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ABSTRAK 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas yang 

biasa dikenal hasil usaha dari seseorang  karena mereka melakukan 

kegiatan atau bekerja pada bidang atau tempat tertentu pada waktu 

tertentu. Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa 

diukur oleh maraknya pembangunan pusat perdagangan. sektor 

informal walaupun tidak memiliki pendapatan yang begitu besar 

dibandingkan dengan sektor formal namun sektor informal mampu 

memberikan peluang yang lebih banyak untuk memperoleh 

pendapatan. Transformasi wanita di sektor publik semakin terbuka 

luas karena banyaknya jenis pekerjaan yang pada dasarnya 

memerlukan sumbangsih dari tenaga kerja wanita sesuai dengan 

sifatnya yang mengarah pada penilaian positif yakni kesabaran dan 

ketelatenan. Permasalahan tingkat pendapatan merupakan 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam sektor perdagangan. 

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi suatu pendapatan pedagang 

yaitu modal, Dimana modal dalam bentuk uang diperlukan untuk 

membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, 

pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, 

sampai dengan modal kerja. Dan lama usaha, diskon, lokasi juga 

menjadi faktor penentu pendapatan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain apakah terdapat 

pengaruh secara parsial maupun simultan Modal, Lama Usaha, 

Diskon, Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Perempuan Di Pasar 

Way Jepara Kabupaten Lampung Timur? Bagaimana Pandangan 

ekonomi Islam mengenai pengaruh modal, lama usaha, diskon, lokasi  

terhadap pendapatan pedagang perempuan  di Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan Modal, Lama 

Usaha, Diskon, Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Perempuan Di 

Pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui 

Modal, Lama Usaha, Diskon, Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang 

Perempuan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian secara 

kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang 
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diambil dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel. 

Dalam  pengamatan dan dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, secara parsial 

variabel Modal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Pedagang Perempuan (Y) Di Pasar Way Jepara Kabupaten 

Lampung Timur. Sedangkan variabel Lama Usaha (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Pedagang Perempuan (Y) 

Di Pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.  Sedangkan 

variabel Diskon (X3) secara parsial tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Pedagang Perempuan (Y) Di Pasar 

Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Dan variabel  Lokasi (X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Pedagang 

Perempuan (Y) Di Pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. 

Secara simultan variabel Modal (X1), Lama Usaha (X2), Diskon (X3), 

Lokasi (X4)  berpengaruh terhadap Pendapatan  Pedagang Perempuan 

Di Pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Ditinjau dalam 

perspektif Ekonomi Islam Modal, Lama Usaha, Diskon, Lokasi 

diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada para 

pedagang perempuan  di pasar way jepara kabupaten lampung timur 

yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan spirit Islam. 

 

Kata Kunci : Modal, Lama Usaha, Diskon, Lokasi 
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ABSTRACK 

Income is income that arises from activities that are commonly 

known as the results of a person's business because they carry out 

activities or work in certain fields or places at certain times. The 

current development of the Indonesian economy can be measured by 

the widespread development of trade centers. Although the informal 

sector does not have such a large income compared to the formal 

sector, the informal sector is able to provide more opportunities to 

earn income. The transformation of women in the public sector is 

increasingly wide open because there are many types of work that 

basically require the contribution of the female workforce in 

accordance with their nature which leads to a positive assessmentof 

patience and persistence. The problem of income level is a problem of 

concern in the trade sector. The factors that often affect a trader's 

income are capital, where capital in the form of money is needed to 

finance all business needs, ranging from pre-investment costs, 

processing permits, investment costs for purchasing fixed assets, to 

working capital. And length of business, discounts, location are also 

determinants of revenue. 

The formulation of the problem in this study, among others, 

whether there is a partial or simultaneous influence of capital, length 

of business, discounts, location on the income of women traders in 

Way Jepara Market, East Lampung Regency? What is the view of 

Islamic economics regarding the influence of capital, length of 

business, discounts, location on the income of women traders at Way 

Jepara Market in East Lampung Regency?The purpose of this study 

was to determine the effect of partially or simultaneously Capital, 

Length of Business, Discounts, Location on the Income of Women 

Traders in Way Jepara Market, East Lampung Regency and to 

determine Capital, Length of Business, Discounts, Locations on the 

Income of Women Traders from the perspective of Islamic Economics. 

. The research method used is a quantitative research approach using 

primary and secondary data taken from respondents through 

questionnaires, focus groups, and panels or also data from 

researchers' interviews with women traders in the Way Jepara market, 
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East Lampung. under observation and analyzed using multiple linear 

regression analysis. 

Based on the results of this study, it is known that partially the 

Capital variable (X1) has a positive and significant effect on the 

Income of Women Traders (Y) in Way Jepara Market, East Lampung 

Regency. While the variable length of business (X2) has a positive and 

significant effect on the income of women traders (Y) in the Way 

Jepara Market, East Lampung Regency. While the discount variable 

(X3) partially has no positive and significant effect on the income of 

women traders (Y) in the Way Jepara Market, East Lampung Regency. 

And the location variable (X4) has a positive and significant effect on 

the income of women traders (Y) in Way Jepara Market, East 

Lampung Regency. Simultaneously, the variables of capital (X1), 

length of business (X2), discount (X3), location (X4) affect the income 

of women traders in Way Jepara Market, East Lampung Regency. 

Viewed from the perspective of Islamic Economics, Capital, Length of 

Business, Discounts, Locations are allowed because they provide 

many benefits to female traders in the Way Jepara market, East 

Lampung Regency, which are carried out fairly and in harmony with 

the spirit of Islam. 

 

Keywords: Capital, Length of Business, Discount, Location 
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MOTTO 

                       

                 

               

Artinnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(QS. An-Nisaa [4] : 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun 

judul skripsi ini adalah ―Pengaruh Modal, Lama Usaha, Diskon, 

Lokasi Terhadadp Pendapatan Pedagang Perempuan Dalam 

Perspektif Ekonomi  Islam (Studi Pada Pedagang Pasar Way 

Jepara Kabupaten Lampung Timur)‖. Dengan penegasan istilah 

di bawah ini diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi 

terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah tersebut 

adalah: 

1. Analisis  

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan 

suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama 

lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang 

terpadu.
1
 

2. Pengaruh  

Pengaruh adalah  keadaan ada hubungan timbal balik, 

atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi 

dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan 

dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkan
2
 

3. Modal  

                                                             
1 Komaruddin, Ensilopedia Manajemen, Edisi ke 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 

53. 
2 Hansen dan Mowen, Buku 1 Management Accounting, Edisi 7 (Jakarta: Salemba 

Empat, 2011), 132.  
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Modal adalah yang meliputi semua bentuk atau jenis 

investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik 

dan sumber daya manusia.
3
 

4. Lama Usaha  

Lama usaha adalah lamannya pedagang berkarya pada 

usaha perdagangan yang sedang dijalani saat ini.
4
 Usaha 

adalah kegiatan ekonomi yang memiliki peranan vital untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, adapun salah satu usahanya 

antaranya seperti jual beli, memproduksikan dan 

memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.
5
 

5. Diskon  

Diskon adalah merupakan potongan harga yang diberikan 

oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas 

aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan pembeli, misalnya 

membayar tagihan lebih cepat, membeli dalam jumlah yang 

besar, atau membeli diluar musim atau periode permintaan 

puncak.
6
 

6. Lokasi 

Lokasi adalah tempat yang berhubungan dengan dimana 

perusahaan akan didirikan dan dilaksanakan. Lokasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang di pasar way 

jepara lampung timur
7
 

                                                             
3 Todaro, Michael P, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam. 

Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2006), 29. 
4 Herman, ―PENGARUH MODAL, LAMA USAHA, DAN JAM KERJA 

TERHADAP OMZET PENJUALAN PEDAGANG KIOS DI PASAR 

TRADISIONAL TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO,‖ JURNAL 

PENELITIAN EKONOMI Vol. 1 (1) (2020), 6. 
5  Norvadewi, ―Bisniis Dalam Prespektif  Islam,‖ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 

1, No. 1 (2015), 33. 
6 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4 (Yogyakarta: Andi, 2015), 310. 
7 Opcit., Buku 1 Management Accounting. 135. 
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7. Pendapatan  

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

yang biasa dikenal hasil usaha dari seseorang  karena mereka 

melakukan kegiatan atau bekerja pada bidang atau tempat 

tertentu pada waktu tertentu.
8
 

8. Pedagang  

Pedagang adalah setiap orang yang pekerjaannya 

berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok 

sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.
9
 

9. Perspektif  Ekonomi Islam  

Perspektif ekonomi islam adalah suatu asumsi atau ilmu 

yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan 

mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan 

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.
10

 

Berdasarkan dari istilah-istilah diatas maka dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah 

bagaimana ―PENGARUH MODAL, LAMA USAHA, 

DISKON, LOKASI TERHADAP PENDAPATAN 

PEDAGANG PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Pasar Way 

Jepara Kabupaten Lampung Timur).” 

 

B. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa 

diukur oleh maraknya pembangunan pusat perdagangan. 

Keberadaan pusat perdagangan merupakan salah satu indikator 

paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. 

Menurut bentuk fisik, pusat perdagangan dibagi menjadi dua 

yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Pasar 

tradisional sudah menjadi bagian yang sangat melekat dari 

kehidupan masyarakat. Karena setiap manusia memiliki 

                                                             
8 Darmanto, dkk, Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Model Strategi 

Orientasi Berbasis Lingkungan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 39. 
9  W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai 

Pustaka, 2009), 721. 
10 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam 

(Jakarta: Rajawali, 2013), 19. 
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kebutuhan pokok baik sandang, pangan, maupun papan yang 

harus terpenuhi, sebab berbagai hal tersebut adalah kebutuhan 

mendasar seseorang manusia dengan segala potensinya, baik itu 

kebutuhan fisik/biologis maupun kebutuhan pemenuhan naluri. 

Dalam kegiatan sehari-hari pasar merupakan tempat 

bertemunya antara penjual dan pembeli. Pengertian pasar dalam  

ilmu ekonomi ialah besarnya permintaan dan penawaran pada 

suatu jenis barang atau jasa tertentu, pengertian pasar tersebut 

jelas lebih luas dibandingakan dengan pasar sehari-hari yang  

menyebutnya pasar sebagai tempat barang atau jasa diperjual 

belikan.
11

  

Pada zaman sekarang ini tidak hanya lelaki saja yang bisa 

menjadi seorang pengusaha atau pedagang tetapi juga wanita, 

baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Mengenai 

karakteristik kepribadian wanita mempunyai sifat toleransi dan 

fleksibel, realistik dan kreatif antusias dan enerjik, dan mampu 

berhubungan dengan lingkungan masyarakat dengan baik. 

Karakter yang dimiliki wanita membuatnya energik, banyak akal, 

pengetahuan dan keterampilan luas, berdaya cipta, imajinatif, dan 

luwes.
12

 

Peran perempuan sekarang ini tidak lagi hanya menjaga, 

merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga 

mencari nafkah untuk membantu meningkatkan pendapatan 

keluarga demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kini perempuan Indonesia diberi kesempatan serta peran yang 

sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. 

Hasilnya, banyak perempuan yang tampil dan berperan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam 

berbagai aktivitas ekonomi. Keterlibatan perempuan yang sudah 

sangat pesat membawa dampak terhadap peran perempuan dalam 

kehidupan keluarga.
13

 

Menurut Widodo sektor informal walaupun tidak memiliki 

pendapatan yang begitu besar dibandingkan dengan sektor formal 

                                                             
11 Eeng Ahman, Membina Kompetensi Ekonomi (Bandung: Gravindo Media 

Pratama, 2007), 89.  
12 Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2013), 4. 
13 Mufidah, Paradigma Gender (Malang: Bayumedia, 2014), 124. 
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namun sektor informal mampu memberikan peluang yang lebih 

banyak untuk memperoleh pendapatan.
14

  Pendapatan pada sektor 

informal terdiri dari berbagai jenis usaha yang banyak sehingga 

akan terdapat berbagai sumber pendapatan dari berbagai jenis 

usaha tersebut. Sektor informal dapat berperan dalam mengatasi 

persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh pada usaha 

di sektor informal tidak terlalu besar tetapi usaha di sektor ini 

mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang padat karya.
15

 

Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan yang diterima 

pekerja, rumah tangga atau pedagang, baik berupa fisik maupun 

non fisik selama bekerja atau berusaha
16

. Keberadaan Pasar way 

jepara merupakan tempat pedagang untuk memperoleh 

pendapatan. Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat. Perubahan pendapatan masyarakat pada 

desa yang terjadi pada suatu daerah mengakibatkan perubahan 

terhadap taraf hidup masyarakat daerah tersebut.
17

 

Dalam ekonomi islam, pendapatan sendiri yaitu perolehan 

barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari’at Islam. 

Dari penjabaran diatas, bahwa pendapatan suatu usaha itu tidak 

dapat dipastikan dan sangat berfluktuatif, hal ini dikarenakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, dalam hal ini islam 

memiliki pandangan mengenai pendapatan yang diperoleh dari 

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

(4) : 29. 

                                                             
14 Widodo, Peran Sektor Informal Di Indonesia. Pusat Studi Ekonomi Dan 

Kebijakan Publik (PSEKP) (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), 29. 
15 Mubyato, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta: LP3ES, 2014), 47.  
16 Firdaus, Rosetyadi Artistyan, ―Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, Dan Jam 

Operasional Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Dipasar Bintoro Demak,‖ 
Diponegoro Journal Of Economics Vol. 1, No 1 (2012), 17.  

17
 Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, Gustika Nurmalia, ―PENGELOLAAN 

DESA WISATA DENGAN KONSEP GREEN ECONOMY DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT PADA MASA 
PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Desa Wisata Di Provinsi Lampung Dan Jawa 

Barat),‖ Jurnal Akuntansi Dan Pajak VOL. 22 (02) (2021). 
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”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. 

An-Nisa [4] : 29) 

 

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi 

harta dengan cara-cara yang batil yang didalamya terdapat unsur 

Magrib yang merupakan singkatan dari maisir, gharar, riba dan 

batil. Alih-alih melakukan perbuatan batil, Islam memberikan 

mengarahkan untuk menperoleh atau mendapatkan harta lewat 

cara perdagangan yang bukan hanya sekedar menjual dan 

membeli barang tetapi juga dengan memperhatikan kondisi 

pembelinya dengan meberikan harga yang sewajarnya. 

Tabel 1.1 

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten Lampung Timur MenurutLapangan Usaha,  

2017-2020 

Lapangan 

Usaha/Sektor 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

139,12 146,20 148,99 152,43 

Pertambangan dan 

Penggalian 
113,67 124,82 127,37 117,78 
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Industri 

Pengolahan 
140,08 142,39 144,36 149,04 

Pengadaan Listrik 

dan Gas 
141,19 143,20 144,49 144,03 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

141,19 143,26 143,63 145,09 

Perdagangan 128,06 131,68 136,91 140,70 

Transportasi dan 

Pergudangan 
140,80 141,09 141,74 144,56 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makanan 

Minuman 

163,58 166,39 170,55 172,39 

Informasi dan 

Komunikasi 
126,58 127,28 128,29 127,61 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
143,79 148,68 152,27 151,67 

Jasa Perusahaan 147,76 149,92 152,17 154,70 

Administrasi 

Pemerintah, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

160,21 161,68 164,70 168,76 

Jasa Pendidikan 140,08 141,33 145,38 146,76 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
138,03 139,16 141,35 142,57 

Jasa Lainnya 142,36 143,73 146,92 145,76 

Sumber: BPS Lampung Timur, 2021  

Pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa kategori perdagangan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian 

Kabupaten Lampung Timur. Kategori tersebut mempunyai peran 

penting selain sebagai penghubung kegiatan konsumen dan 

produsen yang menghasilkan barang dan  jasa tetapi juga sebagai 

indikator kemajuan perkembangan  suatu  wilayah. 
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Perkembangan  pada kategori ekonomi lainnya, secara langsung 

akan memberikan dampak terhadap perkembangan kategori 

perdagangan. Laju pertumbuhan kategori perdagangan di 

Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2017 adalah sebesar 

128,06 dengan nilai tambah ekonomi mencapai 140,70. 

Mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2017). 

Peningkatan laju pertumbuhan pada tahun 2017 ini didukung 

dengan meningkatnya kontibusi lapangan usaha. Dengan 

pencapaian tersebut, kategori perdagangan tetap menjadi 

lapangan usaha terbesar di Kabupaten Lampung Timur setelah 

kategori sektor informasi. Berdasarkan Kajian Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten lampung timur (2021), sektor 

perdagangan mampu menjadi penggerak perekonomian di suatu 

daerah khususnya di daerah Lampung Timur. Hal ini di tinjau 

dari laju pertumbuhan di sektor perdagangan dari tahun ke tahun 

yang semakin mengalami peningkatan. Dalam hal ini pasar 

menjadi salah satu proksi industri perdagangan. Keberadaan 

pasar dapat mendorong aktivitas perdagangan menjadi lebih 

progesif. 

Pasar  tradisional Way Jepara merupakan tumpuan bagi 

petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok. Sulit 

disangka bahwa keberadaan pasar Way Jepara sangat penting 

bagi pergerakan  ekonomi masyarakat sekitar. Pasar tradisional 

Way Jepara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

karena pasar Way Jepara merupakan tempat tujuan belanja 

kebutuhan sehari-hari sebagian besar masyarakat. Pedagang pasar 

Way Jepara Kabupaten Lampung Timur menjual berbagai jenis 

barang dagangan seperti pedagang sayuran, kebutuhan pokok, 

perabotan, sepatu dan sandal serta pakaian. Tujuan pedagang 

pasar Way Jepara secara umum untuk memperoleh pendapatan 

yang lebih bagus. Pedagang pasar Way Jepara merupakan 

pedagang pasar yang beroperasi setiap hari (senin sampai 

minggu). Mesekipun demikian, untuk jam operasi pedagang pasar 

Way Jepara sendiri tidak menentu, dimana ada pedagang pasar 

yang sudah membuka dagangannya pada pukul 05.30 pagi dan 

ada pula yang baru buka pada pukul 08.30 pagi. Kebanyakan 
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pedagang yang sudah beroperasi mulai pukul 05.30 pagi tersebut 

merupakan pedagang sayuran dan kebutuhan pokok, sedangkan 

yang mulai beroperasi mulai pukul 08.30 pagi kebanyakan adalah 

penjual penjual perabotan, sepatu dan sandal serta pakaian. 

Disamping itu, untuk waktu berdagang mereka sendiri juga tidak  

menentu, ada yang sudah tutup pada siang hari dan ada yang 

sampai sore hari. Pasar Way Jepara merupakan kawasan 

perdagangan sebagai pusat pelayanan regional yaitu melayani 

daerah sekitarnya.  

Pasar Way Jepara merupakan pasar yang potensial, karena 

lokasinya yang strategis terletak di pemukiman padat penduduk 

dan dekat dengan taman nasional Way Kambas. Sehingga banyak 

masyarakat menjadikan pasar Way Jepara sebagai tumpuan hidup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga meningkatkan 

perekonomian masyarakat, selain itu banyak sekali pedagang 

yang sudah merasakan betapa pentingnya pasar tersebut untuk 

meningkatkan pendapatan para pedagang. Sebagian orang juga 

menggantungkan  pendapataan dan pekerjaan sehari-harinya pada 

pasar, sehingga keberadaan pasar sangat penting bagi masyarakat 

karena dengan adanya pasar juga meningkatkan perekonomian 

bagi masyarakat tersebut.  

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi suatu pendapatan 

pedagang yaitu modal, Modal adalah sejumlah dana yang 

ditanamkan kedalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya 

untuk pembentukan suatu badan usaha dan dalam 

perkembangannya modal tersebut dapat susut karena kerugian 

ataupun berkembang karena keuntungan yang diperoleh.
18

 

Dimana modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai 

segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan 

izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai 

dengan modal kerja. Sementara itu modal keahlian adalah 

keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau 

                                                             
18 Sudarto, ―Studi Pendapatan Pedagang Kecil Anggota KUD Ditinjau Dari Modal 

Usaha Di Kecamatan Sidoharjo Sragen,‖ Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 22, No. 

2 (2012): 135-136. 
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menjalankan suatu usaha.
19

  Modal adalah semua bentuk 

kekayaan yang dapat digunakan  langsung maupun tidak 

langsung dalam proses produksi untuk menambah uotput.
20

 Teori 

cobb-douglas yang menyatakan bahwa modal mempengaruhi 

output produksi. Hal ini menunjukan semakin tinggi modal akan 

dapat meningkatkan hasil produksi, karena dalam proses produksi 

membutuhkan biaya yang digunakan untuk tenaga kerja dan 

pembelian bahan baku serta peralatan sehingga akan berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi usaha dagang. 

Apabila modal meningkat maka pendapatan juga akan 

meningkat. Namun modal yang dimiliki oleh pedagang dipasar 

relatif  kecil sehingga akan sulit untuk dapat meningkatkan 

produktivitasnya dan berakibat pada pendapatan yang relatif 

kecil. Kurangnya modal tersebut menyebabkan usaha ini sulit 

untuk berkembang. Modal yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah modal secara keseluruhan yaitu, modal sendiri dan modal 

pinjaman.  

Selain faktor modal, faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pedagang dalam menjual dagangannya adalah lama usaha, Lama 

usaha adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang 

dijalankan.
21

  teori Budi Wahyono, yang menyatakan lamanya 

suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha dimana 

pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam 

bertingkah laku. Semakin lama pedagang menjalani usahanya, 

maka semakin banyak pengalaman yang didapatkannya. Semakin 

lama menekuni dalam bidang usaha perdagangan akan 

meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku 

konsumen tersebut. Keterampilan berdagang akan bertambah  

dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang 

berhasil di jaring. Keahlian keusahawan merupakan kemampuan 

yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan dan 

                                                             
19 Kasmir, Kewirausahaan, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 83. 
20 Lantip Susilowati, Bisnis Kewirausahaan, Cet. 1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2013), 52. 
21 Utami, Wibowo, ―Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Dengan Lama 

Usaha Sebagai Variabel Moderasi (Survey Pada Pedagang Pasar Khitnikan Notoharjo 

(Surakarta),‖ Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol.13 No. 2 (2013), 10. 
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menggunakan faktor-faktor lain dalam kegiatan memproduksi 

barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
22

 Mayoritas 

pedagang di pasar way jepara sudah berdagang lebih dari satu 

tahun namun ada beberapa pedagang baru yang pendapatannya 

melebihi pedagang yang sudah lama membuka usahanya.  

Faktor selanjutnya yaitu diskon. Potongan harga tentu menjadi 

perhatian tersendiri bagi konsumen, sebab perilaku konsumen 

pada umumnya akan mempertimbangkan keputusan  melakukan 

pembelian produk terhadap budget yang ia miliki yaitu dengan 

melihat harga suatu produk, serta konsumen akan menilai 

potongan harga itu dengan kualitas suatu produk yang akan 

dibelinya. Dimana perubahan harga dapat membuat pergeseran 

pada permintaan produk sehingga perusahaan dapat mengukur 

seberapa besar sensitivitas permintaan dan penawaran dapat 

terjadi karena adannya perubahan harga tersebut.
23

 sehingga 

meningkatkan pendapatan pedagang namun dipasar way jepara 

banyak pedagang yang memberikan diskon  kepada pembeli 

tetapi konsumen tidak begitu tertarik atas barang yang 

didiskonkan. 

Selain faktor modal, lama usaha, dan diskon banyak hal yang 

harus dipertimbangkan dalam  memilih lokasi. Lokasi merupakan 

tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang 

konsumen untuk datang dan berbelanja.
24

 Lokasi yang cocok 

dijadikan tempat berdagang karena berhubungan langsung 

dengan konsumen yaitu lokasi yang mudah dijangkau, lokasi 

yang mudah dilihat oleh para calon pembeli, serta lokasi yang 

sering dilalui oleh para konsumen yang biasanya berdekatan 

dengan jalan masuk. Menurut teori August Losch sebuah 

perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai lokasi yang 

                                                             
22 Anastasia Rachmawati, ―Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Usia, Peredaran 

Usaha, Lama Usaha, Dan Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,‖ Jurnal Ekonomi 8 no. 2 (2017), 140. 
23 Adil Fadillah dan Rini Syarif, ―Pengaruh Program Diskon Terhadap Keputusan 

Pembelian,‖ Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 1 No. 1 (2013): 78. 
24

 I Wayan Sastrawan, ―Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Pemilihan 

Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, 
Kabupaten Buleleng,‖ Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja Vol. 5 No. 1 (2015): 39. 
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optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas 

pasar yang dapat dikuasainya. Dengan demikian terlihat bahwa 

permintaan dan penawaran antar tempat merupakan unsur penting 

dalam menentukan lokasi optimal dari suatu kegiatan 

perusahaan.
25

 Dengan memilih lokasi yang tepat, para pedagang 

pasar akan mudah untuk menjual atau menawarkan berbagai 

barang yang dijualnya kepada para calon pembeli, sehingga akan 

sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Jadi, 

dengan pemilihan lokasi yang tepat itulah, pedagang akan 

mendapatkan pendapatan yang maksimal. Penenpatan lokasi 

pedagang yang berbeda beda sehingga mengakibatkan 

pendapatan yang berbeda ada sebagian pedagang yang berlokasi 

ditempat yang kurang strategis da nada pedagang yang lokasi 

usahanya cukup strategis. 

Tabel 1.2 

Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Lokasi Pasar, 2021 

Lokasi Pasar 
Jumlah Bangunan 

Ruko Toko Los Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Way Jepara 22 233 839 1091 

Sekampung 28 356 163 547 

Purbolinggo - 708 258 966 

Pekalongan - 324 294 618 

Rajabasa Lama - 245 194 439 

Sukadana 48 168 78 294 

Raman Utara - 210 100 310 

Melinting - 85 196 281 

Labuhan 

maringgai 
- 21 

 

20 

 

41 

Jumlah/Total 98 2350 2139 4587 

Sumber : BPS Lampung Timur, 2021 

                                                             
25 Yosi Suryani, ―Teori Lokasi Dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar 

Tradisional,‖ Politeknik Negeri Padang, 2015, 156. 
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Dari table 1. 1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah bangunan 

sarana perdagangan di pasar Way Jepara denga jumlah bangunan 

terbanyak itu menandakan bahwasannya sektor perdagangan di 

pasar Way Jepara merupakan tumbuan bagi masyarakat sekitar 

dibandingan dengan kecamatan kecamatan yang lain. Dengan 

jumlah ruko 22, toko 233, dan los 839. Semakin banyaknya 

pedagang maka semakin ketat persaingan antar pedagang. 

Permasalahan yang saat ini terjadi di pasar Way  Jepara 

tingkat pendapatan yang diperoleh oleh pedagang di pasar 

cenderung tidak merata satu sama lain meskipun produk yang 

dijual sejenis atau mengalami ketimpangan. Ketika stok barang  

meningkat akibat tidak terjadi proses transaksi maka pedagang 

tersebut akan mengalami kerugian dan pedagang tidak dapat 

melakukan siklus kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi karena 

pedagang akan mengalami kendala dari ketersediaan biaya atau 

modal awal untuk membeli barang dagangan. Hal ini menunjukan 

bahwa pedagang tidak efisiensi dalam penjualan produknya dan 

hal ini berdampak pada pendapatan yang diterima. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara  dengan Kepala Pengurus Pasar daerah 

di Pasar Way Jepara yang menyatakan bahwa: ― Persaingan antar 

pedagang  di Pasar Way Jepara begitu ketat saat ini, hal ini 

disebabkan oleh semakin meningkatnya kuantitas pedagang  yang 

berjualan di Pasar Way Jepara. Persaingan ini menyebabkan 

terjadinya ketimpangan pendapatan yang dapat dilihat dari 

jumlah pembeli. Ada beberapa pedagang  yang ramai di kunjungi 

pembeli ada pula pedagang  yang sepi, padahal barang yang 

dijual adalah produk yang sejenis. Terjadinya ketimpangan dalam 

proses penjualan ini akan mendorong terjadinya ketidak 

efisienan, yaitu beberapa pedagang tidak dapat menjual barang 

dagangananya di atas biaya rata-rata dan terkadang harus menjual 

barangnya di bawah harga rata-rata untuk menghabiskan stok 

barang‖. 
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Tabel 1.3 

Pendapatan Pedagang Perempuan di Pasar Way Jepara 

No. 

 

Responden 

 

Pendapatan 

(Rupiah/Hari) 

1 Pedagang Sembako Rp 3.000.000 

2 pedagang  Pecah Belah Rp 1.200.000 

3 Pedagang Makanan Rp 200.000 

4 Pedagang Makanan Rp 900.000 

5 Pedagang Sembako Rp 2.800.000 

6 Pedagang Pecah Belah Rp 800.000 

7 Pedagang Aksesories Rp 450.000 

8 Pedagang Aksesoris Rp 600.000 

9 Pedagang Pakaian Rp 1.000.000 

10 Pedagang Pakaian Rp 800.000 

11 Pedagang Pecah Belah Rp 900.000 

12 Pedagang Sandal Rp 600.000 

13 Pedagang Sandal Rp 850.000 

Sumber : Pedagang Perempuan Pasar Way Jepara, 2022 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat pendapatan pedagang 

perempuan di Pasar Way Jepara mengalami kenaikan dan 

penurunan. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan 

pedagang mengalami ketimpangan. Ada beberapa pedagang yang 

memperoleh pendapatan sangat tinggi yaitu sebesar 3.000.000 

rupiah dan ada juga yang  hanya memperoleh pendapatan sangat 

rendah yaitu hanya sebesar 200.000 rupiah. Ketimpangan 

pendapatan yang terjadi diindiksikan terjadi akibat semakin 

pesatnya persaingan, tingkat penggunaan modal, lama usaha, 

diskon, lokasi pasar dan kemampuan pedagang dalam menata 

barang dagangannya. Ketimpangan  pendapatan  merupakan 

salah satu masalah serius dalam perekonomian.
26

 Tingkat 

efisiensi yang diperoleh oleh pedagang perempuan yang ada di 

Pasar Way Jepara tidak terdistribusi secara merata. Hal ini dapat 

dilihat dari berfluktuasinya efisiensi yang diperoleh pedagang 

                                                             
26 Fauzi, Ahmad dan Dewa Nyoman Budiana, ―Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan Provinsi Bali,‖ E-Jurnal EP Unud Vol. 5, No 6 (2016), 29. 



15 

 

 

yang ditunjukan pada Tabel 1.2. Terdapat pedagang yang 

memiliki efisiensi yang tinggi dan ada juga yang efisiensinya 

rendah. 

Terkait uraian permasalahan dari latar belakang tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan Penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang perempuan, sehingga 

penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul 

―PENGARUH MODAL, LAMA USAHA, DISKON, LOKASI 

TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PEREMPUAN 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 

Pedagang Pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur).” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini diperlukan agar pembahasan penelitian 

tidak terlalu luas dan menyimpang dari yang sudah diuraikan oleh 

penulis. Maka dalam penelitian ini batasan masalahnya yaitu 

yang mempengaruhi pendapatan pedagang perempuan yang 

berada di pasar Way Jepara diantaranya modal, lama usaha, 

diskon, lokasi tersebut. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah modal secara parsial berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang perempuan Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur ?  

2. Apakah lama usaha  secara parsial berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang perempuan Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur ?  

3. Apakah diskon secara parsial berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang perempuan Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur ?  

4. Apakah lokasi  secara parsial berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang perempuan Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur ?  

5. Apakah modal, lama usaha, diskon, lokasi secara simultan 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang perempuan 

Pasar Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur ? 
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6. Bagaimana Pandangan ekonomi Islam mengenai pengaruh 

modal, lama usaha, diskon, lokasi  terhadap pendapatan 

pedagang perempuan  di Pasar Way Jepara di Kabupaten 

Lampung Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh modal secara Parsial terhadap 

pendapatan pedagang Pasar Way Jepara di Kabupaten 

Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha secara Parsial 

terhadap pendapatan pedagang Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh diskon secara Parsial terhadap 

pendapatan pedagang Pasar Way Jepara di Kabupaten 

Lampung Timur. 

4. Untuk mengetahui pengaruh lokasi secara Parsial terhadap 

pendapatan pedagang Pasar Way Jepara di Kabupaten 

Lampung Timur. 

5. Untuk mengetahui pengaruh modal, lama usaha, diskon, 

lokasi secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang Pasar Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur ? 

6. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam 

mengenai pengaruh modal, lama usaha, diskon, lokasi  

terhadap pendapatan pedagang Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur ? 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah 

ilmu pengetahuan serta wawasan dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

mengenai pengaruh modal, Lama Usaha, Diskon, lokasi 

terhadap tingkat pendapatan pedagang Pasar Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dan dari penelitian yang 

sedang diteliti. 

b. Bagi Pedagang 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan 

masukan, sehingga lebih memperhatikan apa saja 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan 

pedagang. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Dapat menjadi referensi, bahan pembanding penelitian 

lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk 

jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, 

menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang 

telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. 

Terhadap beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Marce Sherly Kase (2020) dengan judul ―Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pada Pasar 

Tradisional Kasih Naikoten 1 Kota Kupang‖. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

modal dan jam kerja secara parsial dan simultan pendapatan 

pedagang di Pasar Tradisional Kasih Naikoten 1. Penelitian 

ini dilakukan di Pasar Tradisional Kasih Naikoten 1 dengan 

sampel yang berjumlah 50 responden. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal 

dan jam kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

pendapatan. Hasil Uji Regresi berganda menunjukkan bahwa 
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modal dan jam kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

pendapatan.
27

 

2. Novemy Triyandari Nugroho , Indah Wahyu Utami (2020) 

dengan judul ―Pengaruh Modal, Lokasi Usaha, dan Kondisi 

Tempat Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang (Study 

Kasus Pada Pasar Kartasura Kabupaten Sukoharjo)‖. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, 

lokasi usaha, dan kondisi tempat berdagang terhadap 

pendapatan pedagang di Pasar Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah para 

pedagang di Pasar Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Metode 

pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara. 

Variabel yang digunakan meliputi modal (X1), lokasi usaha 

(X2), kondisi tempat berdagang (X3), dan pendapatan 

pedagang (Y). Analisis data yang digunakan adalah uji 

regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial modal (X1), 

lokasi usaha (X2), dan kondisi tempat berdagang (X3) 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo.28
 

3. Nurlaila Hanum (2017) dengan judul ―Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di 

Kota Kuala Simpang‖ Tujuan dari penelitian ini yaitu 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal, 

jam kerja dan lama usaha secara parsial terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang.  Data yang 

diperoleh di analisis dengan menggunakan persamaan 

regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t, uji F. 

Hasil penelitian diperoleh Y = -33077,938 + 0,077X1 + 

30808,873X2 + 68009,033X3, konstanta menunjukkan nilai 

                                                             
27 Marce Sherly Kase, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang 

Pada Pasar Tradisional Kasih Naikoten 1 Kota Kupang,‖ Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Vol. 5 No. 3 (2020). 
28 Novemy Triyandari Nugroho , Indah Wahyu, ―Pengaruh Modal, Lokasi Usaha, 

Dan Kondisi Tempat Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang  (Study Kasus Pada 

Pasar Kartasura Kabupaten Sukoharjo),‖ Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan 

Vol. 7, No. 1 (2020). 

 



19 

 

 

pendapatan para pedagang kaki lima sebelum dipengaruhi 

oleh modal, jam kerjadan lama usaha sebesar - 33077,938 

atau minus Rp 33.077,93. Koefisienregresi modal sebesar 

0,077X1 menunjukkan bahwa modal memberikan pengaruh 

positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Koefisien 

regresi jam kerja sebesar 30808,873X2 menunjukkan bahwa 

jam kerja memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima. Koefisien regresi lama usaha sebesar 

68009,033X3 menunjukkan bahwa lama usaha memberikan 

pengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima. 

Koefisien determinasi sebesar 0,433 atau sebesar 43,3% 

variabel modal, jam kerja dan lama usaha memberikan 

pengaruh terhadap pendapatan, sisanya sebesar 56,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian ini seperti jenis usaha dan jumlah penduduk.Uji 

t,paavariabel modal diperoleh t hitung> t tabelyaitu 

4,065>1,996.Jam kerja diperoleh t hitung> t table yaitu 

2,024 > 1,996.Lama usaha diperoleh t hitung> t table yaitu 

4,085 > 1,996.Uji F, F hitung>F tabel 10,904 > 2,74, Ha 

diterima dan dapat dinyatakan modal, jam kerja dan lama 

usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan para pedagang kaki lima di Kota 

Kualasimpang. Kemudianhipotesis yang menyatakan modal, 

jam kerjadan lama usaha secara simultan berpengaruh positif 

terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala 

Simpang, dapat diterima.
29

 

4. Husaini, Ayu Fadhlani (2017)  dengan judul ―Pengaruh 

Modal Kerja, Lama Usaha, Jam Kerja dan Lokasi Usaha 

terhadap Pendapatan Monza di Pasar Simalingkar Medan‖ 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal 

kerja, lama usaha,jam kerja dan lokasi usaha terhadap 

pendapatan pedagang pakaian luar diPasar Simalingkar, 

Medan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

                                                             
29 Nurlaila Hanum, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang,‖ Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 1, 

No. 1 (2017). 
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primer adalah lapangan metode penelitian dengan pemilihan 

sampel menggunakan teknik Convenience sampling. 

Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0 hasil pengujian 

simultan  menunjukkan bahwa modal kerja, lama usaha, jam 

kerja dan lokasi usaha yang dimiliki berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang pakaian luar di Pasar 

Simalingkar, Medan. Selanjutnya uji parsial modal kerja dan 

lokasi usaha menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

pendapatan pedagang pakaian luar di Pasar 

Simalingkar,Medan, sedangkan lama kerja dan jam kerja 

tidak berpengaruh terhadappendapatan pedagang pakaian 

luar di Pasar Simalingkar Medan.
30

 

5. Maya Ferdina Satyo (2013) dengan judul ―Pengaruh Diskon 

Harga, Merek Produk Dan Layanan Pelanggan Terhadap 

Keputusan Pembelian Garmen‖ Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh diskon harga, merek produk 

dan layanan pelanggan terhadap keputusan pembelian 

garmen Hasil pengujian secara simultan variabel diskon 

harga, merek produk, dan pelayanan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian garmen di PT. 

Matahari Department Store, Tbk Royal Plaza Surabaya. 

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel diskon 

harga, merek produk, dan pelayanan pelanggan 

masingmasing mempunyai pengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan konsumen membeli produk jenis garmen 

di PT. Matahari Department store Royal Plaza Surabaya. 

Kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi masing-

masing variabel tersebut dibawah α = 5%. Hasil pengujian 

koefisien determinasi parsial menunjukkan variabel yang 

berpengaruh dominan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah variabel diskon harga.
31

 

                                                             
30 Husaini, Ayu Fadhlani, ―Pengaruh Modal Kerja, Lama Usaha, Jam Kerja Dan 

Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Monza Di Pasar Simalingkar Medan,‖ Jurnal 
Visioner & Strategis Vol. 6,  No. 2 (2017). 

31 Maya Ferdina Satyo, ―Pengaruh Diskon Harga, Merek Produk Dan Layanan 

Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Garmen,‖ Jurnal Ilmu & Riset Manajemen 

Vol. 2 No. 8 (2013). 
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6. Endhar Widjaya Putra, Srikandi Kumadji, Edy Yulianto 

(2016) dengan Judul ―Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli 

Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian (Study pada 

konsumen yang membeli produk diskon di Matahari 

Department Store Pasar Besar Malang)‖ Tujuan penelitian 

ini untuk menjelaskan pengaruh diskon terhadap minat beli, 

pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian, dan 

pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan atau 

explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. 

Variabel dalam penelitian ini meliputi diskon, minat beli, 

dan keputusan pembelian. Populasi penelitian ini adalah 

konsumen yang membeli produk diskon di Matahari 

Department Store Pasar Besar Malang. Hasil analisis jalur 

(path analysis) menunjukkan bahwa, variabel diskon 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel 

minat beli, variabel diskon berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian, variabel minat beli 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. Dengan demikian, Matahari 

Department Store Pasar Besar harus lebih aktif dalam 

mempromosikan mengenai diskon dan menjalin komunikasi 

dengan konsumen tentang keberadaan produk diskon.
32

 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marce Sherly Kase 

memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada 

variabel modal sebagai variabel bebasnya dan pendapatan 

pedagang sebagai variabel terikatnya. Sedangkan 

perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada 

penambahan variabel bebas, dimana pada penelitian ini 

peneliti menambahkan variabel jam kerja. Perbedaan 

lainnya yaitu pada penelitian ini variabel dikaitkan dengan 

                                                             
32 Endhar WidjayaPutra, Srikandi Kumadji, Edy Yulianto, ―Pengaruh Diskon 

Terhadap Minat Beli Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian (Study Pada 
Konsumen Yang Membeli Produk Diskon Di Matahari Department Store Pasar Besar 

Malang),‖ Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 38, No. 2 (2016). 
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pandangan ilmu Ekonomi Islam, serta memiliki tempat 

penelitian yang berbeda. 

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Novemy Triyandari Nugroho terletak pada variabel 

yang diteliti yaitu modal dan lokasi. Pada metode penelitian 

yang digunakan sama sama menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Perbedaan pada penelitian ini 

terdapat penambahan variabel lama usaha dan diskon. 

Selain itu variabel penelitian yang dibahas dikaitkan 

dengan pandangan Ilmu Ekonomi Islam, serta memiliki 

tempat penelitian yang berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Hanum. memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel modal, 

lama usaha sebagai variabel bebasnya dan pendapatan 

sebagai variabel terikatnya. Sedangkan perbedaan antara 

kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel 

bebas, dimana pada penelitian ini peneliti menambahkan 

variabel diskon, lokasi. Perbedaan lainnya yaitu pada 

penelitian ini variabel penelitian dikaitkan dengan 

pandangan Ilmu Ekonomi Islam, serta memiliki tempat 

penelitian yang berbeda. 

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Husaini, Ayu Fadhlani terletak pada variabel bebas 

yang diteliti yaitu modal, lama usaha, lokasi. Metode 

penelitian sama- sama menggunakan metode analisis 

regresi linear berganda. Perbedaan antara kedua penelitian 

ini yaitu pada penelitian ini terdapat penambahan variabel 

bebas diskon. Selain itu variabel penelitian dikaitkan 

dengan pandangan Ilmu Ekonomi Islam, serta memiliki 

tempat penelitian yang berbeda. 

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Maya Ferdina Satyo,terletak pada variabel  bebas yang 

diteliti yaitu diskon. Perbedaan antara kedua penelitian ini 

yaitu Penelitian ini terdapat penambahan variabel bebas 

modal, lama usaha, lokasi. Selain itu variabel penelitian 

dikaitkan dengan pandangan Ilmu Ekonomi Islam. 
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6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Endhar Widjaya Putra, Srikandi Kumadji, Edy 

Yulianto terletak pada variabel bebas yang diteliti yaitu 

diskon. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu pada 

metode penelitian menggunakan metode analisis regresi 

linear berganda. Penelitian ini terdapat penambahan 

variabel bebas modal, lama usaha, lokasi. Selain itu 

variabel penelitian dikaitkan dengan pandangan Ilmu 

Ekonomi Islam. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam 

penelitian ini. Sistematika penulisan yang akan disusun dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi 

dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

dasr penelitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran 

yang sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan 

hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bagian ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasioanl 

variabel, instrumen penelitian, uji prasarat analisis dan uji 

hipotesis.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-

saran untuk pihak terkait.  
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LAMPIRAN 
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BAB II 

TEORI PENDAPATAN, PEDAGANG, MODAL, LAMA 

USAHA, DISKON, LOKASI  DAN EKONOMI ISLAM 

 

A. Pedapatan 

1. Teori pendapatan 

Teori pendapatan dikemukakan oleh J. M. Keynes. Teori 

ini disebut juga dengan teori Liquidity Preference. Menurut 

teori ini, seseorang senang memegang uang tunai karena 

didorong oleh tiga motif, yaitu motif untuk bertransaksi, 

motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. 

Menurut pengertian Akuntansi Keuangan, pendapatan 

adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban 

suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan 

jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. 

Meskipun demikian, ada perbedaan antara pengertian 

pendapatan untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan 

perusahaan manufaktur. Pada perusahaan jasa, pendapatan 

diperoleh dari penyerahan jasa, pendapatan pada perusahaan 

dagang diperoleh dari penjualan barang dagangan, 

sedangkan pendapatan perusahaan manufaktur berasal dari 

penjualan produk selesai.  

Menurut Sukirno, pendapatan merupakan hasil kerja 

(hasil usaha). Pendapatan adalah hasil berupa uang atau 

materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan 

kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan  

memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat 

melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-

kewajiban.Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan 

sebagai nilai maksimum yang dapat di konsumsi oleh 

seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. 

Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif 

pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan 

kata lain, pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan 

awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh 
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selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara 

garis besar, pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta 

kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang 

bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.  

Pendapatan adalah selisih antara nilai produksi dengan 

biaya yang dikeluarkan.Dari pendapatan tersebut digunakan 

untuk modal berikutnya dan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya.  Pendapatan merupakan hasil yang 

didapat karena seseorang telah berusaha sebagai ganti atas 

jerih payah yang telah dikerjakannya. Pendapatan yaitu 

pemasukan yang diperoleh dari jumlah produk fisik yang 

dihasilkan dengan dikalikan harga jual atau dalam 

persamaan matematika sebagai berikut:  

 

 

TR = Q x P 

 

 

Keterangan  :  

TR   : Total Penerimaan  

Q   : Jumlah  

P    : Harga  

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu 

usaha, semakin besar pendapatan kemampuan suatu usaha 

untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur 

dengan menggunakan konsep pendapatan yang 

menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh 

seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. 

Dengan kata lain, pendapatan dikatakan sebagai jumlah 

penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan 

biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau 

setiap bulan.  
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Pendapatan dari hasil usaha sendiri merupakan nilai total 

dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dibayar. Kemudian dirumuskan sebagai berikut: 

 

Pendapatan = TR – TC 

 

Keterangan   :  

TR         : Total Penerimaan  

TC         : Total Biaya  

 

2. Definisi pendapatan 

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah 

memperoleh laba atau pendapatan, secara ilmu ekonomi 

murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah 

industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara 

dan sumber-sumber yang halal. Kemudian pendapatan 

tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya.
33

 

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam 

sebuah perusahaan karena pendapatan akan dapat 

menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena 

itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan 

menggunakan sumber  yang ada dalam perusahaan seefisien 

mungkin. Selain itu, tanpa adanya pendapatan mustahil akan 

diperoleh penghasilan atau earnigs. Pendapatan adalah 

kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan 

produk perusahaan.
34

 Pendapatan selain itu juga dapat 

                                                             
33 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Jakarta: Zahra, 

2008), 102. 
34 Rudianto, Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2012), 48. 
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didefinisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok 

perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti biaya-

biaya sehingga diperoleh laba kotor.
35

 

Menurut Soemarso, pendapatan adalah peningkatan 

manfaat ekonomi selama periode akutansi tertentu dalam 

bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal.
36

 

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai: 

a. Semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai 

yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa 

dalam jangka waktu tertentu (income revenue). 

b. Penerimaan dana sebagai hasil dari investasi.
37

 

Pendapatan adalah hasil penjualan barang dagang. 

Penjualan timbul karena terjadi transaksi jual-beli barang 

antara penjual dan pembeli. Tidak peduli apakah transaksi 

tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai, kredit, 

atau sebagian tunai dan sebagian kredit. Selama barang 

sudah diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, 

hasil penjualan tersebut sudah termasuk sebagai 

pendapatan.
38

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, 

yaitu:
39

 

a. Kesempatan kerja yang tersedia  

b. Kecakapan dan keahlian  

c. Motivasi  

d. Keuletan kerja  

                                                             
35 Munawir S, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 2002), 26. 
36 Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima (Jakarta: Salemba Empat, 

2003), 230. 
37 Ahmad Ihfan Sholihin, Buku Pintar Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), 621. 
38 Kuswadi, Pencatatan Keuangan Usaha Dagang Untuk Orang-Orang Awam 

(Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2008), 40. 
39 Ratna Sukmayani, Ilmu Pengetahuan Soaial (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 

2011), 117. 
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e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan 

4. Sumber Pendapatan  

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah 

tangga yakni:  

a. Dari upah atau gaji diterima sebagai ganti tenaga kerja  

b. Dari hak milik seperti modal dan tanah  

c. Dari pemerintah  

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji diseluruh rumah 

tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam 

karakteristik pekerjaan (keahlian,pelatihan, pendidikan, 

pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan masyarakat juga 

beragam menurut jumlah anggota didalam rumah tangga 

yang bekerja. Adapun jumlah property yang dihasilkan oleh 

rumah tangga bergantung pada jumlah danjenis hak milik 

yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari 

pemerintah mengalir secara substansial, tapi tidak secara 

eksklusif ditunjukan pada masyarakat yang berpendapatan 

lebih rendah. Kecuali untuk jaminan sosial,pembayaran 

transfer dirancang secara umum untuk memberikan 

pendapatan padaorang membutuhkan. Pada dasarnya, 

perekonomian secara keseluruhan itu meruapakan gabungan 

dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan 

didalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi 

diberbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja, dan 

sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi 

tentunya akan relatifmudah mencukupi berbagai kebutuhan 

hidupnya, bahkan cenderung untukmenikmati kemewahan. 

Tidak mengherankan jika orang-orang yangberpendapatan 

tinggi menikmati standar hidup yang lebihtinggi pula, mulai 

dariperumahan yang lebih menyenangkan, perawatan 

kesehatan yang lebih bermutudan sebagainya.40 

 

 

 

                                                             
40 Ibid, 6. 
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B. Pedagang  

1. Pengertian pedagang  

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 

memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri 

untuk memperoleh keuntungan atau dalam arti lain pedagang 

adalah mereka yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai 

pekerjaannya sehari-hari, kegiatan perniagaan pada 

umumnya adalah kegiatan pembelian barang untuk dijual 

lagi.
41

 Pedagang dibagi menjadi 3 yaitu : 

a. Perdagangan besar/ distributor/ agen tunggal  

Distributor adalah pedagang yang membeli atau 

mendapatkan produk barang dagangan dari tangan 

pertama atau produsen secara langsung.Pedagang besar 

biasanya diberi hak wewenang wilayah/ daerah tertentu 

dari produsen. 

b. Pedagang menengah/ agen/ grosir  

Agen adalah pedagang yang membeli atau 

mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau 

agen tunggal yang akan diberi daerah kekuasaan 

penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari 

daerah kekuasaan distributor. 

c. Pedagang eceran/ pengecer  

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang 

yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau 

konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. 

Islam menegaskan bahwa menjadi seorang pedagang 

harus memiliki perilaku yang baik dan tidak melanggar 

syariat, Yusuf Qardawi memisahkan antara nilai-nilai dan 

perilaku dalam perdagangan diantaranya sebagai berikut : 

a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-

barang yang diharamkan 

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini 

adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, 

                                                             
41 C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum 

Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15. 
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baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, 

atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. 

b. Bersikap benar, amanah dan jujur 

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, 

ciri utama orang mukmin bahkan ciri para Nabi tanpa 

kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil 

serta bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap 

munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini 

adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya 

berbohong dalam mempromosikan barang dan 

menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak 

apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu 

melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, 

baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan 

memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku 

jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan 

kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana 

menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat 

barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak 

terlihat oleh pembeli. 

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga  

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak 

melakukan bai’y gharar (jual beli yang mengandung 

ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, 

menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak 

melakukan penimbunan barang dengan tujuan 

mempermainkan harga, bersegera dalam membayar 

hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan 

pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan 

membayar gaji karyawan tepat waktu. 

d. Menegakkan toleransi dan persaudaraan  

Moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan 

faktor eksploitasi, tindakan eksploitasi banyak 

mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan 

yang berada dibawah naungan kapitalis. Etika yang 

harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi 
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terpeliharanya persaudaraan, jika individu dalam sistem 

kapitalis tidak memperdulikan hal-hal yang berkaitan 

dengan etika seperti tidak memperdulikan perasaan 

orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang 

ekonomi dan hanya mengejar keuntungan, maka 

sebaliknya Islam sangat memperhatikannya. Islam 

menganjurkan kepada pedagang agar bersedekah 

semampunya untuk membersihkan pergaulan dari tipu 

daya, sumpah palsu dan kebohongan. 

e. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah 

bekal menuju akhirat  

Bekal pedagang menuju akhirat merupakan satu 

moral yang juga tidak boleh dilupakan meskipun 

seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar 

lewat perdagangan dan transaksi, seorang muslim tidak 

lupa kepada Tuhannya dan tidak lupa menegakkan 

syariat agama, terutama shalat yang merupakan 

hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku 

yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah 

tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak 

meninggalkan shalat/ tidak melalaikan diri dari ibadah, 

niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam 

berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas 

dengan ke 

untungan yang diperoleh, menghindari syubhat dan 

membayarkan zakat.
42

 Pedagang harus mempunyai 

sikap jujur dalam kegiatan berdagang, berniaga ataupun 

jual beli. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

pedagang, yang diantaranya ialah: 

a. Takaran Timbangan  

                                                             
42 Siti Mina Kusnia, Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang 

Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, 2015), 24-27. 



33 

 

 
 

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan 

untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau 

dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan 

merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap 

individu.
43

 

b. Kualitas barang/produk  

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya 

atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah 

sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam 

produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-

harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal 

yang penting yang harus diusahakan oleh setiap 

pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat 

bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen.
44

 

c. Pelayanan  

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala 

apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau 

pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah 

keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual 

perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan 

pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. 

Jangan sekalikali menginterupsi pembicaraannya.
45

 

d. Pembukuan Transaksi  

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan 

                                                             
43

 Sophar Simanjuntak, Fuklor Batak Toba (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 

2015), 23. 
44 Nirma Kurriawati, ―Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Dan 

Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen,‖ Jurnal Ekonomi Vol. 13 no. 1 (2015): 

48. 
45

 Jenu Widjadja Tandjung, Spiritual Selling How To Get And Keep Your 

Customers (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 45. 
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laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang 

diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang 

dilakukan.
46

 

 

C. Modal 

1. Definisi modal 

Modal dalam literature Fiqih disebut ―Ra’sul Mal‖ 

menunjuk pada pengertian uang dan barang. Ahmad Ibrahim 

dalam bukunya ―Al-Iqtisad as-Siasi‖ mendefinisikan modal 

sebagai kekayaan yang menghasilkan suatu. hasil yang akan 

digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain.
47

 Modal 

merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat 

dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro 

modal merupakan pendorong besar untukmeningkatkan 

investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun 

dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong 

kenaikan produktivitas dan output.
48

 

Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari 

barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah 

debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah 

semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan 

dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk 

pendapatan.
49

 

Para ekonom menggunakan istilah modal atau capital 

untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur 

yang digunakan dalam proses produksi. Artinya, modal 

ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan 

di masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk 

                                                             
46 Waluyo, Akuntansi Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 5. 
47  Rustam Effendi, Produksi Dalam Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 

2003), 61. 
48 Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), 17. 
49 Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Yogyakarta: 

BPFE, 2010), 18. 
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memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal ini antara 

lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan bahan baku.
50

 

2. Modal Menurut Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya modal dapat dibedakan menjadi modal 

tetap dan modal lancar. 

a. Modal tetap adalah modal yang sifatnya tetap, tidak 

terpengaruh oleh proses produksi dan tidak habis 

digunakan dalam sekali proses produksi. Contoh: 

gedung, mesin-mesin dan alat-alat pengangkutan.  

b. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis 

dalam satu kali proses produksi atau berubah bentuk 

menjadi barang jadi. Contoh: bahan baku dan bahan-

bahan penolong.
51

 

3. Modal Menurut Sumbernya 

a. Permodalan Sendiri/Kekayaan Bersih/Sumber Intern. 

Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau 

bersumber dari dalam perusahaan, misalnya penjualan 

saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, 

cadangan.Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu 

terikat secara permanen dalam perusahaan. 

b. Permodalan Asing/Kekayaan Asing/Sumber Ekstern.  

Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu 

berupa pinjaman jangka panjang atau jangka 

pendek.Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang 

jangka waktunya maksimum satu tahun.Sedangkan 

pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, 

disebut kredit jangka panjang. Ciri dari kekayaan asing 

ini ialah tidak terikat secara permanen, atau hanya 

terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan 

dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan.
52

 

4. Peranan Modal  

                                                             
50 Gregory N. Mankiw, Principles of Economics (Pengantar Ekonomi Mikro) 

(Jakarta: Salemba Empat, 2011), 501. 
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(Jakarta: Grasindo, 2005),  67. 
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Modal kerja penting karena digunakan sebagai suatu 

keberhasilan perusahaan apalagi untuk perusahaan yang 

kecil. Modal kerja yang tersedia dalam jumlah yang cukup 

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara 

ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Menurut Jumingan, pentingnya modal kerja sebagai 

berikut: ―Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang 

cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi 

secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, 

misalnya dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan 

krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan 

perusahaan‖.
53

 

Dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa modal kerja mempunyai peranan yang sangat penting 

bagiperusahaan karena dengan modal kerja yang cukup 

dapat membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari dan 

sekaligus dapat beroperasi secara ekonomis dan efisien. 

Oleh karena itu modal kerja merupakan hal penting bagi 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.  

 

D. Lama Usaha 

1. Definisi Lama Usaha 

Lama usaha adalah waktu yang telah digunakan seorang 

pengusaha dalam menjalankan usahanya, semakin lama 

seseorang menekuni usaha atau pekerjaan maka 

pengalamannya juga akan bertambah.Ketika pengalaman 

seseorang bertambah maka kemampuannya dalam 

mengembangkan usaha juga semakin baiksehingga 

memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan yang 

lebih.
54

 

Selain itu, pengusaha dengan pengalaman dan lama usaha 

yang lebih banyak, secara tidak langsung akan mendapatkan 

jaringan atau koneksi yang luas yang berguna dalam 
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memasarkanproduknya. Pengalaman usaha seseorang dapat 

diketahui dengan melihat jangka waktu atau masa kerja 

seseorang dalam menekuni suatu pekerjaan tertentu. 

Semakin lama seseorang melakukan usaha atau kegiatan, 

maka pengalamannya akan semakin bertambah.  

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat 

pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis 

menekuni bidang ushanya akan mempengaruhi produktivitas 

(kemampuan/ keahlinnya), sehingga dapat menambah 

efesiensi dan mampu mennekan biaya produksi lebih kecil 

dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang 

usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan 

tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterempilan 

berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi 

bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jarring.
55

 

2. Indikator Lama Usaha 

Berikut beberapa indikator Lama Usaha 

a. Pengalaman  

Pengalaman Pengalaman kerja pria lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pengalaman kerja wanita. Salah 

satu penyebabnya adalah karena wanita baru 

berpartisipasi secara signifikan di dunia kerja dalam 

beberapa dasawarsa terakhir sehingga rata-rata pekerja 

wanita rata-rata memiliki usia yang lebih muda 

dibandingkan dengan pekerja pria. Selain itu, masa 

kerja wanita biasanya terganggu oleh periode kehamila, 

melahirkan dan merawat bayi.Karena hal inilah, rata-

rata pengalaman yang dimiliki wanita tidak sebanyak 

pengalaman yang dimiliki pria.
56

 

b. Kemampuan  

Kemampuan sangatlah penting bagi semua pekerja, 

tidak peduli apapun pekerjaannya.Kemampuan 
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seseorang dapat berasal dari keturunan dan pengaruh 

lingkungan, atribut fisik dan mental setiap orang yang 

berbeda.Sejumlah orang memiliki tubuh yang kuat 

dan ada yang lemah.Ada orang yang cerdas dan ada 

pula orang yang lambar berfikir.Ada yang menyukai 

kegiata sosial tetapi beberapa orang memilih 

untukmenghabiskan waktu di rumah.Atribut-atribut 

dan karakteristik pribadi inilah yang menentukan 

sejauh mana produktifitas seseorang sebagai pekerja, 

dan oleh karena itu dapat menentukan seberapa besar 

pendapatan yang diperoleh.
57

 

3. Hubungan Lama Usaha dan Pendapatan 

Lama usaha dapat menambah pengalaman dalam usaha 

sehingga dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam 

bertingkah laku. Semakin lama seseorang menjalankan 

usahanya, maka semakin banyak pula pengalaman dari 

bidang yang dijalankan. Sedangkan pengalaman kerja 

sendiri merupakan proses pembentukan karakter, 

pengetahuan, dan ketrampilan.  

Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari seberapa 

lama orang tersebut menjalankan pekerjaan tertentu. 

Semakin lama seseorang menekuni usaha atau pekerjaan 

maka pengalamannya juga akan bertambah. Ketika 

pengalaman yang dimiliki seseorang bertambah sehingga 

meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan 

usahanya.Dengan demikian semakin besar peluang yang 

dimiliki untuk memperoleh pendapatan lebih.
58

 

 

E. Diskon 

1. Definisi Diskon/Potongan Harga 

Potongan harga merupakan salah satu strategi usaha 

dalam berdagang yang diterapkan oleh pelaku usaha. 
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Strategi discount atau potongan harga diberlakukan dengan 

tujuan utama perputaraan uang perusahaan tetap terjaga 

dengan stabil. Perputaran uang yang dinamis, perusahaan 

dapat membiayai biaya operasional dan biaya tenaga kerja. 

Gitosudarmo diskon adalah harga yang lebih rendah dari 

harga yang seharusnya dibayarkan didasarkan pada beberapa 

hal diantaranya waktu pembayaran yang lebih awal, tingkat 

serta jumlah pembelian dan pembelian pada musim 

tertentu.
59

 Tjiptono berpendapat bahwa diskon merupakan 

potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli 

sebagai wujud penghargaan atas aktivitas tertentu dari 

pembelian yang menyenangkan bagi penjual.
60

 Kotler and 

Armstrong mendefinisikan diskon merupakan pengurangan 

harga langsung terhadap suatu pembelian dalam periode 

tertentu.
61

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

diskon adalah pengurangan harga secara langsung terhadap 

produk tertentu pada periode waktu tertentu, serta pembelian 

potongan harga yang diberikan penjual kepada 

pembeli.Pemberian diskon ditetapkan sesuai dengan 

kebijakan dan tujuan dari masing-masing perusahaan. 

Potongan harga merupakan kebijakan pengurangan harga 

yang dilakukan pemasar yang diberikan kepada konsumen 

pada waktu tertentu untuk menarik perhatian dan 

merangsang hasrat konsumen untuk membeli produk 

tersebut dengan segera mungkin. Contohnya pada sebuah 

temapat perbelanjaan (department store) yang melakukan 

sebuah kebijakan pemberian discount guna menarik 

perhatian konsumen yang berdampak secara langsung pada 

peningkatan penjualan toko atau department store tersebut. 

Menurut Tjiptono terdapat empat bentuk diskon yaitu: 
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a. Diskon Kuantitas Kumulatif  

Diskon kuantitas kumulatif diberikan kepada 

konsumen yang membeli barang selama periode waktu 

terentu, misalnya terus meners selama satu tahun. 

b. Diskon Kuantitas Non Kumulatif  

Diskon kuantitas non kumulatif didasarkan pada 

pesanan pembelian secara individual.Jadi hanya 

diberikan pada satu pembelian tidak di kaitkan dengan 

pembelian-pembelian sebelum atau seseudahnya. 

c. Diskon Musiman  

Diskon musiman adalah potongan harga yang 

diberikan hanya pada masa-masa tertentu. Diskon 

musiman digunakan untuk mendorong konsumen agar 

membeli barang-barang yang sebenarnya baru akan 

dibutuhkan beberapa waktu mendatang.Diskon Kas 

(Cash Discount) Diskon kas merupakan potongan harga 

yang diberikan apabila pembeli membayar tunai 

barang-barang yang dibelinya atau membayarnya dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian transaksi 

(termin penjualan/sales term). 

d. Trade (Functional)  

Discount Trade Discount diberikan oleh produsen 

kepada para penyalur yang terlibat dalam 

pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsifungsi 

tertentu, seperti penjualaan, penyimpanan, record 

keeping. 

2. Tujuan diskon/potongan harga 

Tujuan diadakannya potongan harga menurut Nitisemito 

yang dikutip oleh Arif Isnaini adalah:  

a. Mendorong konsumen untuk membeli dalam jumlah 

yang besar. 

b. Menambah atau mempertahankan langganan penjual 

yang bersangkutan. 

c. Dapat menarik terjadinya transaksi pembelian.
62
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F. Lokasi 

1. Definisi Lokasi 

Lokasi menurut Kasmir adalah tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk 

memanjangkan barang-barang dagangannya.
63

 Pemilihan 

lokasi sangat penting mengingat kesalahan dalam analisis 

akan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya 

satu produk atau jasa yang seharusnya diproduksi di dekat 

pusat sumber bahan baku tetapi justru diproduksi di dekat 

pasar maka akan mengakibatkn proes produksi terbebani 

biaya angkutan yang tinggi.
64

 

Memilih lokasi usaha merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat menunjang keberhasilan usaha. Prinsip 

dasar pemilihan usaha adalah tempat tersebut harus strategi. 

Tempat yang srategis tidak harus berada di lokasi yang 

ramai dan banya aktivitas orang. Tempat yang sepi dan jauh 

dari keramaian terkadang disebut strategis untuk usaha 

tertentu dengan sasaran konsumen tertentu.Lokasi usaha 

sebaiknya tidak terletak di jalur cepat untuk memilih lokasi 

usaha, usahakan aman dari berbagai kemungkinan ganguan, 

misalnya pencopetan dan usahakan memilih lokasi yang 

mudah di jangkau, baik untuk kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum.
65

 

2. kriteria Lokasi 

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai 

suatu lokasi yang strategis adalah sebagai berikut:
66

 

a. Letak lokasi yang berada atau di sekitar (dekat dengan) 

pusat aktivitas perdagangan dan perkantoran.  

Letak lokasi ini menjadi strategis karena umumnya di 

pusat perdagangan dan perkantoran terdapat traffic yang 

sangat tinggi.Kepadatan lalu lintas secara otomatis 
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menciptakan pasar atau membawa konsumen melewati 

lokasi usaha ritel dan memperbesar kemungkinan 

mereka untuk berhenti dan berbelanja, atau minimal 

mengetahui keberadaan usaha ritel tersebut. 

b. Kedekatan lokasi dengan target pasar  

Sebuah lokasi dikatakan strategis bila mudah dijangkau 

target pasar atau konsumen. 

c. Terlihat jelas dari sisi jalan  

Lokasi yang baik berarti mempermudah konsumen 

dalam melihat, mencari, dan menemukan usaha ritel ini. 

Dengan kata lain, lokasi yang baik memiliki visibilitas 

yang tinggi. 

d. Akses ke lokasi baik  

Akses sangat mempengaruhi nilai strategis suatu 

lokasi.Kriteria akses yang baik misalnya jalan yang 

beraspal baik, mulus, tidak bergelombang, dan tidak 

berlubang, adanya pola rute jalan yang teratur dan tidak 

semrawut, serta bebas dari ancaman banjir pada musim 

hujan.
67

 Menurut Nugroho dan Paramito, suatu lokasi 

disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan 

populasi, kemudahan mencapainya menyangkut 

kemudahan transportasi umum, kelancaran lalu lintas 

dan arahnya tidak membingungkan konsumen.
68

Lokasi 

yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam 

menjangkau dan juga keamanan yang 

terjamin.Sehingga dengan demikian, ada hubungan 

antara lokasi yang strategis dengan daya tarik 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. 

3. Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Lokasi 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat 

dalam pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:
69

 

                                                             
67 Ibid., 44-45. 
68 Ari Wibowo, ―Pengaruh Kualitas Layanan , Harga Dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Di D’stupid Baker Surabaya,‖ Jurnal Ilmu Dan Riset 

Manajemen Vol. 3, No. 12 (2014): , 4. 
69 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 159. 



43 

 

 
 

a. Aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk dijangkau. 

b. Visibilitas, yaitu kemudahan untuk dilihat. 

c. Lalu lintas, dalam hal ini ada dua hal yang perlu 

diperhatikan: 

1) Banyaknya orang yang lalu lalang bisa 

memberikan peluang yang besar terjadinya 

dorongan untuk membeli. 

2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa menjadi 

hambatan. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman. 

e. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang luas untuk 

perluasan di kemudian hari. 

f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung 

jasa/produk yang ditawarkan. 

g. Persaingan, yaitu ada tidaknya pesaing sejenis di sekitar 

lokasi tersebut. 

h. Peraturan pemerintah  

Keuntungan pemilihan lokasi yang tepat adalah sebagai 

berikut: 

1) Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat 

lebih memuaskan. 

2) Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang 

diinginkan.Kemudahan dalam memperoleh bahan 

baku atau bahan penolong secara terus menerus. 

3) Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. 

4) Memiliki nilai dan harga ekonomi yang lebih 

tinggi di masa yang akan datang. 

5) Meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan 

masyarakat dan pemerintah setempat.
70

 

 

I. Modal dan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam sebuah sistem ilmu pengetahuan yang 

menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep 
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ekonomi konvensional lainnya, hanya saja dalam sistem 

ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar 

dalam setiap aktifitasnya. 

 Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha 

untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan 

kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, 

definisi tersebut mengandung kelemahan karena 

menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak 

universal. Karena dari definisi tersebut mendorong 

seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori 

(apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.
71

 

Menurut Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu 

atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan 

dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
72

 

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi 

Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku 

ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat 

muslim moderen.
73

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang Islami. 

 

 

                                                             
71 Pusat Pengkajian dan Pengembangan  Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14. 
72

 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana, 2006), 16. 
73

 Syed Nawab Haider, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terj. M. Saiful Anam 

Dan Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 29. 



45 

 

 
 

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam  

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan 

ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: 

tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), 

khilafah (pemerintah) dan ma‟ad (hasil). Kelima nilai ini 

menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teoriteori ekonomi 

Islam.
74

 

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di 

atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, 

yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, 

karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para 

Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi 

dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid 

(keEsaan Tuhan), „adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), 

khilafah (pemerintah, dan ma‟ad (hasil) menjadi inspirasi 

untuk membangun teoriteori ekonomi Islam: 

a. Prinsip Tauhid  

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan 

tauhid, manusia menyaksikan bahwa ―Tiada sesuatupun 

yang layak disembah selain Allah dan ―tidak ada 

pemilik langit, bumi dan isinya, selain Allah‖ karena 

Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan 

sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan 

seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah 

pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk 

memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi 

mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak 

diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. 

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah 

kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam 

hubungannya dengan alam dan sumber daya serta 

manusia (mu‟amalah) dibingkai dengan kerangka 

hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia 
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akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, 

termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
75

 

b. Adl  

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu 

sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan 

perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus 

memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa 

pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk 

kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat 

manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam 

mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa 

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain 

atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan 

terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan 

yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga 

terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-

masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar 

daripada usaha yang dikeluarkannya karena 

kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti 

pula keseimbangan antara kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan 

manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang 

usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan 

merupakan ―nafas‖ dalam menciptakan pemerataan dan 

kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja 

beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang 

membutuhkan.
76

 

c. Nubuwwah  

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, 

manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa 
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mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi 

dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah 

kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik 

dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk 

kembali (taubat) ke asal-muasal segala sesuatu yaitu 

Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model 

terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat 

keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, 

Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir 

dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, 

Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model 

yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan 

pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah 

Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat 

dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, 

kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi 

keterbukaan dan pemasaran).
77

 

d. Khilafah  

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi 

artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. 

Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah 

pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan 

kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). 

Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan 

interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang 

ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat 

dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah 

memainkan peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin 

perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari‟ah, dan 

untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap 

hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai 

tujuan-tujuan syari‟ah untuk memajukan kesejahteraan 
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manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, 

jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status 

khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku 

umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa 

bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan 

dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti 

bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak 

yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam 

semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam 

hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan 

keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. 

Individuindividu diciptakan oleh Allah dengan 

kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara 

instinktif diperintahh untuk hidup bersama, bekerja 

bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan 

mereka masing-masing.
78

 

3. Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Modal dalam 

konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai 

dalam pandangan syar‟i, dimana aktivitas manusia ikut 

berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan 

pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu 

faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting 

kare na manusia menduduki tempat di atas modal yang 

disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda 

dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang 

memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang 

manusia atau sumber daya alam dianiaya atau 

ditelantarkan.
79

 

Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus 

berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan 

jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan 

mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya 
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jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan 

bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi 

orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang 

berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.
80

 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran surat Al-

baqarah  (2) : 279 yang berbunyi sebagai berikut:  

 

                      

           

      

 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-baqarah 

[2] : 279 

Ayat ini menjelaskan bahwa meneruskan hidup dengan 

riba setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan 

perang kepada Allah Swt. dan rasul. Dengan ancaman yang 

keras itu, dapatlah dipahamkan bahwasanya seluruh harta 

yang diperibakan itu, baik dapatlah dipahamkan bahwasanya 

seluruh harta yang dipinjamkan, atau bunganya dari harta 

itu, semuanya menjadi harta yang haram kelanjutannya ialah 

bahwa daulah islamiyah berhak merampas seluruh harta itu, 

baik modal pokok, maupun bunganya. Tetapi kalau kamu 

telah taubat tidak hendak melanjutkan lagi kehidupan yang 

jahat itu, maka harta yang kamu pinjamkan sebanyak jumlah 

asalnya, bolehlah kamu ambil kembali.  

                                                             
80 Aswad, Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Dengan Pemikiran 

Ekonomi Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 112. 



50 

 

 
 

Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal 

memberikan ketentuanketentuan yang jelas dan terarah, 

antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan 

adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai 

dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan 

segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan, harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada 

sebagaimana yang diatur dalam syariah muamalat. Dengan 

demikian, adanya pengembangan modal usaha yang 

dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, diharapkan 

akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang 

kondusif bagi pengembangan produksi.
81

 

4. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan 

barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturanaturan yang bersumber dari syariat Islam. 

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran 

merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya 

pembangunan. Bekerja dapat membuatsesorang memperoleh 

pendapatan atau upah atas pekerjaan yang 

dilakukanya.Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatanyang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan 

sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainya. 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan 

dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling 

mendasar distribusi, retribusi setelah itu baru dikaitkan 

dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
82

 Istilah pendapatan 

atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba dalam 

bahasa Indonesia, profit dalam bahasa inggris dan riba dalam 

dalam bahasa arab.  

                                                             
81 Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 57. 
82 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana Renada Media Group, 2009), 132. 
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Dalam konsep ekonomi islam terdapat norma dan etika 

dalam mengkonsumsi hasil pendapatan tersebut antara lain 

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

                

               

 

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 

karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-

Isra [17] : 29 

Maksud dari surat di atas adalah bagaimana cara 

menyikapi pendaptan yang tinggi ataupun rendah, antara lain 

: 

a. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat 

kikir 

b. Islam memerangi tindakan mubadzir 

c. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta (tidak 

berlebihan).
83

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam 

secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam 

penentuan pengambilan keputusan keuntungan yaitu:  

a. Kelayakan dalam penetapan laba  

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba  

c. Masa perputaran modal  

d. Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga 

tunai ataupun kredit,dengan syarat adanya keridhoan 

diantara keduanya.
84

 

 

 

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

Eka Sarana, 2011), 157. 
84 Ibid, 158. 
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J. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama 

dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari 

berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan 

hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan 

hipotesis.
85

 

Kerangka pemikiran ini menggambarkan pengaruh antara 

variable independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh 

modal, lama usaha diskon dan lokasi terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar way jepara lampung timur. Untuk 

mengetahui apakah variabel modal, lama usaha diskon dan lokasi 

berpengaruh terhadap variabel pendapatan, maka penulis 

menggunakan metode penilitian kuantitatif. Dengan skematis 

dapat dibuat Kerangka Pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

                                                             
85 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 89. 
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Keterangan : 

: Secara parsial 

: Secara simultan 

- Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Pendapatan (Y). 

- Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Modal (X1) Lama Usaha (X2) Diskon (X3) Lokasi 

(X4). 

 

K. Hipotesis 

1. Pengaruh Modal Terhadap Pendapatan Pedagang 

Perempuan Di Pasar Way Jepara 

faktor yang sering mempengaruhi suatu pendapatan 

pedagang yaitu modal, Dimana modal dalam bentuk uang 

diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai 

dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi 

untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. 

Sementara itu modal keahlian adalah keahlian dan 

kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan 

suatu usaha.  

Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari 

barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah 

debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah 

semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan 

dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk 

pendapatan. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh 

Marce Sherly Kase. di mana hasil penelitian menunjukkan 

bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Pedagang Pada Pasar Tradisional Kasih Naikoten 1 Kota 

Kupang. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

Ho1  : Modal tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar Way Jepara. 
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Ha1 : Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar Way Jepara. 

2. Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang 

Perempuan Di Pasar Way Jepara 

Lama usaha merupakan lama waktu yang sudah dijalani 

pedagang dalam menjalankan usahanya, Satuan variabel 

lama usaha adalah tahun. Semakin lama pedagang menjalani 

usahanya, maka semakin banyak pengalaman yang 

didapatkannya.Sebagian besar pedagang kios di Pasar Way 

Jepara telah berdagang selama beberapa tahun. Namun 

belum tentu pedagang yang memiliki pengalaman lebih 

singkat pendapatannya lebih sedikit dari pada pedagang 

yang memiliki pengalaman lebih lama.  

Menurut Sukirno dalam Budi Wahyono, menyatakan 

lama usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, 

dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan 

seseorang dalam bertingkah laku. Keterampilan berdagang 

semakin bertambah maka semakin banyak pula relasi bisnis 

maupun pelanggan yang berhasil yang dijaring. Banyaknya 

pengalaman seseorang akan memperluas wawasannya, 

dengan demikian hal tersebut juga akan meningkatkan daya 

serap terhadap hal-hal yang baru. Hal ini didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Hanum. di mana 

hasil penelitian menunjukkan bahwa lama usaha yang 

dimiliki berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang. Maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho2  : Lama usaha tidak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan pedagang perempuan di pasar Way  

Jepara. 

Ha2  : Lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar Way Jepara. 

3. Pengaruh Diskon Terhadap Pendapatan Pedagang 

Perempuan Di Pasar Way Jepara 

Diskon/Potongan harga tentu menjadi perhatian tersendiri 

bagi konsumen, sebab perilaku konsumen pada umumnya 
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akan mempertimbangkan keputusan melakukan pembelian 

produk terhadap budget yang ia miliki yaitu dengan melihat 

harga suatu produk, serta konsumen akan menilai potongan 

harga itu dengan kualitas suatu produk yang akan dibelinya, 

sehingga meningkatkan pendapatan pedagang.  

Menurut Fandy Tjiptono Discount merupakan potongan 

harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai 

penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang 

menyenangkan bagi penjual.  Hal ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Maya Ferdina Satyo di mana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan variabel diskon harga mempunyai 

pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 

konsumen membeli produk jenis garmen di PT. Matahari 

Department store Royal Plaza Surabaya. Maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

Ho3 : Diskon tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar    Way  Jepara. 

Ha3 : Diskon berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar Way Jepara. 

4. Pengaruh Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang 

Perempuan Di Pasar Way Jepara 

Pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pemilik 

usaha dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi 

usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi 

bisnis. Memilih lokasi usaha yang dekat dengan target pasar 

merupakan salah satu strategi bisnis selain itu juga 

memudahkan konsumen dalam berbelanja untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Bagi seorang yang memilih untuk 

berdagang dengan strategi berpindah-pindah tempat, lokasi 

yang strategis sering kali lebih penting dari pada faktor-

faktor yang lain.  

Menurut Kasmir, lokasi adalah tempat melayanai 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk 

memanjangkan barang-barang dagangannya. Pemilihan 

lokasi sangat penting mengingat kesalahan dalam analisis 



56 

 

 
 

akan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya 

satu produk atau jasa yang seharusnya diproduksi di dekat 

pusat sumber bahan baku tetapi justru diproduksi di dekat 

pasar maka akan mengakibatkn proes produksi terbebani 

biaya angkutan yang tinggi. Hal ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Husaini, Ayu Fadhlani. di mana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lokasi usaha yang dimiliki 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang 

pakaian luar di Pasar Simalingkar, Medan. Maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

Ho4  : Lokasi tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar Way  Jepara. 

Ha4 : Lokasi berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang perempuan di pasar Way Jepara. 
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