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ABSTRAK 

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering 

muncul dalam proses pembangunan. Meningkatkan pengangguran bisa 

jadi penghambat bagi jalannya pembangunan dan berpotensi 

menimbulkan masalah-masalah dalam bidang sosial maupun ekonomi  

sedangkan pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal 

yang dominan di daerah-daerah sebagai wujud kegiatan ekonomi skala 

yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa seperti 

di pantai mutun pesawaran.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara 

kepada Dinas Pariwisata yang mengerti tentang undang-undang 

kepariwisataan dan pengelola kepariwisataan dalam menanggulangi 

pengangguran dan juga menggunakan teknik kuesioner yang diambil 

secara purposive sampling kepada para pedagang di pantai mutun. 

Responden yang saya jadikan sampel pada penelitian ini adalah 15 

orang. Dan sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer 

dan sekunder. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Prospek 

Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Pengangguran 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran 

Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya pedagang kaki 

lima merupakan para penjual dagangan dengan bangunan tidak 

permanen sebagai menyediakan lapangan kerjadan solusi bagi warga 

untuk mengurangi pengangguran. Pada saat ini, Prospek usaha 

pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan 

rendah dan tanpa keterampilan tinggi, dan menanggulangi dari 

setengah pengangguran di Indonesia yang cenderung meningkat 

disetiap tahunnya, dan menurut Perspektif Ekonomi Islam dalam 

berjualan pedagang kaki lima memerlukan Etika perdagangan dalam 

perspektif ekonomi Islam menjelaskan berbagai etika yang harus 

dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. 

 

Kata Kunci:Prospek Pedagang Kaki Lima, Menanggulangi 

Pengangguran, Perspektif Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

Unemployment is one of the problems that often arise in the 

development process. Increasing unemployment can be an obstacle to 

the course of development and has the potential to cause problems in 

the social and economic fields, while street vendors are one of the 

dominant informal sectors in the regions as a form of economic 

activity on a scale that produces and or distributes goods and services 

such as on the coast. make an offer. 

The method used in this research is descriptive qualitative 

research. With interview data collection techniques to the Tourism 

Office who understands tourism laws and tourism managers in 

tackling unemployment and also uses a questionnaire technique taken 

by purposive sampling to traders on the Mutun beach. The respondents 

that I sampled in this study were 15 people. And the data sources that I 

use are primary and secondary data sources.Islamic Economic 

Perspective in Mutun Beach, Teluk Pandan District, Pesawaran 

Regency 

Thereduce unemployment. At this time, the prospect of street 

vendors is able to absorb workers with low education and without high 

skills, and overcome underemployment in Indonesia which tends to 

increase every year, and according to the Islamic Economic 

Perspective in selling street vendors requires trade ethics in an 

economic perspective. Islam explains the various ethics that must be 

carried out by Muslim traders in carrying out buying and selling. 

 

Keywords : Prospects of Street Vendors, Overcoming 

Unemployment, Islamic Economic Perspective 
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MOTTO 

 

                            

               

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan  

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.(Q.S At-Taubah/9:105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi 

Skripsi ini, maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung 

dalam judul Skripsi ini adalah: “Prospek Usaha Pedagang Kaki 

Lima Dalam Menanggulangi Pengangguran Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran” yaitu sebagai berikut: 

1. Prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk 

mendapatkan profit atau keuntungan.
1
 Dapat diartikan prospek 

sebagai suatu peluang untuk mengembangkan dan memajukan 

usaha secara lebih baik dari kondisi saat ini. 

2. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah suatu usaha yang 

memerlukan modal relatif sedikit, usaha dalam bidang 

produktif dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan 

kelompok konsumen tertentu.
2
 Usaha dilaksanakan pada 

tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan 

yang informal. 

3. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang 

tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki 

pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.
3
 Yang 

dimaksud dengan Wisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

                                                             
1Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional Teori dan 

Kebijakan, (Jakarta: PAU-FE UI, 2010), h. 24 
2 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Prenameda, 2014), h.3 
3Effendi, Tadjuddin Noor, Perkembangan Penduduk Sektor Informal, dan 

Kemiskinan di kota, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 12 
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4. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang sesuatu hal.
4
 Perspektif bisa jadi 

menggambar dari sudut pandang berbeda atau masing-masing 

tentang suatu hal. 

5. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara 

berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain 

dalam kerangka mencari ma’isyah (penghidupan individu 

maupun kelompok atau Negara) sesuai dengan ajaran Islam 

(Al-Qur’an dan Hadist).
5
 ekonomi Islam mempelajari 

bagaimana manusia memenuhi kebutuhan,materinya di dunia 

ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa 

kepada kebahagian didunia dan diakhirat (falah).
6
Pandangan 

manusia terhadap Ilmu Ekonomi dengan konsep keagamaan 

yang berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist yang 

telah ada sejak RasulullahSAW. 

Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di 

atas, maka yang dimaksud judul dalam proposal ini adalah sebuah 

kajian yang akan memfokuskan kepada Prospek Usaha Pedagang 

Kaki Lima Dalam Menanggulangi Pengangguran Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Latar Belakang Masalah   

Sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini adalah 

sistem kapitalis dan sosialisme.Sistem tersebut mengacu pada 

prinsip-prinsip yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. 

Sementara Ekonomi Islam yang lebih mempertimbangkan faktor 

nilai, karakter luhur manusia, kebutuhan sosial dan pembalasan 

Allah di akhirat, dalam kacamata Islam kegiatan ekonomi tidak 

                                                             
4 Yusuf Qhardawi, Fiqih Zakat Muasasah Ar-Risalah, Terjemah Didin 

Hafudin (Bandung: Beirut Libano, Cet 1408h/1998), h. 1 
5 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2008), h. 4 
6 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi 

Islam/P3EI, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.4 
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semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus 

memiliki nilai ibadah. Islam memberikan pedoman bagi perilaku 

individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara 

pemenuhan kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber yang 

ada. 

Syari’at Islam mengatur semua sisi penting kehidupan dan 

menawarkan kesempurnaan hidup. Kehadiraan syariat di tujukan 

untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi 

kemiskinan dan merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi 

kehidupan manusia, Islam seperti telah disinggung di atas 

menekankan akidah, ibadah moral, syariat hukum, keputusan yang 

bijak dalam perdangangan.
7
 

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya 

merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah 

dibumiini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan umat manusia.Untuk mencapai tujuan yang suci ini, 

Allah tidak meninggalkan manusia sendiri tetapi diberikan 

petunjuk melalui para Rasul Nya dalam petunjuk ini Allah berikan 

segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak 

maupun syari’at.
8
 Harta dalam pandangan orang Arab bermata 

emas, perak dan hewan ternak, sedangkan menurut terminologi 

syari’ah, harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan 

boleh dimanfaatkan serta kepemilikannya diperboleh dengan cara 

yang sesuai dengan syari’ah.
9
 

Maka dari itu manusia diberi kebebasan berusaha dimuka 

bumi untuk memakmurkan kehidupannya, manusia sebagai 

khalifah fil al-ardh harus kreatif, inovatif, kerja keras dan 

berjuang, bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah 

                                                             
7 Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan 

Pengembangannya, (Pekan Baru,: Suska Pres, 2008), h. 2 
8 Ahmad Izzan Dkk, Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur’anYang 

Berdimensi Ekonomi, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), h, 38 
9 M Suyanto, Muhammad Busness Strategi And Ethch, (Yogyakarta: P Andi 

Yogyakarta, 2008), h. 169 
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perjuangan untuk melaksanakan amanah Allah, pada hakikatnya 

untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.
10

 

Bentuk ibadah dalam Islam bukanlah hal mistis yang 

menghubungkan manusia dengan alam ghoib, sehingga manusia 

dianggap mengerjakan sesuatu yang tidak berarti. Sesunggunya 

seluruh ibadah dalam islamdirancang sebagai bentuk pelatihan 

agar mendapat akhlak yang benar, kebiasaan yang baik terpuji 

yang harus menghiasi kehidupan sepanjang hayat.
11

 

Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial 

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami 

oleh nilai-nilai Islam.
12

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem 

ekonomi yang berorientasi rahmatan lil alamin.
13

Sistem Ekonomi 

Islam adalah suatu Sistem Ekonomi yang didasarkan pada ajaran 

dan nilai-nilai islam bersumber dari Al-qur’an, As-Sunnah, Ijma 

dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Zukhruf ayat 32: 

                           

                    

                    

Artinya: “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan 

                                                             
10 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2006) cet-2, h-128 
11 Faisal Badroen, Dkk, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2007) cet-2, h, 58 
12 Abd Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT, 

Amanah Bunda Sejahtera, 1997), h. 66 
13 Muslich, Bisnis Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2007), h, 45 
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rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.”  (Q.S Az-Zukhruf;32).
14

 

Namun dalam perkembangannya sistem ekonomi sering 

dikenal dalam ruang lingkup sempit, yakni hanya pada Bank 

syariah baitulmal wat tamwil, asuransi syariah.Padahal ruang 

lingkup ekonomi itu meliputi sektor riil juga perdagangan, 

pertanian maupun industri. 

Adapun pantai mutun merupakan objek wisata di 

Kabupaten Pesawaran Lampung hal ini merupakan peluang bagi 

pedagang kaki lima dalam meningkatkan perekonomian mereka. 

Oleh karena itu, pedagang di kaki lima pantai mutun yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat sangat membantu dalam 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Pedagang merupakan salah satu aspek kehidupan yang 

bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti beribadah 

karena memberikan kemudahan kepada orang yang 

membutuhkan.
15

 Adapun Pedagang kaki lima yang ada di pantai 

mutun 22 orang yang telah lama berdagang di pantai mutun 

tersebut, ada yang menjalani 3 tahun hingga 5 tahun bahkan lebih. 

Walaupun banyak saingan dengan pedagang yang telah menepati 

kios-kios akan tetapi mereka masih tetap berjualan di kaki lima 

pantai mutun. 

Dengan berdagang di pantai mutun para pedagang kaki 

lima sangat membantu perekonomian mereka untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan sekolah anak-anak 

mereka, dan juga dapat memenuhi kebutuhan pengunjung yang 

dibutuhkan kebanyakan pengunjung. Walaupun harga barang 

dagang lebih mahal dari penjual di luar pantai mutun. 

Keberadaan pedagang kaki limadi pantai mutun cukup 

membantu mengatasi masalah pengangguran di Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran dan salah satu sumber pemasukan 

                                                             
14 Dapertemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”. (Bandung: CV 

Diponegoro, 2008), h. 128 
15 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, (Bandung: CV Alfabeta, 

1994) Cet. Ke-2, h. 75 
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PAD bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Perkembangan 

pedagang kaki lima dari waktu kewaktu sangat pesat jumlahnya, 

karena pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar 

untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi 

lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai 

keahlian yang relatif minim. 

Keberadaan pedagang kaki limadi pantai mutun diakui 

sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, 

pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi 

masyarakat, tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima 

dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban pantai mutun. 

Inilah yang membuat pedagang kaki lima dapat menanggulangi 

pengangguran diPantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. Ada pun data pengangguran di Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 

seperti Tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.1 

Data Pengangguran Yang ada Desa Sukajaya Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka Desa 

Sukajaya 

Tahun 2019 2020 2021 

Persen 4,64% 4,89% 4,90% 

Jumlah 

Penduduk 

Keseluruhan  

4.330 4.352 4.364 

Sumber:https://pesawarankab.bps.go.id/indicator/6/97/1/t

ingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-pesawaran.html 

Berdasarkan data di atas jumlah pengangguran di setiap 

tahun bertambah dari tahun 2019-2021 berjumlah 4,64% menjadi 

4.90% karena dimasa-masa covid 19 menjadikan banyak 
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pengangguran di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran dengan jumlah penduduk keseluruhan Desa 

Sukajaya 3.364 jiwa di tahun 2021. 

Pedagang kaki limamembawa pengaruh positif dalam 

mengatasi masalah pengangguran dan dapat meningkatkan 

kebutuhan perekonomian keluarga dan dapat melayani kebutuhan 

masyarakat ekonomi menengah kebawah. Berikut jumlah 

pedagang kaki lima yang berada di pantai mutun Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

 

Tabel 1.2 

Data Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Pantai Mutun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran  

Tahun 2022 

No Jenis Pedagang Kaki Lima Jumlah 

1 Pedagang Souvenir 9 

2 Pedagang Makanan dan Minuman 13 

 Jumlah 22 

Sumber: Data Observasi Pengurus Pantai Mutun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 

 

Berdasarkan data di atas jumlah pedagang kaki lima yang 

ada di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran adalah 9 pedagang souvenir yang berjualan souvenir 

dan 13 pedagang kaki lima yang berjualan jajanan dan makanan 

jadi keseluruhan berjumlah 22 pedagang kaki lima yang ada di 

pantai mutun, dan juga sudah cukup banyak kalau dilihat 

pedagang kaki lima yang ada di pantai mutun ini. 

Dilihat dari hasil observasi, pedagang kaki lima yang 

berada di pantai mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi 

pengangguran dan memberantas kemiskinan karena menjadi 
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pedagang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, hanya 

diperlukan keinginan dan kemauan yang tinggi untuk berjualan 

disetiap harinya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat 

terpenuhi dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga 

pedagang kaki lima.
16

 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang disusun 

sebagai judul Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam 

Menanggulangi Pengangguran Menurut Perspektif  Ekonomi 

Islam Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran.” 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi 

Dalam penelitian ini penulis memilih poin, prospek 

pedagang kaki lima dalam menanggulangi pengangguran 

sebagai fokus penelitian dalam menyelesaikan karya ilmiah 

ini yang berjudul Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam 

Menanggulangi Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Batasan Masalah 

a. ProspekUsahaPedagang Kaki Lima Dalam 

Menanggulangi PengangguranDi Pantai Mutun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

b. ProspekUsaha Pedagang Kaki Lima Dalam 

Menanggulangi Pengangguran di Pantai Mutun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

 

                                                             
16Data Observasi, Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran, Tahun 2021 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang 

akan menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan 

batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam 

Menanggulangi Penganggurandi Pantai Mutun Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.? 

2. BagaimanaProspek Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam 

Menanggulangi Pengangguran di Pantai Mutun Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Menurut Perspektip 

Ekonomi Islam.? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Prospek Usaha Pedagang Kaki 

Lima Dalam Menanggulangi PengangguranDi Pantai Mutun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mempertegas 

Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi 

Pengangguran Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Sedangkan hasil penelitian ini pada intinya diharapkan 

dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis yaitu untuk 

memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran islam pada 

umumnya civitas akademik Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi 

Ekonomi Syariah. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi 
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penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung. 

2. Secara Praktis 

Sedangkan secara praktis yaitu dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu 

menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam 

dalam acuan pelaksanaan Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima 

Dalam Menanggulangi Pengangguran dengan pengelolah 

Sesuai Perspektif Ekonomi Islam. 

 

G. Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menelusuri beberapa 

literatur untuk memudahkan penulis dan menjelaskan perbedaan 

bahasa dan kajian dengan penulis-penulis sebelumnya. Untuk 

menghindari terjadinya plagiarisme dan sebagai acuan peneliti 

dalam pembuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapa 

tinjauan pustaka sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis, Mahasiswi Fakultas 

Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, Jurusan Ekonomi Islam 2018. Dengan 

judul “Prospek Usaha Pedagang Pasar Keliling Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Gunung Tua 

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara 

Sumatera Utara) Skripsi ini membahas tentang, bagaimana 

Prospek usaha dagang pasar keliling menurut Perspektif 

ekonomi Islam, yaitu tentang usaha pedagang keliling untuk 

meningkatkan ekonomi yang lebih baik, di Desa Gunung Tua 

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara 

Sumatera Utara.
17

 

                                                             
17 Muklis, Prospek Usaha Pedagang Pasar Keliling Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten 

Padang Lawas Utara Sumatera Utara, (Riau: Skripsi UIN Sultan Riau, 2018), h.23 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Islahuddin, Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Jurusan Ekonomi Bisnis, 2017 Dengan 

Judul, “Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi 

Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di 

Kota Makassar”.18
Hasil penelitian ini membahastentang 

peranan pedagang kaki limaterhadap menanggulangi tingkat 

pengangguran di kota Makassardalam pandangan Perspektif 

ekonomi Islam di Kota Makassar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hafis Akabar, Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 

Jurusan Ekonomi Bisnis, 2017 Dengan Judul, “Peran 

Pedagang kaki Lima di kota Palangka Raya Dalam 

Memenuhi Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam”.19
Hasil penelitian ini membahas tentang Pedagang 

kaki limadi pasar malam menjajakan barang dagangan 

menggunakan gerobak atau lapak menggunakan bahu jalan 

tempat pejalan kaki. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Lailah Hidayati, 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Lampung, Jurusan Ekonomi Bisnis, 2021 

Dengan Judul, “Analisis Dampak Relokasi Terhadap 

Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di 

PKOR Way Halim Bandar lampung)”.  Hasil penelitian ini 

membahas tentang  peranan sebagian dari pedagang kaki lima 

melaksanakan pekerjaanya sesudah jam kerja, pedagang kaki 

lima terutama dikota-kota besar sebagai salah satu usaha 

menanggulangi pengangguran. 

                                                             
18 Islahuddin, Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi 

Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makasar, 

(Makasaar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 67 
19 Hafis Akbar, Peran Pedagang kaki Lima di kota Palangka Raya Dalam 

Memenuhi Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Kalimatan, 

Skripsi IAIN Palangkaraya,2017), h. 69 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rufiah, Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ekonomi Bisnis, 2011 

Dengan Judul, “strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki 

Lima Pasar Cik Puan Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi 

Islam”.  Hasil penelitian ini membahas tentang dilatar 

belakangi oleh beberapa hal diantaranya yaitu: tidak punya 

tempat usaha, hal ini disebabkan karena tingkat ekonomi 

rendah. 

Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas dalam 

Prospek Pedagang Kaki Lima yang sama untuk data referensi. 

Dari lima penelitian terdahulu yang membedakan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari fokus kajian, 

maupun tempat atau objek studi yang dipilih, dengan demikian 

penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Lokasi tempat penelitian yang penulis teliti adalah Pantai 

Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.  

2. Fokus penelitian yang penulis teliti adalah tentang Prospek 

Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Pengangguran 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam.  

3. Permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang pernah diteliti atau yang dijadikan referensi. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan 

tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian 

data yang berkenaan denganmasalah tertentu untuk diolah, 

dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan penyelesaiannya.
20

 Untuk memperoleh dan membahas 

data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

                                                             
20 Jogo Subagyo, Metode penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1994). h.2 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan atau (Field Research) dan penelitian 

ini merupakan penelitian kepustakaan.Jenis penelitian 

lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari 

berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang 

membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, 

termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para 

pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan 

juga menggabungkan ke dalam jenis penelitian 

kepustakaan (library Research) yakni suatu penelitian 

yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku 

literatur dan mempelajarinya.  

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, 

tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi.Pada penelitian 

deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting 

alamiah.Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya 

membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan 

mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel. 

 

2. Sumber Data Penelitian  

Sedangkan data yang akandicari yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

lapangan atau dari pihak pengurus dan pemerintah terkait 

objek wisatapantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran sebagai berikut: 

1) Pemerintah Kabupaten Pesawaran yaitu Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 
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2) Pengurus dan pengelola Pantai Mutun Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. 

3) Para Pedagang Kaki Lima Pantai Mutun Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, 

menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian 

disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran 

teoritis. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian.Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: Objek atau Subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristis tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, adapun 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa totalitas semua 

nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun 

pengukuran.
21

Populasi berasal dari kata bahasa inggris 

population, yang berarti jumlah penduduk.Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan.
22

 

Populasi adalah seluruh objek penelitian (orang, 

kelompok, penduduk)yang dimaksudkan untuk diselidiki 

atau diteliti.
23

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud populasi adalah 

                                                             
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta:Renika Cipta1991), h, 102. 
22Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2003).h.15 
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.108 
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seluruh individu baik itu orang dewasa, masyarakat, parah 

tokoh dan objek lain sebagai sasaran penelitian tertentu. 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
24

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 

dari pihak pengurus pantai mutun 2 orang dan pemerintah 

terkait Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran 2 orang sebagai data pendukung pada 

penelitian ini, serta pedagang kaki lima 22 orang jadi 

populasi keseluruhan 26 orang yang ada di pantai mutun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah 

purposive sampel yang telah ditentukan berdasarkan 

beberapa pertimbangan tertentu.Menurut Muri secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian 

dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi 

tersebut.
25

Sedangkan menurut Suharsimi, sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
26

 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili 

terhadap seluruh populasi dan diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu.
27

 Penulis menggunakannon 

random samplingdimana tidak semua subjek atau individu 

dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang 

sama untuk dijadikan anggota sampel.
28

 

                                                             
24Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), h. 44 
25Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2003).h. 45 
26Jogo Subagyo, Metode penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1994). H 23 
27Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, 

(Bandung : Angkasa, 1987), h.193 
28Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar 

Maju, 1996), h.139 
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Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik 

purposive sampling dalam memilih subyek-subyek 

sampelnya, diambil anggota-anggota sampel sedemikian 

rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan 

ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.
29

 

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan 

sampel maka adapun ciri-ciri sampel penelitian adalah 

sebagai berikut:   

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran yaitu Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 

2. Pengurus dan pengelola Pantai Mutun Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. 

3. Para Pedagang Kaki Lima Pantai Mutun Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 

 

Dalam penelitian ini, besarnya sampel ditetapkan 

dengan menggunakan Rumus Slovin. Adapun rumus 

Slovin adalah sebagai berikut: 

  
 

       
 

 

  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e  = standar error (5%) 

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka 

diperoleh besarnya sampel sebagai berikut: 

  
  

           
 

 

                                                             
29Ibid., h. 148 



 
 

17 

  
  

     
    

Pada uraian di atas dapat untuk data yang lebih 

akurat untuk penelitian ini yang dijadikan sampel yang 

memiliki kriteria yaitu dari pihak pengurus Pantai Mutun 2 

orang dan pemerintah Dinas Pariwisata 2 orang dan 

pedagang kaki lima di Pantai Mutun 22 orang. Dengan 

menggunakan rumus Slovin didapat jumlah 15 sampel  dari 

pengurus pantai mutun 2 orang, Pemerintah Dinas 

Pariwisata 2 orang dan Pedagang kaki lima 11 orang yang 

akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai 

representasi dari jumlah populasi sebanyak 26 terkait 

pantai mutun Kecamatan Teluk Pandan yang ada di 

Kabupaten Pesawaran. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan 

penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang 

dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, 

pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi 

serta peristiwa di lokasi.
30

Yang aman sebagai metode 

ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang 

diteliti.Penulismenggunakan observasi langsung kelokasi, 

disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di 

lapangan khususnya yang berhubungan dengan dari pihak 

pengurus dan pemerintah terkait Prospek Pedagang kaki 

Lima dalam Menanggulangi Pengangguran yang ada di 

                                                             
30 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2004). h. 85 
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Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

Dalam observasi ini penulis menggunakan 

observasi non partisipan dimana penulis tidak 

berpartisipasi langsung dalammelakukan kegiatan yang 

diteliti. 

b. Wawancara  

Sebagai metode pokok lainnya adalah metode 

interview, yaitu untuk memperoleh data yang menunjang 

terhadap data primer. Wawancara merupakan metode 

penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk 

tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian 

sosial yang bersifat kualitatif. Wawancara juga dapat 

diartikan percakapan langsung dan tatap muka (face to 

face) dengan maksud tertentu.
31

 Hasil dari wawancara 

bisa direkam dan dirangkum sendiri oleh pencari 

informasi. Metode wawancara akan memperoleh data 

yang lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran 

atau pendapat secara detail.  

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara 

diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam 

berkomunikasi dengan responden. Wawancara yang 

penulis lakukan kepada: 

1) Pemerintah Kabupaten Pesawaran yaitu Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 

2) Pengurus dan pengelola Pantai Mutun Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. 

3) Para Pedagang Kaki Lima Pantai Mutun Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 

Jenis wawancara (interview) yang digunakan 

penulis adalah metode interview bebas 

                                                             
31Imam Suprayogo. Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2001), h.172 
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terpimpin.Interview jenis ini merupakan kombinasi dari 

interview tidak terpimpin dan interview 

terpimpin.
32

Artinya penulis membawa kerangka 

pertanyaan untuk disajikan kepada objek penelitian 

tersebut.Penulis menggunakan metode wawancara 

(interview) bebas terpimpin, dimana pelaksanaan 

wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan 

responden dapat memberikan jawabannya secara bebas, 

selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang 

sebelumnya.Interviewjenis ini kerap kali dipakai dalam 

penelitian-penelitian sosial guna melakukan studi secara 

intensif terhadap tingkah laku sosial dan sikap pribadi. 

Untuk  mendapatkan data dilakukan wawancara 

kepada dari pihak pengurus dan pemerintah serta 

pedagang kaki lima terkait Prospek Pedagang Kaki Lima 

dalam Menanggulangi Pengangguran Menurut Perspektif 

Islam Di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan 

sebagainya.
33

Data-data tersebut dapat berupa letak 

geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat 

kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

Studi dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan 

kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan 

menjadidokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh 

orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan 

                                                             
32Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), h, h. 270 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1991), h. 188  
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dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan orang lain 

yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi 

adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang 

adalah contoh dokumen sekunder.
34

 

Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat 

pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan 

kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain 

sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak 

untuk tujuan penelitian, oleh sebab itu penggunaannya 

sangat selektif.
35

 

Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, 

kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan 

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari 

perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga 

menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan 

data pada umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah 

selesai (relevan) dengan masalah. 

b. Sistematika data (sistemazing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematis pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
36

 

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara 

meneliti kembali data yang telah diperoleh peneliti. Tahapan 

editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

dengan menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang 

                                                             
34Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1995), h. 70-71 
35Sukanddarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2012), h. 101-102 
36 Abdul Muhammad, Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan 

Masalah, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002),h. 15  
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disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku sehingga 

mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses editing 

terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang telah 

diperoleh. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data, dalam menganalisa data menggunakkan 

analisis kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status atau fenomena 

secarasistematis dan rasional.
37

 Ada dua jenis analisis data 

yaitu analisis induktif dan analisis deduktif : 

a. Analisis Induktif  

Analisis induktif yaitu cara menganalisis terhadap 

suatu objek ilmiah tertentu yang bertitik tolak dari 

pengantar hal-hal atau kasus-kasus yang sejenis kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum.
38

 Jadi analisis 

induktif adalah cara menganalisis data yang bersifat 

khusus kemudian dicari kesimpulan secara umum. 

b. Analisis Deduktif 

Analisis deduktif adalah cara menggunakan suatu 

objek ilmiah tertentu dengan jalan menetapkan suatu 

ketentuan umum, berdasarkan atas macam pengetahuan 

secara metode pengumpulan data digunakan kemudian 

ditarik kesimpulan secara khusus.
39 

Jadi Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu. 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 

h. 245 
38  Sutrisno Hadi,  Metodologi Research, (Yogyakarta : PT. Adi Offset, 

1991 ), h. 43 
39Ibid, h. 24 



 
 

22 

Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip 

oleh Hadari Nawawi, analisis data adalah suatu 

proses kategorisasi, penataan, manipulasi, dan 

peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi 

pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan 

jawaban suatu proses pencarian dan penyusunan 

yang sistematis terhadap hasil-hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan lain-lain yang dikumpulkan 

agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan 

kepada orang lain mengenai apa yang telah 

ditemukan. Analisis data ini bertujuan untuk 

menjadikan data dikomunikasikan kepada orang 

lain. Serta meringkas data menghasilkan 

kesimpulan.
40

 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi, serta literatur diedit dengan 

tujuan untuk meneliti ketetapan, kelengkapan, dan kebenaran 

data, kemudian data tersebut disusun berdasarkan kategorisasi 

yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penelitian. 

Setelah data diolah dan diklasifikasi, kemudian 

langkah selanjutnya penulis mengambil sebuah kesimpulan 

menggunakkan cara berfikir induktif yaitu dari rangkaian 

yang bersifat khusus yang diambil individu kemudian ditarik 

pada kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, 

kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang 

berkaitan dengan penelitian penulis tentang Prospek Usaha 

Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Pengangguran 

Menurut Perspektif Islam di Pantai Mutun Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran. Analisis data yangdigunakan 

adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, 

metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum 

bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak 

menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam 

                                                             
40 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah 

Mada Universitas Press, 2001), h. 230 
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gambaran umum proses pelaksanaan dari pihak pengurus dan 

pemerintah Serta Pedagang Kaki Lima terkait Prospek Usaha 

Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Pengangguran 

Menurut Perspektif Islam di Pantai Mutun Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran. Baik dari data lapangan yang 

kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, 

dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II. Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori relevan dan terkait dengan 

tema skripsi. 

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi tentang penggambaran objek 

penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum, serta 

fakta dan data penelitian yang diperoleh oleh penulis. 

Bab IV. Analisis Penelitian 

Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian 

serta temuan penelitian yang dilakukan penulis. 

Bab V. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 
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Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang 

perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil 

penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prospek Usaha  

1. Pengertian Prospek 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia prospek ialah 

peluang danharapan, pemandangan (kedepan), pengharapan 

(memberi), harapan baik,kemungkinan.
41

Prospek adalah hal-

hal yang mungkin terjadi dalam suatuhal sehingga berpotensi 

terhadap dampak tertentu. 

Menurut Siswanto Sutojo, prospek adalah gambaran 

keseluruhan, baik ancaman ataupun peluang dari kegiatan 

pemasaran yang akan datang yang berhubungan dengan 

ketidakpastian dari aktivitas pemasaran atau penjualan. 

Siswanto menjelaskan bahwa prospek tidak hanya mengenai 

hal-hal positif seperti peluang, namun hal negatif juga dari 

rencana bisnis tersebut.
42

 

Menurut PaulR.Krugman,prospek adalah peluang 

yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya juga untuk mendapat profit atau 

keuntungan. Dalam hal ini prospek dihubungkan dengan dua 

hal, yakni”peluang” dan “keuntungan”, atau prospek dapat 

dipahami sebagai sebuah peluang yang memperbesar 

kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Akan tetapi 

keuntungan tidak tergantung dengan prospek. Tetap tidak 

akan mampu mendatangkan keuntungan bila tidak diolah 

dengan baik.
43

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peluang itu 

sendiri adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk 

                                                             
41 Ahmad A. K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Reality 

Publisher,2006), Cet. Ke-1, h. 340. 
42 Siswanto Sutojo, Peranan Penting Manajemen Pemasaran Yang Efektif. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 56 
43 Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional Teori 

dan Kebijakan, (Jakarta: PAU-FE UI,  2010), h. 24 
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konkrit maupun abstrak. Sehingga peluang kewirausahaan 

dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan 

seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang 

ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang 

yang ada segera diambil.
44

 

Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha 

yang kita jalankan untuk masa yang akan datang. 

Keberhasilan suatu usaha tergantung dari faktor- faktor 

pengusaha itu sendiri, baik dari dalam maupun dari 

luar.Faktor dari dalam seperti pengelolaan, tenaga kerja, 

modal, tingkat teknologi, dan lain sebagainya, sedangkan 

faktor dari luar, seperti tersedianya sarana transportasi, 

komunikasi, penggunaan teknologi baru meningkatkan 

pendapatan memerlukan biaya dan harapan dapat memberikan 

keuntungan atau manfaat kepada pengusaha.
45

 

 

2. Idikator Prospek 

Cara mengukur peluang usaha adalah dengan 

melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman indikator pengukur peluang adalah dengan 

melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. Peluang itu mengandung keselarasan, keserasian, 

dan keharmonisan antara siapa aku (SDM) bisnis apa yang 

akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan 

perilaku pasarnya.
46

 

Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalammerintis usaha yaitu: 

a. Bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis 

b. Bentuk dan kepemilikan usaha yang akan dipilih 

                                                             
44 Anwar Muhammad, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi, 

(Jakarta: PRENADA, 2014),h.31. 
45 M. Relona, Kamus Istilah Ekonomi Popular, (Jakarta: Gorga Media, 

2006), Cet. Ke-3, h. 23 
46 Hendro., Dasar-Dasar Kewirausahaan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2011),h.47 
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c. Tempat usaha yang dipilih 

d. Organisasi usaha yang akan digunakan 

e. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh 

f. Lingkungan usaha yang mungkin berpengaruh
47

 

 

3. Pengertian Usaha 

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga 

dan pikiran untuk mencapai suatu maksud, atau mencari 

keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk 

mencapai sesuatu.
48

 

Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan 

atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola 

sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.
49

 

Skinner mendefinisikan usaha sebagai pertukaran 

barang dan jasa yang saling menguntungkan atau memberi 

manfaat. Adapun pandangan Starub dan Attener, usaha dalam 

kata lain adalah organisasi yang menjalankan aktivitas 

produksi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh 

konsumen untuk memperoleh profit.
50

 

Dalam usaha terdapat dua kegiatan yaitu produksi dan 

pemasaran.Produksi merupakan hasil usaha manusia yang 

menciptakan barang atau jasa yang tidak ada menjadi ada, 

atau disebut juga dengan mengadakan perubahan bentuk atau 

mengembangkan bahan-bahan alam sehingga akhirnya 

memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

                                                             
47 Surya, kewirausahaan, pedoman praktis,Kiat, dan Proses Menuju Sukses, 

(Jakarta: Salemba Empat,2008).Cet.ke-4,h.7 
48 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka,2007 Cet ke 3, h.15. 
49 Muclish, Bisnis Syariah, (Yogyakarta:YKPN,2007),h.99. 
50 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, 

Mengagas (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.15. 
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manusia.Menurut definisi lain, produksi merupakan setiap 

usaha manusia untukmenciptakan atau menambah guna suatu 

barang. Adapun pemasaranadalah usaha untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen melaluipenciptaan suatu 

produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dibelioleh 

mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran.
51

 

Dalam sistem ekonomi Islam, kata “Produksi” 

merupakan salahsatu kata kunci terpenting, karena dari 

konsep dan gagasan produksiditekankan bahwa tujuan utama 

yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yangdiotorisasikan 

sistem ekonomi Islam adalah kemaslahatan individu 

dankemaslahatan masyarakat secara berimbang.Pada 

prinsipnya Islam jugalebih menekankan berproduksi demi 

untuk memenuhi kebutuhan orangbanyak, sehingga memiliki 

daya beli yang lebih baik.Apalah artinyaproduk yang 

menggunung jika hanya didistribusikan untuk segelintirorang 

yang memiliki uang banyak.Sebagai modal dasar 

bereproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya 

bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh 

umat manusia.
52

 

 

B. Pedagang Kaki Lima 

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima atau sering disebut PKL adalah 

istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan 

kegiatan komersial di atas daerah milik pejalan 

kaki(DMJ/trotoar) yang seharusnyadiperutuhkan untuk 

pejalan kaki. Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang 

memerlukan modal relatif sedikit, usaha dalam bidang 

produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok 

                                                             
51 Kasmir, Op,cit, h. 17 
52 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana Prenada, 2006), h.101. 
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konsumen tertentu.
53

Usahanya dilaksanakan pada tempat-

tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang 

informal. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia susunan 

W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang 

diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti 

kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau tepi jalan.
54

 

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjual barang 

dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya 

menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah di 

bongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian 

jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukan bagi 

tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya. 

Adapun pengertian pedagang kaki lima menurut para ahli, 

yaitu: 

a. Faisal dan Munandar, menyatakan bahwa pedagang 

kaki lima adalah penyalur barang dan jasa-jasa kepada 

konsumen.
55

 

b. Manning dan Effendi menyebutkan bahwa pedagang 

kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling 

nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, 

Timur Tengah dan Amerika Latin.
56

 

c. Menurut Rachmat menyebutkan pedagang kaki lima 

merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) 

dan mempunyai modal yang terbatas dalam bidang 

ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor 

informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak 
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tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang 

tidak terikat pada aturan hukum.
57

 

Demikianlah beberapa pengertian kaki lima menurut 

beberapa ahli dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang 

kaki lima adalah salah satu jenis pekerjaan disektor informal 

yang mempunyai tempat kerja yang tidak menetap di jalan 

mereka berpindah dari satu tempat ketempat yang lain 

sepanjang hari. Pedagang kaki lima banyak dijumpai disemua 

sektor, terutama di tempat-tempat pemberhentian sepanjang 

bus, sekitar lapangan bola dan pusat-pusat hiburan lainnya 

yang dapat menarik sejumlah besar penduduk untuk membeli. 

Secara umum pedagang adalah mereka yang 

melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok 

yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-

tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan 

umum, dan lain sebagainya.
58

Pedagang yang menjalankan 

usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana 

atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar 

pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai 

tempat usaha. 

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para 

pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat 

keuntungan, secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh 

para pedagang kaki lima belum bersifat membangun 

kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan 

belum adanya bantuan kredit. 

Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam 

perdagangan dan salah satu wujud sektor informal, pedagang 

kaki lima adalah orang yang dengan modalnyayang relatif 
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sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualanbarang-

barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok 

tertentu didalam masyarakat untuk mengubah kehidupannya 

menjadi lebih baik, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-

tempat yang dianggap strategis dalam susunan lingkungan 

yang informal. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT 

Al-Qur’an Ar-Ra’d ayat 11 sebagai berikut: 

 ...                      

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaandiri mereka 

sendiri. 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa semua 

orang diwajibkan melakukan pekerjaan atau usaha seperti 

berdagang untuk mencari rezeki dari Allah tidak akan bisa 

datang dengan sendirinya tanpa ada usaha untuk mencari 

rezeki tersebut. 

Keberadaan sektor informal (PKL) juga tidak dapat 

dipaksakan dari proses pembangunan, ada dua pemikiran yang 

berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan 

dan sektor informal pertama, pemikiran yang menekankan 

bahwa kehadiran sektor informal sebagai gejala transisi dalam 

proses pembangunan di Negara sedang berkembang. Kedua 

sektor informal adalah tahapan yang harus dilakukan dalam 

menuju pada tahapan modern, pandangan ini berpendapat 

bahwa sektor informal beransur-ansur akan berkembang 

menjadisektor formal seiring dengan meningkatnya 

pembangunan dan perkembangan.  

 

2. Macam-Macam Pedagang Kaki Lima 

Pedagang secara etimologi adalah orang yang 

berdagang atau bisa juga disebut saudagar.Gregory 

mendefinisikan“pedagang adalah orang atau instansi yang 

memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen 
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baik secara langsung maupun tidak langsung”.
59

Jadi pedagang 

adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan 

perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. 

Menurut Manning dan Effendi menggolongkan para 

pedagang dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Penjual Borongan  

Penjual borongan adalah istilah umum yang 

digunakan dikalangan masyarakat untuk menggambarkan 

perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal 

lebih besar dalam hubungan perekonomian, istilah ini 

digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang 

memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang-

barang dagangannya.
60

 

b. Pengecer Besar 

Pengecer besar dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di 

tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah dan 

pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hal tempat 

yang tetap dalam jaringan pasar resmi. 

c. Pengecer Kecil 

Pengecer kecil termasuk kategori pedagang kecil 

sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan 

dipasar, ditepi jalan, maupun mereka yang meliputi kios-

kios dipinggiran pasar yang besar.
61

 

Jadi dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa 

para pedagang memiliki porsinya masing-masing tergantung 

dengan modal dari pedagang itu sendiri, karena modal itu 

yang menjadi penting agar usaha yang dijalankan maksimal. 
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Sedangkan menurut Ronald membedakan pedagang 

menurut jalur distribusi barang yang dilakukan, yaitu: 

1) Pedagang Distributor (Tunggal) 

Pedagang distributor ialah pedagang yang 

memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan 

tertentu. 

2) Pedagang Partai (Besar) 

Pedagang Partai adalah pedagang yang menjual 

produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk 

menjual kepada pedagang lainnya seperti grosir. 

3) Pedagang Eceran 

Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual 

produk langsung kepada konsumen-konsumen.
62

 

 

3. Sejarah Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan 

komersialdi atas milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk 

pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL 

untuk pedagang yang menggunakan gerobak,istilah ini sering 

ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima, 

lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga 

“kaki” gerobak yang sebenarnya ada tiga roda atau dua roda 

dan satu kaki.
63

 

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah 

kaki adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai 

dengan sejarah, pedagang bergerobak yang mangkal di DMJ 

adalah fenomena yang cukup baru sekitar 1980an, 
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sebelumnya pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang 

pikulan, pedagang cendol, pedagang kerak telor.
64

 

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa 

penjajahan kolonial Belanda pemerintahan sejak zaman 

Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811- 

1816 waktu itu menerapkan bahwa setiap jalan raya yang 

dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki 

lebar jarak untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar 

satu meter setengah untuk pejalan kaki dijalan utama Batavia 

atas Perintah Raffles.
65

 

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah 

merdeka, luas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan 

oleh para pedagang untuk berjualan, dahulu namanya adalah 

pedagang emperan jalan yang sekarang namanya menjadi 

pedagang kaki lima, dibeberapa tempat pedagang kaki lima 

dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara motor, 

selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai 

dan saluran air terdekat untuk membuang sampah, air cucian, 

dan air sabun yang dapat lebih merusak sungai yang ada 

dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi, tetapi 

pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang 

lain dengan harga yang lebih murah, bahkan sangat murah 

dari pada membeli ditoko, modal dan biaya yang dibutuhkan 

kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak 

memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan 

ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar 

rumah mereka. 
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C. Menanggulangi Pengangguran 

1. Pengertian Pengangguran 

Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah sejauh 

mana suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan 

baik, karena para pekerja suatu perekonomian adalah sumber 

daya utamanya, menjaga agar para pekerja tetap bekerja 

menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi, 

tingkat pengangguran adalah statistik yang mengatur 

persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak 

mempunyai pekerjaan.
66

 

Definisi pengangguran adalah suatu keadaan dimana 

seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labour 

force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang 

mencari pekerjaan,dapat digolongkan sebagai pengangguran. 

Untuk mengukur pengangguran dalam suatu Negara biasanya 

digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran 

(unemployment roya). Yaitu jumlah penganggur dinyatakan 

sebagai persentase dari total angkatan kerja (labour force). 

Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang 

yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok 

umur tertentu.
67

 

Secara umum pengangguran adalah kelompok yang 

terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja kembali agar 

terhitung sebagai pengangguran, seorang harus melaporkan 

usaha spesifiknya dalam mencari pekerjaan (seperti 

melakukan wawancara kerja atau mengirim surat-surat 

lamaran).
68

 

Sedangkan pendapat lain mengatakan pengangguran 

adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia 
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secara tidak langsung dan paling kuat bagi kebanyakan orang 

kehilangan pekerjaan menurunya standar kehidupan dan 

tekanan psikologis, tidak mengejutkan bahwa pengangguran 

adalah topic perbedaan politik yang dibicarakan, dan politisi 

sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan 

yang sering dibicarakan, dan politisi sering mengklaim 

bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu 

menciptakan lapangan pekerjaan.
69

 

Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Jumu’ah 

ayat 10 sebagai berikut: 

                    

                 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

Berdasarkan ayat di atas umat Islam yang telah 

selesai menunaikan Sholat diperintahkan Allah untuk 

berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti 

ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-

lain.Dimana pun dan kapan pun kaum muslim berada serta 

apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntun oleh 

agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada 

Q.S Al-Jumu’ah ayat 10 umat Islam diperintahkan oleh 

Allah agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah 

wajib seperti sholat, dan selalu giat berusaha atau bekerja 

sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti pekerja keras dan 

belajar secara sungguh-sungguh dan mempersiapkan untuk 

kehidupan diakhirat. 
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2. Dampak  Pengangguran Terhadap Perekonomian 

Setiap Negara selalu berusaha agar tingkat 

kemakmuran masyarakatnya dapat dimaksimalkan dan 

perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

maju dan berkelanjutan (sustained economic growth). Tingkat 

pengangguran relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat 

mencapai tujuan tersebut, hal ini dapat dilihat jelas dari 

berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang 

ditimbulkan oleh masalah pengangguran.
70

 Akibat-akibat 

buruk pengangguran terhadap perekonomian antara lain: 

a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 

memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin 

dicapainya, pengangguran menyebabkan output aktual 

(actual output) yang dicapainya, pengangguran 

menyebabkan output potensial (potential output) keadaan 

ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai 

adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin 

dicapainya. 

b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak 

pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan 

oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya 

akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin 

diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit, dengan 

demikian tingkat pengangguran yang tinggi mengurangi 

kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai 

kegiatan pembangunan.
71

 

Berkurangnya peranan sektor barang yang banyak 

menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan manufaktur jelas 

memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun 

ketahun pengangguran di Indonesia terus meningkat pada 

kisaran angka 10 persen padahal pertumbuhan ekonomi yang 
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diharapkan dapat mencetak lapangan kerja tumbuh secara 

memuaskan melalui kajian tentang pertumbuhan ekonomi itu 

bisa memberikan pekerjaan kepada jutaan penduduk kalau 

ternyata yang berkembang sebatas pada sektor-sektor biasa 

(keuangan, komunikasi, dan lain-lain) yang serba padat modal 

dan teknologi  namun minim kesempatan kerja itu pun hanya 

dapat diakses oleh sebagian kecil pencari kerja yang 

berpendidikan, berkeahlian, dan berpengalaman tinggi.
72

 

Kalangan tenaga profesional dan terampil sering 

dilihat sebagai dampak dari kelemahan sistem pendidikan 

nasional, masalah ini sama buruknya dengan masalah 

pengangguran yang keduanya dinilai bisa terjadi karena 

kurangnya tanggapan atau pekanya pihak penyelenggara 

industri, dunia usaha pun cenderung mempermasalahkan 

pendidikan karena belum berhasil memenuhi kebutuhannya 

secara penuh, perusahaan-perusahaan dikecewakan karena 

seolah  harus turut menerima getah dari kelemahan sistem 

pendidikan nasional berupa penetapan tenaga kerja yang 

kurang terampil. 

Ronal mengemukakan bahwa lebih dari 50 persen 

seluruh tenaga kerja yang ada dan telah bekerja pada berbagai 

jenis usaha khususnya untuk pekerjaan tingkat bawah ternyata 

belum menamatkan SD dan bahkan banyak yang tidak 

bersekolah sama sekali dan tidak jarang sektor industri 

terutama yang menggunakan teknologi madya apalagi 

teknologi canggih untuk menggunakan tenaga kerja asing, 

karena langkanya tenaga terampil teknis menengah sehingga 

pedagang kaki lima diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 

yang telah menganggur.
73

 

Penyebab utama pengangguran adalah kurang 

selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan 

berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan 
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jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap 

kedalam lapangan kerja yang ada faktanya lembaga 

pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja 

bukan pencipta kerja.
74

 

 

3. Jenis-jenis Pengangguran 

Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat 

dibedakan kepada jenis pengangguran sebagai berikut: 

a. Pengangguran Normal atau Friksional 

Pengangguran yang muncul akibat adanya 

ketidaksesuaian antara lowongan pekerjaan dengan pencari 

kerja masuk serta stabilitas tenaga kerja, didalam 

pengangguran friksional perputaran atau tenaga kerja yang 

keluar masuk serta stabilitas tenaga kerja relatif tinggi, 

disini perlu diadakan informasi yang lebih sering dan 

lengkap pada pencari kerja serta pada mereka yang 

membutuhkan tenaga kerja. 

b. Pengangguran Siklikal 

Pangangguran yang menganggur akibat dari imbas 

naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga 

kerja lebih rendah dari pada pencari kerja. 

c. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment) 

Keadaan dimana penganggur yang sedang mencari 

pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. 

d. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau 

pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. 
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4. Cara Mengatasi Pengangguran 

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-

kan cara-cara 

mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran 

yang terjadi, yaitu sebagai berikut : 

a. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural 

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang 

digunakan adalah: 

1) Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.  

2) Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi 

(lowongan) kerja yang kosong, dan 

3) Segera mendirikan industri padat karya di wilayah 

yang mengalami pengangguran. 

b. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional 

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain 

dapatdigunakancara-cara sebagai berikut: 

1) Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan 

industri-industribaru, terutama yang bersifat padat 

karya. 

2) Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang 

industri untukmerangsang timbulnya investasi baru. 

3) Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, 

seperti pembangunanjembatan, jalan raya, PLTU, 

PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyeraptenaga 

kerja secara langsung maupun untuk merangsang 

investasi baru darikalangan swasta. 

c. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman. 

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara : 

1) Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan 

kerja di sektor lain, dan 



 
 

41 

2) Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain 

untuk memanfaatkanwaktu ketika menunggu musim 

tertentu. 

d. Cara mengatasi Pengangguran secara umum : 

1) Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

Pengangguran terutama disebabkan oleh 

masalah tenaga kerja yangtidak terampil dan 

ahli.Perusahaan lebih menyukai calon pegawai 

yangsudah memiliki keterampilan atau keahlian 

tertentu.Masalah tersebut amatrelevan di negara kita 

mengingat sejumlah penganggur adalah orang 

yangbelum memiliki keterampilan atau keahlian 

tertentu.Untuk mengatasimasalah tersebut, perlu 

digunakan lembaga yang mendidik tenaga kerja 

menjadi siap pakai. Yangpaling penting dalam 

pendidikan dan pelatihankerja itu adalah kesesuaian 

program dengan kualifikasi yang dituntut 

olehkebanyakan perusahaan 

2) Wiraswasta 

Selama orang masih tergantung pada upaya 

mencari kerja diperusahaan tertentu, pengangguran 

akan tetap menjadi masalah pelik.Masalah menjadi 

agak terpecahkan apabila muncul keinginan 

untukmenciptakan lapangan usaha sendiri atau 

berwiraswasta.Faktamemperlihatkan cukup banyak 

wiraswasta yang berhasil.Meskipundemikian, 

wiraswasta pun bukanlah hal yang mudah. 

 

D. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu 

pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian.Sama 

seperti konsep ekonomi konvensional.Hanya dalam sistem 
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ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar 

dalam setiap aktivitas. 

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha 

untuk memenuhi 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 (a apriori 

judgement) benar atau salah tetap harus diterima.
75

 

Definisi yang lebih lengkap harus, 

mengakomodasikan sejumlah persyaratan yaitu karakteristik 

dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah 

memasukkan nilai-nilai syariat dalam ilmu ekonomi.Ilmu nilai 

moral.Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus 

dimasukan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam 

pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Adapun 

pendapat para ahli sebagai berikut: 

a. Muhammad Abdul Manan 

Islamic economics is a sosial science which 

studies the economics problems of a people imbied with 

the values of Islam.
76

Jadi, menurut Abdul Manan ilmu 

ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

memperlajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

b. M. Umer Chapra 

Islamic economics was defined as that branch 

which helps realize human well-being through and 

allocation and distribution of scarce resources that is 

incomfinnity with Islamic teaching without unduly curbing 

individual freedom of creating macroeconomic and 

                                                             
75 Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 14 
76 Muhammad Abdul Manan, Islamic Ekonomics, Theory and practive, 

(India: Idarah Adabiyah, 1980), h.3 
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ecological imbalances.Jadi menurut Chapra ekonomi 

Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya 

realisasi kebahagian manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor 

yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan 

kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi 

yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan 

lingkungan.
77

 

c. Syed Nawab Haider Naqvi 

Menurut Nawab ilmu ekonomi Islam merupakan 

kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif 

dalam masyarakat muslim modern yang mengacu pada 

ajaran Islam.
78

 

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. 

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak 

hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia 

dengan bakat religius manusia itu sendiri.
79

 

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari 

aktivitas atau perilaku manusia secara faktual dan empirikal, 

baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi 

berdasarkan syariah Islam dan bersumber dari Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, serta Ijma’ para ulama dengan tujuan untuk 

mencapai kebahagian dunia dan akhirat.
80
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2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa 

dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep 

pengetahuan.Demikian pula dengan penerapan syariah 

dibidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat 

yang berbudaya Islami. 

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk 

perjanjian.Perjanjian merupakan pengikat antara individu 

yang melahirkan hak dan kewajiban.Untuk mengatur 

hubungan antara individu yang mengandung unsur 

pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, 

dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis 

yang disebut akad.Ekonomi dalam Islam ada beberapa hukum 

yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep 

ekonomi dalam Islam. 

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut ini: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan 

hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-

kaidah umum: kecuali itu jumlahnya pun sedikit. 

Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat 

larangan memakan harta dengan cara yang tidak sah, 

sebagai berikut ini: 

                           

                          

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan 

harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari 
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pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui”. 

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa 

perdagangan atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk 

muamalah yang halal yaitu sebagai berikut: 

                   

                       

              

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan 

janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah 

adalah MahaPenyayang kepadamu”. 

b. Hadits 

Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum 

muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, 

hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 

Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa’id Al-khudri ra. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 الََضَرَرَوالَِضَرارَ 

Artinya: “janganlah merugikan diri sendiri dan 

janganlah merugikan orang lain.
81
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3. Karakteristik Ekonomi Islam 

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan 

banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar 

yang sangat tepat, Al-Quran dan sunnah banyak sekali 

membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin 

berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, 

tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah 

menekankan kepada 4 sifat, antara lain: 

a. Kesatuan (unity) 

Kesatuan merupakan kesatuan yang sebagaimana 

terefleksikan dalam konsep tauhid, yang memadukan 

keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang 

ekonomi,politik,sosial menjadi keseluruhan yang 

homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan 

keteraturan yang menyeluruh.
82

 Ini dimaksudkan bahwa 

sumber utama etika islam adalah kepercayaan total dan 

murni terhadap kesatuan (keesaan Tuhan). Kenyataan ini 

secara khusus menunjukkan dimensivertikal islam yang 

menghubungkan institusi-institusi sosial yangtak terbatas 

dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan 

takterbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud 

penyerahan dirimanusia secara penuh tanpa syarat 

dihadapan Tuhan. Denganmengintegrasikan aspek religius 

dengan aspek-aspek kehidupanyang lain, seperti ekonomi, 

akan mendorong manusia kedalamsuatu keutuhan yang 

selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalumerasa diawasi 

oleh Tuhan. Peran integrasi dalam tauhid 

akanmenimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia 

akan selalu merasa direkam segala aktivitas 

kehidupannya, termasuk dalam beraktivitas ekonomi. 

Dengan demikian, perhatian terus-menerus untuk 

memenuhi tuntutan etik akan meningkatkan kesadaran 

individu yang pada gilirannya akan menambah kekuatan 
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dan ketulusan, baik terhadap sesama manusia maupun 

alam lingkungannya. Hal ini akan semakin kuat dan 

mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada tuhan 

yang maha esa, sehingga dalam melakukan segala 

aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala 

ketentuan-Nya. Ini berarti konsep keEsaan akan memiliki 

pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang 

muslim.
83

 Jadi, hendaknya seorang pedagang memiliki 

tuntutan dari faktor unity untuk menyelaraskan antara 

Agama dan sosial yang akan meningkatkatkan kesadaran 

individu pada dirinya baik terhadap sesama manusia 

maupun lingkungan sekitar. 

 

b. Kesimbangan (equilibrium) 

Islam mengharuskan berbuat adil. Pengertian adil 

dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak 

lingkungan sosial, hakalam semesta dan hak Allah dan 

Rasulnya berlaku sebagaistakeholder dari perilaku 

seseorang. Semua hak-hak tersebutharus ditempatkan 

sebagaimana mestinya. Konsep keadilan jugadapat 

dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat 

harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Manusia 

memilikikesamaan dan keseimbangan dalam 

kesempatannya, dan setiapindividu bisa mendapatkan 

keuntungan itu sesuai dengankemampuannya.Individu 

diciptakan dengan kapabilitas,keterampilan, 

intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. 

Olehkarenanya, manusia secara instingtif diperintah untuk 

hidupbersama, bekerja sama, dan saling memanfaatkan 

keterampilanmereka masing-masing. 

Pada dataran ekonomi konsep keseimbangan atau 

kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas 

distribusi, konsumsisertaproduksi yang terbaik, dengan 

                                                             
83 Muhammad Djakfar, Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral 

ajaran bumi, Jakarta: Penebar Plus, cetakan I, 2012, h.22 



 
 

48 

pemahaman yang jelas bahwakebutuhan seluruh anggota 

masyarakat yang kurang beruntungdalam masyarakat 

islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. 

Tidak terciptanya keseimbangan/kesejajaran samahalnya 

dengan terjadinya kezaliman. Misalnya sumber daya 

ekonomi hanya mengalir dari yang miskin kepada yang 

kaya. 

Dengan demikian islam menuntut keseimbangan 

antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara 

kepentingansi kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan 

hak penjual dan lainsebagainya. Artinya, hendaknya 

sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada 

kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena 

jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang 

dimasyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak 

yang sama setelah mereka menunaikan kewajiban masing-

masing.
84

 Jadi seorang pedagang harus bisa 

merealisasikantindakan-tindakan (dalam bisnis) yang 

dapat menempatkandirinya dan orang lain dalam 

kesejahteraan duniawi dankeselamatan akhirat. 

c. Kebebasan (free will) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika 

bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan 

kolektif.Kepentingan individu dibuka lebar,tidak ada 

batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia 

untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi 

yang dimilikinya. Dalam pandangan islam, manusia 

dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih 

diantara pilihan-pilihan yang beragam. 

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi 

seperti pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan 

ekonomi.Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan 

bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak 
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mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, 

tidak terkecuali dengan negara dengan otoritas penentuan 

harga atau private sektor dengan kegiatan 

monopolistik.Konsep ini juga kemudian menentukan 

bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya 

kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas 

di pasar, berikut perangkat faktor-faktor 

produksinya.Kebebasan merupakan bagian penting dalam 

nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak 

merugikan kepentingan kolektif.Kepentingan individu 

dibuka lebar.Tidak adanya batasan pendapatan bagi 

seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan 

bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
85

Jadi,inti 

dari kehendak bebas disini adalah kebebasan bagi para 

pebisnis untuk melakukan hal yang disukai, namun 

kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan bersama, 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

d. Tanggung Jawab (responsibility) 

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, 

manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Secara logisprinsip ini berhubungan erat dengan kehendak 

bebas.Iamenetapkan batasan mengenai apa yang bebas 

dilakukan olehmanusia dengan bertanggungjawab atas 

semua yangdilakukannya.
86

 

Islam sangat menekankan pada konsep 

tanggungjawab walaupun tidaklah berarti mengabaikan 

kebebasan individu. Ini berarti yang dikehendaki ajaran 

islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Manusia 

dalam islam memiliki tanggungjawab terhadap Tuhan, 

diri sendiri, dan orang lain.Tanggungjawab kepada tuhan 

dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa 

manusia dalam melakukan etika bisnis segala objek yang 
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diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-

Nya.Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas 

melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Tuhan.Adapun tanggungjawab kepada 

manusia karena manusia adalah mitra yang harus 

dihormati hak dan kewajibannya.Tanggung jawab ini erat 

kaitannya dengan kehendak bebas. Jadi hendaknya para 

pelaku bisnis tetap memiliki rasa tanggungjawab dalam 

menetapkan Batasan mengenai apa yang bebas dilakukan 

oleh pelaku bisnis tersebut. 

e. Kebenaran (ihsan) 

Dalam konteks ini selain mengandung makna lawan 

dari kesalahan, juga mengandung dua unsur, yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran 

dimaksudkan sebagian niat, sikap, dan perilaku benar 

meliputi proses akad (transaksi). Dengan prinsip 

kebenaran ini etika bisnis dalam islam sangat menjaga dan 

berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian 

salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama 

atau perjanjian dalam bisnis.
87

Demi kemaslahatan semua 

kalangan, Islam mengajarkan manusia agar tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas 

kehidupan.Oleh karena itu apabila etika itu dikaitkan 

dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa 

etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang 

berbasiskan Al-Qur‟an dan Hadist yang harus dijadikan 

acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.
88

 Ahmad 

dalam bukunya Johan Arifin yang berjudul etika bisnis 

Islam memberikan petunjuk sebagai factor 

dilaksanakannya prinsip, diantaranya kemurahan hati, 

motif pelayanan dan kesadaran adanya Allah SWT dan 

aturan-aturan yang berkaitan pelaksanaan yang menjadi 
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prioritas.
89

Jadi, yang harus digarisbawahi dalam poin ini 

adalah setiap hubungan ekonomi antara yang mengusung 

semangat persaudaraan sekalipun harus tetap dilandasi 

agama dan tidak diperkenankan untuk memungkiri 

batasan syariah, karena kewajiban melaksanakan aturan 

syariah justru bertujuan untuk mengokohkan ikatan 

persaudaraan di antara orang-orang islam. 

Dalam melaksanakan pekerjaan, aspek etika adalah 

hal yang mendasar yang harus diperhatikan, seperti bekerja 

dengan baik yang di dasari dengan iman dan taqwa, jujur dan 

amanah, tidak menipu tidak semena-mena, ahli dan 

profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Etika perdagangan dalam perspektif ekonomi islam 

menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan pedagang 

muslim dalam melaksanakan jual beli. berikut adalah etika 

yang harus dimiliki dalam sebuah perdagangan: 

a. Tidak Melupakan Akhirat (Ketauhidan) 

Salah satu nilai dasar yang harus diperhatikan oleh 

pedagang adalah selalu ingat kepada akhirat, karena pada 

dasarnya kehidupan didunia adalah jembatan menuju 

akhirat. Jika ini menjadi salah satupegangan dalam 

melakukan perdagangan maka seorang pedagang 

akantetap menegakkan syariat agama, terutama shalat 

yang merupakanhubungan abadi antara manusia dengan 

Tuhannya Jual beli adalahperdagangan dunia, sedangkan 

melaksanakan kewajiban syariat Islamadalah perdagangan 

akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utamaketimbang 

keuntungan dunia, Pedagang muslim hendaknya 

jangansampaidisibukkan oleh perdagangannya hingga 

lalai dari kewajiban agamanyadari mengingat Allah. 
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Perdagangan tidak boleh melalaikan diri manusiadari 

beribadah kepada Allah (zikir, sholat, haji dan zakat).
90

 

b. Jujur ( Shidiq) 

Shiddiq adalah sifat nabi Muhammad SAW yang 

artinya benar dan jujur.Seorang pedagang wajib berlaku 

jujur dalam melakukan usaha jual beli, Jujur dalam arti 

luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-

ngada, fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar 

janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur karena 

berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan 

yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam 

berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif 

kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu 

sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang 

seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat.
91

  

 Kejujuran secara umum diakui sebagai keutamaan 

pertama dan paling penting yang harus dimiliki pelaku 

bisnis. Orang yang mempunyai keutamaan kejujuran tidak 

akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis 

meskipun itu mudah dilakukan.
92

 

c. Tanggung Jawab (Amanah) 

Amanah artinya adalah tidak mengurangi apa-apa 

yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh 

ditambahkan, maka seorang yang diberi amanah harus 

benar-benar menjaga amanah tersebut. Sikap amanah 

harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim sikap itu bisa 

dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas 

yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu di 

ketahui oleh Allah SWT, sikap bertanggung jawab dapat 
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dibangun dengan jalan saling menasehati dalam 

kebaikanserta mencegah berbagai penyimpangan yang 

terjadi. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas 

usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang 

yang telah dipilihnya tersebut, tanggung jawab di sini 

artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) 

masyarakat serta tidak memperjual belikan barang 

dagangan haram. 

Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia 

adalah mulia,berdagang, berniaga dan atau jual beli juga 

merupakan suatu pekerjaanmulia, karena tugasnya antara 

lain memenuhi kebutuhan seluruhanggota masyarakat 

akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan 

kehidupan. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi 

pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan 

amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun.
93

 

d. Menepati Janji (Alwafa’ Bialwueud) 

Salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah 

pemenuhanjanji dan syarat perjanjian. Dua pihak yang 

bertransaksi padadasarnya saling percaya akan kebenaran 

mitranya dalam segala halyang berkaitan dengan bisnis 

mereka. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu 

menepati janjinya, baik kepada para pembelinya maupun 

diantara sesama pedagang. 

e. Murah Hati (Tawadhu) 

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan 

agar para pedagang selalu bermurah hati dalam 

melaksanakan jual beli.Murah hati dalam pengertian 

ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka 

mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. 

Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk menguasai 

dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam 

skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, 

                                                             
93 Muhandis Natadiwirya, Op.Cit, h. 59 
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industry, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya, yang 

ditunjuk untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.
94

 

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Hasyr ayat 7 

sebagai berikut ini: 

                       

                     

                     

                       

 

Artinya; “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang 

diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang 

berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja  di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya. 

                       

                         

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 

perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat 

Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 

                                                             
94 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Jakarta, 2003), 

h.29 
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membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang 

(di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang”. (Q.S 

An-Nur: 37) 

                       

                    

                  .....      

 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba”. (Q.S Al-Baqarah: 275) 

 Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhan Nya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba),maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan), dan urusan (terserah) 

kepada Allah. Orang kembali (mengambil riba), maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka kekal di 

dalamnya”. 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an 

melarang umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil 

seperti melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, 

mempermainkan takaran timbangan, berjudi melakukan 

praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya. 
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4. Tujuan Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk: 

a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. 

b. Nilai Islam semata hanya untuk kehidupan muslim saja 

tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi. 

c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan 

kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam 

guna mencapai pada tujuan agama (falah). 

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang 

tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari 

bangsa.Ekonomi Islam mampu menangkap nilai-nilai 

fenomena masyarakat sehingga dlam perjalannya tanpa 

meninggalkan sumber teori ekonomi Islam. 
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