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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, produk garmen (pakaian) dewasa telah menjadi komoditi

utama pasar barang bekas berupa pakaian, apakah berasal dari Rb bekas pakai,

cacat pabrik, sisa import. Namun, tentu saja kesinambungan usaha menjadi

mustahil tanpa didukung oleh antusiasme masyarakat terhadap produk yang

ditawarkan. Sebab sebagian dari warga indonesia yang beranggapan bahwa

produk-produk bekas tidak mampu bersaing secara mutu dengan produk yang

baru. Pembeli atau barang bekas dapat menjadi jawaban alternatif untuk

menyiasati rendahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Keberadaan pasar barang bekas menjadi menarik untuk diteliti

berbagai jenis barang yang bagi kebanyakan orang sudah tidak terpakai lagi

atau bahkan seringkali dianggap layaknya sampah, justru menjadi komoditi

utama untuk diperdagangkan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan, dengan

menggunakan observasi, pengamatan dan wawancara dengan penjual Rb

(rombengan) sebagai sumber, diketahui bahwa Rb yang dijual di Pasar Sentral

Kota Kendari berasal dari Singapura, dan Korea. Sedangkan objek kajian

ekonomi adalah perbuatan atau perilaku yang berkaitan dengan fungsi

produksi, distribusi dan konsumsi.

Ekonomi yang berdasarkan rinsip Islam atau sering disebut dengan

Ekonomi Islam setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas,

maka manusia melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
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sehari-hari maka muncullah pasar untuk mempertemukan para pelaku

ekonomi.1

Pakaian merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang dapat

melindungi manusia dari panas, dingin dan estetikannya, untuk menambah

kecantikan dan penampilan yang baik bagi kepribadian manusia. Rb

(Rombengan) adalah suatu benda yang dipakai oleh manusia untuk menutupi

tubuhnya namun perna dipakai oleh orang lain.2

Peneliti melihat dari segi kebersihan baju Rb yang ada di Pasar Sentral

Kota Kendari tidak diperhatikan karena barang tersebut didatangkan tidak

dicuci terlebih dahulu, barang tersebut langsung dibuka dari karung ball

kemudian di letakkan kedalam kiosdengan mengatakan pada pembeli bahwa

barang tersebut adalah barang baru, maka dikawatirkan barang tersebut terdapat

debu atau kotoran yang menempel pada baju Rb yang bisa saja terdapat

penyakit menular kepada pembeli Rb (rombengan) di Pasar Sentral Kota

Kendari yang saat ini sangat sepi pengunjung dan rata-rata pedagang eceran Rb

merasakan dampaknya khususnya perekonomian keluarganya karena dari hasil

penjualan Rb merupakan sumber pendapatan sehari-hari untuk memenuhi

kebutuhannya. Disinilah peran seorang pedagang bagaimana agar Rb yang

dijual tidak sepi pembeli karena pada dasarnya pembeli menolong penjual agar

mendapatkan uang atau keuntungan dan pembeli pun membutuhkan barang

pengganti uangnya yaitu Rb dari pengecer di Pasar Sentral Kota Kendari, maka

dari itulah pedagang harus melayani pembeli dengan baik tanpa harus

1Abuddin Nata, Metodologi studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo,2001, h.80.
2http://fatwatidiary.blogspot.com/2012/07/jurnal-umum-2.html,7Januari:2012.Diaskes

tanggal 15 maret 2017.
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menunjukkan raut wajah yang tidak enak dilihat seperti mengerutkan kening

karena itu bisa saja mengurangi minat pembeli. Diharapkan sesama pedagang

Rb dapat bersaing dengan baik karena rezeki masing-masing sudah ada yang

mengatur yaitu Allah Swt.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNo.51/M-

DAG/PER7/2015 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Adapun latar belakang adanya

peraturan ini adalah:

a. Bahwa pakaian asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia

sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan.

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk

melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut dalam huruf a dan huruf

b perlu menetapkan peraturan Menteri perdagangan tentang larangan impor

pakaian bekas.3

Kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sultra

mengatakan bahwa barang bekas impor yang beredar di sultra merupakan

barang ilegal. data dari dinas yang dipimpinnya, pakaian dan barang bekas

lainnya yang dijual pedagang tidak pernah terdaftar sebagai barang impor yang

masuk diSulawesi Tenggara. Barang bekas ini tidak terdaftar dalam Angka

Pengenal Impor (API) sehingga dipastikan pakaian bekas impor yang masuk itu

adalah barang ilegal. Namun tidak serta merta akan melarang penjualan barang

3PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia, Larangan Impor Pakaian Bekas
No.51/M-DAG/PER/7/2015, h.1.diaskes tanggal 09 juni 2017.
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bekas. Pihaknya akan lebih dulu membangun koordinasi dan membentuk tim

terpadu untuk menagani peredaran barang bekas tersebut.4

Pengadaan Rb (Rombengan) di kota kendari berasal dari Singapura

kemudian disuplai kesejumlah pelabuhan tanah air termaksud pelabuhan

Lapuko Konawe Selatan. Rb dibongkar secara transparan setiap bulan lalu

dimuat   ketruk besar untuk dibawah ke Kota Kendari dan beberapa Kabupaten

di Sulawesi Tenggara dan lebih jelasnya bahwa barang-barang yang dibongkar

itu tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) tidak ada nama pengeskspor

maupun penerima barang.5

Larangan impor barang bekas dalam peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan Impor Rb

(permendag 51/2015) disebutkan bahwa Rb asal impor berpotensi

membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan

dan digunakan oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk

melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor Rb

(rombengan)6

Legalitas masuknya Rb dikota kendari yaitu ilegal seperti halnya

peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang larangan Impor Rb

namun sampai saat ini pedagang masih tetap memperjualbelikan Rb dibeberapa

titik pasar di Kota Kendari.

Pedagang mengatakan bahwa Rb (rombengan) yang dijual didatangkan

dengan resmi jika tidak resmi tentu Rb tersebut tidak akan bisa masuk

4http:/m.antaranews.com/berita/175590/warga-kendari-buru-baju-bekas-meski-di larang.
Diaskes Tgl. 08 juli 2017.

5http://regional.kompas.com/read/2015/09/02/14594681/pakaian.bekas.impor.disebutile
gal.pedagang,demo.Diaskes Tgl. 09 Juni 2017.

6Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M/-Dag/Per/7/2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.Diaskes Tgl. 09 Juni 2017.
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dibeberapa pasar di kota kendari.Sedangkan kualitas Rb dapat diketahui pada

saat baju Rb sudah berada dikioskarena Rb berada dalam karung, Adapun Rb

tersebut terdapat cacat robek atau bernoda pedagang tidak bisa mengembalikan

atau meminta diskon kepada agen sebab pakaian yang cacat sobek atau bernoda

itu bukan karena kurangnya perawatan dari agen Rb, NamunRb yang dibeli

dalam keadaan basah dalam karung sehingga mengakibatkan Rb itu rusak

sehingga dapat merugikan para pedagang maka pedagang akan meminta diskon

sebesar Rp.300.000,- kepada agen Rb karena disebabkan kurangnya perawatan

dari agen tersebut.  Diskon Rp.300.000,- akan diberikan pada saat pembelian

kembali Rb, harga yang diberikan dalam satu ball akan dikurangi dengan

diskon Rp.300.000,- yang pada pembelian awal.7

Kota kendari memiliki pasar rakyat berupa pasar tradisional sentral kota

yang menjadi pasar harian terbesar yang diresmikan pada tahun 1964 saat

Propinsi Sulawesi Tenggara (sultra) mulai berotonom melepas diri dari

Provinsi Sulawesi Selatan dan tenggara beribukota di Makasar.Pasar Sentral

Kota Kendari dahulu berawal dari sebuah pasar rakyat yang berada ditepi

Pantai Teluk Kendari dengan suasana pasar yang kumuhkemudian pasar

inidialokasikan menjadi Pasar Sentral Kota Kendari dan dikelolah mengikuti

pengelolaan pasar modern. beberapa fasilitas seperti pasar modern diantaranya

parkir elektronik dan dua unit tangga berjalan dan lain sebagainya.8

Umumnya pedagang Rb dipasar sentral kota kendari hanya mampu

menjadi pedagang yaitu sebagai pedagang Rb, dengan penghasilan yang sangat

minim atau di bawah standar untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan

7Nursia, Pedagang Rb, hasil wawancara, Tgl. 18 Juli 2017.
8Hasil Observasi dan Wawancara, Pedagang Rb, Tgl. 02 Maret 2017.
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hasil wawancara pada pedagang dipasar sentral kota kendari rata-rata para

pedagang yang bekerja sebagai pedagang Rb hanya memiliki penghasilan

antara Rp.70.000-100.000,- dalam sehari.9

Nursia adalah salah satu dari pedagang Rb (rombengan) di Pasar Sentral

Kota Kendari. Pada tahun 1993 Nursia pernah bekerjadi salah satu Perusahaan

Darma Samudra salah satu perusahan pemotongan ikan di Kota Kendari,dan

berhenti bekerja pada tahun 2002 dikarenakan suaminya ingin Nursia segera

berhenti bekerja, Namun Nursia memutuskan untuk memulai usaha perabotan

rumah tangga berupa, panci, blender, dan  kipas angin dengan

mengkreditkannya kepada pelanggan, dalam hal ini pelanggan harus memesan

terlebih dahulu melalui telepon atau tatap muka langsung dengan Nursia selaku

pedagang perabotan kemudian perabotan dibawa kerumah pelanggan atau

pelanggan sendiri yang datang dirumah nursia yang sudah ada kesepakatan

bersama, namun menurut Nursia usaha tersebut kurang memenuhi kebutuhan

keluarganya. Kemudian Nursia memilih berdagang Rb di Pasar Sentral Kota

Kendari. Dan usaha perabotan rumah tangga yang saat ini Nursia miliki hanya

menjadi sampingan saja. Sekarang ini Nursia lebih mengeluti usaha Rb karena

menurutnya usaha tersebut lebih memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Alasannya semenjak usia remaja nursia pernah menjual Rb dan hasilnya pun

sangat menguntungkan.10

Penjualan Rb (rombengan) di Pasar Sentral Kota Kendari dijual dengan

cara eceran yakni dengan harga Rp.20.000 s/d Rp.30.000 persatu baju Rb

terdiri dari baju dewasa wanita, laki-laki, bayi dan anak-anak, Sedangkan untuk

9Nursia, Pedagang Rb, hasil wawncara, Tgl. 03 Maret 2017.
10Nursia, Pedagang Rb, hasil wawancara, Tgl. 03 Maret 2017.
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baju Rb berbentuk bajukaos, atau pun kemeja dan celana seperti jeans ataupun

dengan bahan cotton dengan jumlah 1 ball terdapat 300-500 lembar Rb. Harga

perball baju Rb campuran (bayi, anak-anak, dan dewasa) dengan harga

Rp.3.500.000,-perball,dan ball khusus (baju Rb anak-anak)Rp.5.500.000,-

Rp.6.000.000,- sedangkan ball khusus (baju Rb wanita dewasa) harga

perballnya Rp.2.700.000,- (baju Rb pria dewasa) Rp.4.000.000,- dengan merk

ball Kpr, ball putih dan ball kalajengkin. Merk Kpr dinilai kualitasnya jelek

tentu merk tersebut dapat merugikan pedagang karena harga penjualan pasti

lebih murah dan biasanya hanya dapat menutupi modal awalnya, Ball putih dan

ball kalajengkin adalah merk baju Rb yang dinilai kualitasnya baik menurut

pedagang karena merk tersebut termaksud lebih baik jenis dan bahannya, ball

putih dan ball kalajengking sangat diminati oleh para pedagang sebab merk

tersebut lebih menguntungkan pedagang daripada Rb dengan merk ball Kpr.11

Pembeli baju Rb (rombengan) mengatakan bahwa dalam hal pembelian

Rb kami bebas memilih jenis atau bahan apa yang kami inginkan dan harga

yang diberikan para pedagang tidak sama dikarenakan Rb yang dijual bahannya

tidak semua sama,dan yang menarik minat kami sebagai pembeli salah satunya

yaitu dari segi penempatan Rb sangat tertata rapi tidak kelihatan kumuh dan

harganya pun sangat terjangkau, karena jika kami membeli baju yang masih

baru tentu harganya sangat mahal dan untuk kami sesuaikan dengan harga Rb

tentu tidak akan menguras keuangan kami sebagai kalangan menengah

kebawa.12

11Hasil Observasi dan Wawancara, Pedagang Rb, Tgl. 03 Maret 2017.
12Yulianti, Pembeli Rb, hasil wawancara,Tgl. 15 Maret 2017.
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 03

Maret 2017 di Kota Kendari bahwa Pasar Sentral Kota Kendari adalah tempat

dimana terdapat banyak masyarakat yang melakukan jual beli Rb yaitu

sebanyak 17 orang pedagang Rb. Jual beli Rb yang terjadi di Pasar Kentral

Kota Kendari dalam transaksinya terdapat pedagang menunjukkan raut wajah

yang tidak enak dilihat seperti mengerutkan kening saat pembeli berbelanja,

sedangkan mengenai kebersihan baju Rb masih kurang diperhatikan oleh

pedagang eceran.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik

untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul:

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap jual beli Rb pada pasar sentral di kota

kendari”.

“Dari pandangan Ekonomi Islam manfaat Rb (Rombengan) yaitu murah dan

bagi orang yang berekonomi lemah dapat membeli baju Rb dalam

menjalankan ibadah dapat membantu ekonomi manusia”.

B. Batasan Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan-batasan masalah

untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam skripsi ini, penulis

membatasi masalah ini yaitu:

a. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli Rb pada Pasar Sentral di

Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah:

Sesuai dengan judul dan latarbelakang diatas,maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli Rb di Pasar Sentral Kota Kendari?
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2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli Rb di Pasar Sentral

Kota Kendari?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui praktik jual beli Rb di Pasar Sentral Kota Kendari.

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang jualbeli

Rb di Pasar Sentral Kota Kendari.

2. Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

1. Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep

yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi.

2. Sebagaibahan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam

mengembangkan materi dari pembahasan skripsi ini kearah yang lebih

sempurna.

b. Secara praktis

1. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual

muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam

bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya Khasanah IAIN

Kendari.

2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat setempat terhadap

pentingnya ekonomi.
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c. Bagi masyarakat

Secara umum diharapkan penelitian ini mampu memberikan

sumbangsi pemikiran dan pengembangan kesadaran masyarakat,

khususnya masyarakat pada Pasar Sentral di Kota Kendari.

d. Bagi penulis

Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu

pengetahuan  dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal

ketika akan menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah

masyarakat.

C. Definisi Operasional

Demi untuk menghindari dari salah pengertian dan menjamin kemudahan

dalam memahami penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam

terhadap jual beli Rb (studi pada pasar sentral kota di kendari)”. maka perlu

dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang

terkait dalam penelitian yang di maksud, yakni :

1. Tinjauan Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku

ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama dan

didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam iman dan rukun

islam.13

2. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan

saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang

13Abdillah Mundir, Ekonomi Islam, Bandung:PT. Rineka Cipta, 2003, h. 103.
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menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang

dijual.14

3. Rb (Rombengan) adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai

penutup tubuh yang merupakan kebutuhan pokok manusia karena manusia

membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Rb adalah

baju yang sudah pernah di pakai.15

Dari pandangan Ekonomi Islam manfaat Rb (Rombengan) yaitu murah

dan bagi orang yang berekonomi lemah dapat membeli baju Rb dalam

menjalankan Ibadah dapat membantu Ekonomi manusia.

14Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,Jakarta:Medern English
Press, 1991, h. 623.

15Https://jagokata.com/arti-kata /bekas.html.Diaskes Tgl. 24 Agustus 2018.


