan sejahtera. Menurutnya ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam konsumsi, diantaranya; konsumsi pada 

barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-

mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. 

Menurut Muhammad Abdul Mannan, konsumsi adalah 

permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran atau 

penyediaan. Sedangkan proses konsumsi adalah kegiatan 

mendapatkan dan menggunakan penghasilan seseorang. Islam 

tidak mengakui kegemaran materialis, khususnya dalam pola 

konsumsi modern.  

Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu 

aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah 

dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan 

kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (falah), 

baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk 

keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. 

Kebutuhan akan konsumsi ini semakin lama semakin 

berkembang sejalan dengan pola dan gaya hidup manusia. 

Semakin maju peradaban manusia, semakin tinggi pula 

kebutuhannya pada barang-barang yang akan dikonsumsi 

dengan beragam jenisnya. Keinginan manusia akan barang-

barang (harta) tidak ada batasnya dan kerenanya manusia 

sendiri yang harus membatasinya. Karena itu, dalam hal 

konsumsi, Rasulullah selalu hati-hati dan membatasi diri 

sesuai dengan kebutuhan dan tidak memperturutkan keinginan 

atau hawa nafsu.
79

 kepuasan tidak saja dikaitkan dengan 

kebendaan tetapi juga dengan rohiah, bahkan kepuasan 

terhadap konsumsi suatu benda jika kepuasan tersebut 

bertentangan dengan roh-roh Islam, kepuasan ini harus 

ditinggalkan. Kekayaan atau harta dalam Islam merupakan 

amanah Allah yang harus dibelanjakan secara benar, adil, dan 

seimbang, yaitu tidak boros, tidak kikir, dan tidak pula 

mubazir. Harta yang dimiliki tidak semata-mata untuk 

dikonsumsi, tetapi juga untuk kegiatan sosial seperti zakat, 
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infak, dan sedekah.
80

 Konsumen rasional dalam ekonomi 

Islam adalah konsumen yang dapat memandu perilakunya 

supaya dapat mencapai kepuasan maksimum sesuai dengan 

norma-norma Islam yang dapat pula diistilahkan dengan 

maslahah. Jadi tujuan konsumen Muslim bukan 

memaksimumkan utility, tetapi memaksimumkan maslahah.81
  

Nilai ekonomi tertinggi dalam ekonomi Islam adalah 

falah atau kesejahteraan atau kebahagiaan umat di dunia 

dan di akhirat yang meliputi material, spiritual, individu 

dan sosial. Dalam ekonomi Islam menurut Yusuf Qardawi 

kebutuhan hidup manusia mencakup lima hal yaitu:
 82

 

a. Agama (al dien) 

b. Jiwa (al nafs) 

c. Akal (al aql) 

d. Keturunan (al nasl) dan 

e. Harta kekayaan (al maal) 

Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau hajat 

merupakan konsumsi yang betul-betul dibutuhkan untuk 

hidup secara wajar dan memperhatikan maslahahnya, 

artinya konsumsi tersebut dilakukan karena barang-barang 

dan jasa yang dikonsumsi mempunyai mashlahah dan 

dibutuhkan secara riil serta memperhatikan normanya. 

Mempunyai mashlahah artinya bahwa barang-barang dan 

jasa yang dikonsumsi memberikan manfaat untuk 

kehidupan dan berkah untuk hari akhirat.  

Menurut Yusuf Ghazali konsumsi yang sesuai dengan 

kebutuhan atau konsumsi yang bersifat hajat dapat dibagi 

dalam 3 (tiga) sifat yaitu: 

a. Kebutuhan (hajat) yang bersifat daruriyyat yaitu 

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan.  

b. Kebutuhan (hajat) yang bersifat hajiyyat yaitu 

kebutuhan untuk mempermudah atau menambah 
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kenikmatan. Kebutuham ini merupakan kebutuhan 

sekunder.  

c. Kebutuhan (hajat) yang bersifat tahsiniyat yaitu 

kebutuhan di atas hajiyyat dan di bawah tabzir yaitu 

kebutuhan yang berupa kemewahan (luxury) atau 

kesenangan.  

Selain hal di atas, terdapat hal-hal lain yang harus 

diperhatikan oleh seseorang atau suatu rumah tangga 

dalam aktivitas konsumsi yaitu: 

a. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga, 

kerabat baru orang yang memerlukan bantuan. 

b. Penuhi dulu dhoruriyat, hajiyat kemudian baru 

tahsiniyat. 

c. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri, 

keluraga dan mereka yang memerlukan bantuan 

sebatas kemampuan finansialnya. 

d. Tidak boleh mengonsumsi yang haram. 

e. Melakukan konsumsi yang ideal yaitu antara bathil 

dan mengumbar (berlebih-lebihan).
83

 

Didasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka 

konsumsi dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai 

pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani 

sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya 

sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat 

(falah).  

 

2. Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam 

Menurut Muhammad Abdul Mannan, perintah Islam 

mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: 

a. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai 

mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh 

syariat Islam. Artinya, sesuatu yang di konsumsi itu 
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didapatkan secara halal dan tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Oleh karena itu, konsumsi tidak 

boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor 

aturan atau hukum Islam, serta menjunjung tinggi 

kepantasan atau kebaikan. Dalam Islam benda yang 

boleh dikonsumsi adalah yang halal dan baik, 

sedangkan yang tidak boleh dikonsumsi adalah yang 

haram dan tidak baik. Allah berfirman dalam surat Al-

Baqarah ayat 168: 

َٗ لَُكْن  ْيٰطِيِۗ اًَِّ ِت الشَّ ْٰ ا ُخطُ ْْ َْل جَحَّبُِع َّّ ا فِى اْْلَْرِض َحٰلًلا طَيِّباا ۖ ا ِهوَّ ْْ بِْيٌي ٰيٰٓاَيَُِّا الٌَّاُص ُكلُ ٌّّ هُّ َعُد

ٔ٦١ 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) 

di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti 

langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 

merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah 

[2]:168) 

Wahai manusia, makanlah rezeki yang telah 

disediakan Allah untukmu dari apa saja yang ada di 

bumi yang halal dan baik! janganlah kamu memakan 

barang yang telah diharamkan oleh Allah, seperti 

ghashab, mencuri, korupsi, atau tindakan yang 

diharamkan, dan janganlah pula kamu mendekati 

barang-barang yang kotor seperti bangkai, darah, 

daging babi dan lain sebagainya yang telah ditetapkan 

Allah dan Rasul-Nya. Berusahalah kamu untuk selalu 

mendapatkan makanan yang baik dan halal, dan 

makanlah dengan sederhana yakni tidak berlebihan 

karena bagi seorang muslim wajib hukumnya 

mempertahankan keberlangsungan hidup dengan 

makan-makanan yang halal dan baik. Dan hati-hatilah 

kamu semua jangan mengikuti langkah-langkah 

syetan dengan mengharamkan barang yang dihalalkan 

dan menghalalkan barang yang diharamkan karena 

syetan adalah musuhmu. Syetan tidak memerintahmu 

kecuali perintah melakukan kejelakan, dan ia tidak 

menunjukanmu kecuali pada sesuatu yang sesat dan 
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hina. Sesungguhnya syetan itu menjadi musuhmu 

yang nyata.
84

  

Keadilan yang dimaksud dalam aktivitas 

konsumsi adalah mengonsumsi sesuatu yang halal, 

tidak haram, dan baik, tidak membahayakan tubuh 

serta tidak mengzalimi dan tidak pula dizalimi. 

Implikasi ekonomi dari prinsip keadilan ini adalah 

bahwa pelaku konsumsi tidak dibolehkan mengejar 

keuntungan dan kepuasan pribadi saja, bila hal itu 

merugikan orang lain atau merusak alam.  

b. Prinsip Kebersihan 

Seseorang dalam mengonsumsi haruslah memilih 

barang yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak 

kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. 

Karena itu, tidak semua barang konsumsi 

diperkenankan, boleh dimakan dan diminum. Allah 

berfirman: 

 

َى  ّْ ٌْحُْن اِيَّاٍُ جَْعبُُد ِ اِْى ُك
ا ًِْعَوَث ّللّاٰ ّْ اْشُكُز َّّ ُ َحٰلًلا طَيِّباۖا 

ا َرَسقَُكُن ّللّاٰ ا ِهوَّ ْْ  ١ٔٔفَُكلُ

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah 

anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal 

lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu 

hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S An-Nahl [16]: 

114) 

Makanlah rezeki yang halal dan baik yang telah 

diberikan Allah kepadamu serta jauhi sesuatu yang 

haram lagi menjijikan karena dapat membawa 

dampak yang tidak baik bagi kesehatanmu dan 

perkembangan jiwamu. Dan bersyukurlah atas 

nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan 

menggunakan seluruh hikmat itu di jalan yang 

diridhai. Apabila kamu semua benar-benar hanya 

menyembah kepada Allah maka berlakulah seperti itu, 

                                                             
84

 Kojin Mashudi, Op.Cit. 131. 



 

 

 
 

63 

yakni makan rezeki yang halal dan menggunakan 

semua nikmat pada jalan yang benar (diridhai).
85

  

Dalam arti sempit, bersih adalah bebas dari 

kotoran, najis, atau penyakit yang dapat merusak fisik 

dan mental manusia, tidak menjijikan sehingga 

merusak selera. Sementara dalam arti luas, bersih 

adalah bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi 

atau tidak di ridhai Allah SWT. Makna bersih ataupun 

suci, dalam aktivitas ekonomi tidak saja secara fisik, 

tetapi juga nonfisik yang berupa kesucian jiwa dan 

harta manusia sehingga terbebas dari segala bentuk 

kotoran rohani.  

c. Prinsip Kesederhanaan 

Prinsip ini mengatur manusia agar dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlalu 

berlebihan. Sikap berlebih-lebihan (israf) sangat 

dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari 

kerusakan dimuka bumi sikap berlebih-lebihan ini 

mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang 

wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu 

atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru 

menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki kuantitas 

dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan 

manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien 

dan efektif secara individual maupun sosial. Menurut 

Monzer Kafh, konsumsi berlebih-lebihan adalah 

masyarakat yang melakukan israf (pemborosan) atau 

Tabdzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). 

Tabdzir berarti menggunakan harta dengan cara yang 

salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang 

terlarang. Perilaku berlebihan sangat dilarang dalam 

Islam sebagaimana firman Allah: 
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َبِني  ۞ ِجد   ُكل   ِعنيدَ  زِي يَنَتُكمي  ُخُذويا ٰاَدمَ  ٰٓٓ ي ٰ َربُ ويا وَُّكُلويا َمسي رِفُ ويا َواشي  ٓٗ اِنَّه ٓ  َوََل ُتسي
َ  ُيُِب   ََل  رِِفيي ١٣ ࣖ اليُمسي  

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu 

yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan 

makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 

berlebihan.” (Q.S Al-A’raf [7]:31) 

Wahai anak Adam, berpakaianlah ketika kamu 

melakukan thawaf dan shalat dengan pakaian yang 

bagus karena kamu sedang menghadap Tuhanmu dan 

juga sebagai tanda syukur atas nikmat-Nya yang 

diberikan kepadamu! Juga makan dan minumlah dari 

suatu yang halal dan baik, serta janganlah berlebihan 

karena semua itu akan berdampak kepada 

kesehatanmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebihan di dalam hal apa saja 

karena pada akhirnya nanti akan cenderung boros. 

Sederhana atau berlaku tengah-tengah adalah prinsip 

dari setiap perbuatan yang baik.
86

  

d. Prinsip Kemurahan Hati 

Prinsip ini mempunyai dua makna, yaitu 

kemurahan Allah kepada manusia yang telah 

memberikan rahmat dan nikmat-Nya melalui sifat 

Rahman dan Rahim-Nya dan sikap murah hati 

manusia dengan menafkahkan sebagian hartanya 

untuk orang lain.  

Menurut Muhammad Abdul Mannan, makan 

makanan dan minum minuman yang disediakan Allah 

karena kemurahan-Nya diperbolehkan, selama hal itu 

halal dan dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan 

menjaga kesehatan demi menunaikan perintah Allah 

sesuai dengan tuntutan-Nya, disertai dengan 
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perbuatan adil yang menjamin persesuaian bagi 

semua perintah-Nya.  

Disamping itu, Allah juga memerintahkan umat 

manusia agar bermurah hati dengan menyisihkan 

sebagian hartanya untuk membantu meringankan 

beban sesama manusia yang sedang diuji oleh Allah 

dengan kekurangan harta. Sebagaimana dalam 

firman-Nya berikut:  

ْن  ِِ الِ َْ ْنِۗ اِىَّ َصٰلْجََك َسَكٌي ُخْذ ِهْي اَْه ِِ َصلِّ َعلَْي َّ ِِْن بَِِا  ْي جَُشكِّ َّ َصَدقَةا جُطَُِِّزُُْن 

ُ َسِوْيٌع َعلِْيٌن  ّللّاٰ َّ ُْنِۗ   ١ٓٔلَِّ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) 

menyucikan dan membersihkan mereka, dan 

doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu 

adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-

Taubah [9]:103) 

Hai Rasul, ambillah zakat atau sedekah dari 

orang-orang yang tidak hadir pada perang Tabuk 

untuk membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, 

penyakit hati serta membersihkan hartanya! 

Mintakanlah ampunan dan kasih sayang dari Tuhamu 

untuk mereka, karena doamu dapat menjadikan 

turunnya ketenangan pada hatinya. Allah Maha 

Mengetahui terhadap keadaan mereka yang 

sebenarnya, dan Dia Maha Mendengar atas 

penyesalan mereka sangat mendalam.
87

   

Seorang Muslim yang mempunyai harta 

berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian 

hartanya kepada masyarakat yang berkekurangan dan 

untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini 

dalam Islam dikenal dengan istilah zakat (zakat diri 

dan harta), sedekah, infak dan wakaf.  
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e. Prinsip Moralitas 

Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan 

harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam 

Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala 

kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman 

untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar 

dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual.  

Dalam Islam konsumsi tidak hanya berkenaan 

dengan makanan, minuman, dan pemenuhan 

kebutuhan material lainnya, tetapi juga berkenaan 

dengan tujuan akhir konsumsi, yakni untuk 

implementasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam 

kehidupan masyarakat. Dengan diajarkan menyebut 

nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima 

kasih kepada-Nya setelahnya, maka seorang Muslim 

akan merasakan kehadiran Allah pada waktu 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini penting 

karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai 

material dan spiritual sehingga tercipta kehidupan 

yang harmonis dan bahagia.  

Konsep moralitas dalam mengonsumsi barang 

atau jasa dalam Islam menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan mendasar antara seseorang yang hanya 

memburu kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan 

semata tanpa mengindahkan aturan-aturan Islam 

dengan seseorang yang menerapkan nilai-nilai moral 

Islam dalam kaitannya dengan konsumsi suatu barang 

atau jasa. Karena itu, etika merupakan hal penting 

dalam aktivitas konsumsi
88
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