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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Relevan  

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan 

dicantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

yaitu : 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Wahid 

Mongkito,Agus Prio Utama dkk.  Strategi Peningkatan Usaha 

Mikro Pada Masa Pandemic Covid-19 Ditinjau Dari Persfektif 

Etika Bisnis Islam (studi : EKS MTQ Kota Kendari). Dalam 

penelitian ini diperoleh strategi peningkatan usaha yang 

dilakukan pelaku usaha Mikro Eks MTQ kota kendari yaitu 

dengan selalu menerapkan protocol kesehatan , memasarkan 

prouk melalui media online, dan menerapkan promo penjualan 

guna menarik minat konsumen.  

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayati. Strategi 

Pemasaran Pedagang Sayur Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Di Pasar Baruga Kota Kendari. Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa para pedagang sayuran di pasar Baruga Kota Kendari 

menerapkan beberapa strategi dalam menjalankan aktivitas 

berdagangnya yaitu strategi dalam penataan sayuran, strategi 

dalam penentuan jenis sayuran yang akan dijual, strategi 

pengemasan sayuran siap saji, dan strategi terhadaap penetpan 

harga yang fleksibel. Kesamaan penelitian relevan dengan 
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penelitian saya yaitu sama-sama meneliti dipasar baruga. 

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti terkait strategi 

pemaaran sedangkan penelitian ini terkait analisis pendapatan 

pedagang. 

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beti Mulu. dalam jrnal 

partisipassi wanita penjual kue tradisional dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi islam. dalam 

penelitian ini pendapatan penjualkue tradisional sebear Rp. 

7.200.000 atau dengan rata-rata Rp.1.435.000. partisipasi kaum 

wanita penjualkue tradisional dalam upaya meningkatkan 

pendapatan keluarga dan membantu kebutuhan ekonomi. 

Kesamaan penelitian relevan dengan penelitian saya yaitu sama-

sama ingin meningkatkan perekonomian keluarga/pendapatan. 

Perbedaannya yaitu dari segi judul penelitian. 

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iwit Mareta. Analisis 

Partisipasi Wanita Pedagang Sayur Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga Di Pasar Keramat Tinggi Muara 

Bulian. Dalam penelitian ini diperoleh partisipasi perempuan 

ikut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Partisipasi perempuan/wanita dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga di Muara Bulian diwujudkan dalam 

melakukan berdagang sayuran (Iwit Mareta, 2019). Kesamaan 

penelitian relevan dengan penelitian saya yaitu sama-sama ingin 

meningkatkan perekonomian keluarga/pendapatan. 

Perbedaannya yaitu dari analisis pendapatan dan kelayakan 
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usaha pedagang sayur keliling yang akan saya teliti dan tempat 

penelitian. 

5. Putu Rian Kusuma Jaya. Analisis Pendapatan Pedagang (Studi 

Pada Pasar Anyar Di Kelurahan Banjar Tengah) Vol.4.No.1. 

dalam penelitian ini diperoleh hasil dari analisis yaitu pedagang 

di pasar Anyar merupakan pekerjaan utama pedagang , 

pendapatan pedagang dengan yang satu dengan yang lainnya 

berbeda sesuai dengan banyaknya konsumen yang membeli 

barang dagangan mereka. Jika dihitung rata-rata pendapatan 

pedagang di pasar Anyar perbulannya adalah sebesar Rp. 

642.743,00 (Putu Rian Kusuma Jaya, 2014). Persamaan 

penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang analisis 

pendapatan pedagang. Perbedaanya yaitu penelitian saya lebih 

terfokus ke analisis pendapatan pedagang sayur keliling dan 

kelayakan usaha pedagang sayur keliling dan tempat penelitian. 
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2.2.Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Pendapatan  

a.  Pengertian pendapatan  

Pendapatan adalah keseluruhan penerimaan dari suatu unit 

usaha selama stau periode tertentu setelah dikurangi dengan 

penjualan retur dan potongan-potongan. Maksud penjualan retur 

adalah pengembalian barang dari pelanggan karena barang 

tertentu yang dikirim rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan 

potongan penjualan adalah potongan yang diberikan kepada 

pelanggan karena langganan membayar lebih cepat sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan untuk mendapat potongan. 

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk balas jasa 

yang diterima suatu pihak atas keikutsertaannya dalam proses 

produksi barang dan jasa. Pendapatan adalah kenaikan jumlah 

aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan. 

Pendapatan selain itu juga dapat di definisikan sebagai 

penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang 

atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor. 

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia, karena 

sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. ( 

Sadono Sukirno.2003.hal.35) 

Aspek peningkatan pendapatan (income) memerlukan dua 

faktor penunjang utama yaitu lapangan pekerjaan dan stabilitas 

nilai tukar. (Rosjidi.1999.hal.128) 
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a. Lapangan pekerjaan  

Negara atau pemerintah sangat tidak mungkin 

menciptakan lapangan pekerjaan karena keterbatasan yang 

dihadapi, yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong 

aktivitas ekonomi di masyarakat melalui pengembangan 

investasi. Sehingga akan tercipta aneka ragam lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat.  

b. Stabilitas nilai tukar  

Stabilitas nilai tukar baik internal (harga barang dan jasa 

yang dikonsumsi setiap hari) maupun eksternal, juga 

dipengaruhi pada peningkatan pendapatan khususnya daya beli 

seseorang. Pada pendapatan (Income) naik 10% sementara 

harga barang dan jasa naik lebih tinggi dari 10% maka daya beli 

dari pendapatan orang tersebut justru menurun. 

Pendapatan juga disebut income dari seseorang yang 

diperoleh dari hasil transaksi jual beli dan pendapatan diperoleh 

apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pemebeli 

dalam suatu kesepakatan harga-harga bersama. Secara singkat, 

income seorang warga masyarakat ditentukan oleh:  

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang 

bersumber pada hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun 

yang lalu atau warisan/pemberian. 

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, 

harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 

permintaan di pasar faktor produksi.  
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Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha 

yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil 

dari proses penjualan barang atau jasa. Kondisi seseorang dapat 

diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang 

menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang 

atau rumahtangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan 

seseorang atau rumahtangga sangat besar pengaruhnya terhadap 

tingkat konsumsi. Semakin baik (tinggi) tingkat pendapatan, 

tingkat konsumsi tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan 

meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli 

kebutuhan menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup 

menjadi konsumtif. Jadi pendapatan merupakan gambaran 

terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. 

1. Jenis-jenis pendapatan 

Pendapatan terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut :  

a. Pendapatan bersih adalah pendapatan seseorang sesudah 

dikurangi pajak langsung.  

b. Pendapatan diterima dimuka adalah uang muka untuk 

pendapatan yang belum dihasilkan. 

c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari 

sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak 

termasuk dalam pendapatan operasi. 

d. Pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata yang 

diharapkan rumahtangga konsumsi selama hidupnya.  
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e. Pendapatan uang adalah pendapatan rumahtangga 

konsumsi atau produksi dalam bentuk suatu kesatuan 

moneter. 

f. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari 

kegiatan utama perusahaan. 

g. Pendapatan yang diterima di muka. 

h. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan 

yang sudah dihasilkan walaupun piutang bersangkutan 

belum jatuh tempo. 

2.2.2 Konsep Pendapatan dalam Islam 

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam 

perdagangan yang di dapat melalui proses pemutaran modal 

dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong 

pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan 

melarang untuk menganggurkannya. Pendapatan dalam islam 

akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah SWT. 

Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal seperti 

mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya 

akan mendatangkan bencana atau siksa di dunia namun juga 

siksa di akhirat kelak.  

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep 

Islam, yaitu sebagai berikut:  

a. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk 

perdagangan. 
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b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan 

unsur-unsur lain yang terkait produksi, seperti usaha dan 

sumbersumber alam. 

c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya 

karena adanya kemungkinankemungkinan pertambahan 

atau pengurangan jumlahnya. 

d. Modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan. 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria islam secara 

umum dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan 

pengambilan keputusan, yaitu:  

a. Kelayakan dalam penetapan laba. Islam menganjurkan 

agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil 

laba.Batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat 

dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering 

menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan 

meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan 

membawa pada pertumbuhan laba.  

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba. Islam 

menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan 

tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. 

Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula laba 

yang diinginkan pedagang. 

c. Masa perputaran modal. Peranan modal berpengaruh pada 

standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang atau 
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seorang pengusaha, yaitu semakin panjang perputaran dan 

bertambahnya tingkat resiko maka sermakin besar pula 

laba yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya semakin 

berkurangnya tingkat bahaya maka pedagang menurunkan 

standar labanya. 

d. Cara menutupi harga penjualan. Jual beli dengan harga 

tunai sebagaimana juga boleh dengan kredit, dengan 

syarat adanya keridhoan diantara keduanya. 

2.2.3. Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pasar dalam Islam merupakan tempat transaksi ekonomi 

yang aturannya bernafaskan pada ajaran-ajaran Islam, 

didalamnya harus tercipta mekanisme harga yang adil atau 

harga yang wajar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan 

yang penting dalam perekonomian. Nilai Islam bukan semata-

mata hanya untuk kehidupan muslim, tetapi seluruh makhluk 

hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah 

pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai 

Islam guna mencapai tujuan agama (falah). Pasar dalam Islam 

tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai salah satu sendi 

perekonomian, dalam Al-Qur‟an suat Al-Baqarah ayat 275 :  

ا بَ َم الرِّ رَّ َح َع َو يْ بَ ُ الْ ََحلَّ َّللاَّ أ   َو

Terjemahnya : “...padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. Al-Baqarah : 275).  
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Allah menegaskan tentang diperbolehkannya jual 

beli dan melarang adanya riba. Meskipun keduanya sama-

sama mencari keuntungan tetapi terdapat perbedaan yang 

mendasar dan signifikan terutama dari cara memperoleh 

keuntungan.  Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas 

tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara 

fisik, tetapi juga aturan, norma dan yang terkait dengan 

masalah pasar. Pasar menjadi rentan dengan sejumlah 

kecurangan dan perbuatan ketidakadilan yang mendzalimi 

pihak lain, antara lain terkait dengan pembentukan harga 

dan terjadinya transaksi di pasar. 

Dalam Islam, transaksi jual beli terjadi secara 

sukarela sebagaimana dijelaskan dalamAl-Qur‟an: 

رَ  َٰٓ أَن تَُكوَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَْينَُكم بِٱْلبََٰ ۟ا أَْمَوَٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأُْكلُوَٰٓ ةً يََٰ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ۟ا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ نُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوَٰٓ  َعن تََراٍض مِّ

Terjemahnya :“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 Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)   

Pada dasarnya larangan (mengharamkan) 

orangorang beriman dari kemungkinan melakukan usaha 

ekonomi untuk kemudian memakan dan menikmati hasilnya 
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dengan cara-cara yang bathil. Adapun yang dimaksud 

dengan cara-cara yang bathil adalah usaha ekonomi yang 

diharamkan agama, misalnya praktik riba, perjudian, 

penipuan dan lain-lain. Al-Qur‟an hanya memperbolehkan 

orang-orang beriman untuk melakukan usaha ekonomi 

dengan cara yang halal saja. Terutama melalui bentuk usaha 

ekonomi yang dilakukan atas dasar saling rela antara para 

pihak yang melakukan transaksi jual beli yang dihalakan 

oleh Allah SWT. Pandangan Islam mengenai pasar 

menganjurkan sekiranya seluruh pelaku pasar untuk 

bertindak secara adil, baik dalam bentuk persaingan maupun 

adil kepada diri sendiri. Salah satu upaya mempersiapkan 

diri yakni dengan berbenah dan mencari solusi agar mampu 

berekonomi dengan adil dan sesuai dengan aturan syariah. 

Karena pada dasarnya pasar memiliki peranan penting 

dalam ekonomi, sebab kemaslahatan manusia dalam mata 

pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling 

tukar menukar. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan 

untuk kesejahteraan masyarakat dan berjalannya pasar 

sesuai ekonomi Islam, diantaranya :  

1. Peran pemerintah dalam pasar  

Dalam pasar, kerap kali diperlukan campur tangan 

pemerintahan untuk menjamin kelancaran mekanisme pasar 

secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri merupakan market 

supervisor atau  Al Hisbah pada masanya yang kemudian 
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dijadikan acuan dalam peran negara terhadap pasar. Cikal bakal 

Al Hisbah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ditandai 

dengan ditunjuknya Muhtasib diberbagai tempat. Al Hisbah 

mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintah Umar 

Bin Khattab dengan cara menunjuk seorang perempuan untuk 

mengawasi pasar dari tindakan penipuan. 

Al Hisbah merupakan lembaga yang berfungsi untuk 

menentukan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan 

melarang hal yang buruk ketika hal itu menjadi kebiasaan 

umum. Tujuan Al Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah 

memerintahkan kebaikan (al ma’ruf) dan mencegah keburukan 

(al munkar) dalam wilayah yang menjadi kewenangan 

pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah 

umumkhusus lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh institusi 

biasa. Dalam bukunya, Al Hisbah pada masa Rasulullah SAW. 

Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek 

harga dan mekanisme pasar. Dalam inspeksinya beliau sering 

menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau 

menegurnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak 

pendapat, perintah ataupun larangan demi sebuah pasar yang 

Islami.  

Peran pemerintah secara garis besar dikelompokkan ke 

dalam tiga bagian:  

a. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan 

moral Islam, dibagi dalam kategori sebagai berikut:  
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1) Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral  

2) Memastikan dan menjaga agar pasar hanya 

memperjualbelikan barang dan jasa yang halal dan mubah  

3) Memastikan dan menjaga pasar hanya menyediakan barang 

dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sesuai dengan 

ajaran islam dan kepentingan perekonomian nasional. 

4) Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing 

dan daya beli dari pelaku pasar yang lemah seperti produsen 

kecil dan konsumen yang miskin.  

b. Peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional 

pasar 

1) Pemerintah harus manjamin kebebasan masuk dan keluar 

pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, 

menyediakan informasi, membongkar penimbunan dan lain 

sebagainya.  

2) Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, jujur, 

terbuka dan adil.  

c. Peran pemerintah yang berkaitan dengan kegagalan pasar 

1) Mengatasi masalah dengan berpedoman pada nilai-nilai 

keadilan. 

2) Menguasai dan menyediakan barangbarang publik (yaiti 

segala sesuatu yang pemanfaatannya dibagi bersama, disini 

pemerintah bertindak sebagai produsen, pengawas atau 

pengatur), dan melarang penguasaan barang publik oleh 

orang perorangan. 
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3) Melembagakan nilai dan moralitas islam  

2. Mekanisme pasar dalam ekonomi islam 

Ekonomi islam memandang bahwa pasar, negara dan 

individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada subordinat. 

Sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar 

dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-

cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang 

mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar 

yang berjalan sendirian secara adil kenyataannya sulit ditemukan. 

Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para 

pihak.   

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung 

pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan 

contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan 

muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang 

jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, 

keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan, yang tidak lain 

merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi 

Islam sejak masa awal. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah 

SAW dan Khufaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar 

dalam pembentukan masayarakat Islam pada masa itu. Prinsip dasar 

mekanisme pasar dalam Islam, diantaranya yaitu:  

a. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW  

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian 

masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur 
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Rasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adlah 

seorang pedagang, demikian pula para Khulafaur Rasyidin dan 

sahabat sahabat lainnya. Nabi Muhammad adalah seorang 

pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. 

Beliau mendapatkan julukan al-amin (yang terpercaya).  

Setelah menjadi rasul beliau memang tidak lagi berdagang 

secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak 

memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di makkah, 

Rasulullah SAW dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan 

teror yang sangat berat dari massyarakat kafir mekkah, sehingga 

perjuangan dan dakwah merupakan prioritas utama. Ketika 

masyarkat muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah 

berubah menjadi pengawas pasar. Beliau mengawasi jalannya 

mekanisme pasar di Madinah dan di sekitarnya agar tetap dapat 

berlangsung secara Islam. 

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madina, 

maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, 

mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu 

Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam 

penetapan harga. Pada saat harga sedang naik karena dorongan 

permintaan dan penawaran yang alami. Bukti autentik tentang hal 

ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis 

(kecuali imam nasai). 

“manusia berkata saat itu,”wahai Rasulullah harga (saat itu) 

naik. Maka tentukanlah harga untuk kami‟.Rasulullah SAW 
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bersabda: „sesungguhnya allah adalah penentu harga, Ia adalah 

penahan, pencurah serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku 

mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang 

diantara kalian tidak menuntutku karena kedzaliman dalam hal 

darah dan harta.”  

Nabi tidak  menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa 

dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kedzaliman, 

sedangkan dzalim adalah haram. Karena jika harga yang 

ditetapkan terlalu mahal, maka akan mendzalimi pembeli, dan jika 

harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan mendzalimi 

penjual.  

b. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah  

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa 

peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakpastian dan 

tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin 

sebagai akibat manipulasi pasar. Ia mengemukakan, naik dan 

turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-

orang tertentu. Kadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan 

produksi atau penurunan impor barangbarang yang diminta. Oleh 

karena itu, harga harga naik dan pada sisi lain apabila persediaan 

barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga 

pun turun.  

Ibnu Taimiyah mengakui pengaruh meningkatnya 

permintaan dan menurunnya penawaran terhadap harga. Dia 

menyetujui kenaikan harga-harga yang disebabkan olehnya, 
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karena “memaksa orang untuk menjual barang dengan harga yang 

ditentukan, sama dengan pemaksaan tanpa hak”, dan meskipun si 

penjual seharusnya tidak dipaksa untuik kehilangan laba tetapi 

pada saat yang sama dia seharusnya tidak diperbolehkan 

merugikan orang lain.  

Ibnu Taimiyah memberikan kebebasan yang tinggi dalam 

kegiatan ekonomi. Tetapi dengan batasan-batasannya yaitu tidak 

bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan 

kerugian bagi individu itu sendiri maupun orang lain. 

Dalam majmu fatwa Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa 

Ibnu Taimiyah berpendapat : “naik turunnya harga tidak selalu  

disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zulm/injustice) dari 

beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah 

definisi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang 

diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan 

barang terhadap barang-barang tersebut menaik sementara 

ketersediaan/penawarannya menurun, maka harganya akan naik. 

Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan 

permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut 

akan turun juga. Kelangkaan (scarcity) dan keberlimpahan 

(abudance) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan 

sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang 

tidak adil atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang 

telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.  
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2.2.4. Kelayakan Usaha (R/C-Rasio) 

Kelayakan usaha adalah kegiatan usaha menilai sejauh 

mana manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan suatu 

kegiatan usaha (Soekartawi, 2006). Hasil analisis ini digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, 

apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diusahakan.  

Kelayakan usaha suatu penelitian tentang dapat atau 

tidaknya serta menguntungkan atau tidaknya suatu usaha yang 

biasanya merupakan usahatani tersebut dapat dilaksanakan. Jadi 

tujuan utama adanya studi kelayakan usaha adalah untuk 

menghindari keterlanjutan usahatani yang memakan dana 

relative besar yang ternyata justru tidak memberikan 

keuntungan secara ekonomis Husein dalam Herianti V (2020). 

Studi kelayakan usaha disebut juga feasibility stady 

adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat 

diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek dan 

merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu 

keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan 

usaha/proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam 

penelitian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha/proyek 

dalam arti sosial benefit tidak selalu menggambarkan dalam arti 

financial benefit, hal ini tergantung dari segi penilaian yang 

dilakukan Ibrahim dalam Herianti V (2020). 

Suatu usaha yang akan dilakukan akan dilaksanakan 

dinilai dapat memberikan keuntungan atau layak diterima jika 
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dilakukan analisis kelayakan usaha, kelayakan usaha dapat 

diketahui dengan pendekatan R/C. R/C adalah singkatan dari 

Revenue Cost Ratio atau dikenal dengan perbandingan antara 

total biaya (TR) dan total penerimaan (TC), dengan rumus:  

     R/C Rasio  =  𝑇𝑅 

            𝑇𝐶 

 Keterangan:   

  TR = Total Revenue/Total Penerimaan  

  TC = Total Cost/Total Biaya  

Adapun Kriteria berdasarkan R/C-rasio adalah :  

a) R/C rasio > 1, usaha pedagang sayur keliling  layak untuk 

diusahakan .  

b) R/C rasio = 1, maka usaha pedagang sayur keliling  tidak 

untung dan tidak rugi. 

c) R/C rasio < 1, usaha pedagang sayur kelilng  tidak layak untuk 

diusahakan. 

2.3. Konsep Penerimaan 

Penerimaan merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi 

yang dihasilkan dengan harga jual produk yang dinilai dengan satuan 

rupiah (Septiawan et al. 2017).  

Pendapatan adalah total penerimaan dari nilai penjualan hasil 

yang ditambahkan dari nilai hasil yang telah dipergunakan, dikurangi 

dengan total nilai pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk 

input. Penerimaan yang diperoleh oleh produsen adalah selisih antara 
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penerimaan total dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Biaya-biaya 

yang dimaksudkan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu biaya tetap dan 

biaya tidak tetap.  

Besarnya penerimaan total yang didapatkan produsen 

berdasarkan jumlah produk yang diproduksi atau semakin tinggi harga 

per unit produksi yang bersangkutan maka akan semakin besar pula 

penerimaan total yang didapatkan. Sebaliknya jika produk yang 

dihasilkan sedikit dan harganya rendah maka penerimaan total yang 

diterima produsen juga akan semakin kecil Soejarmanto dan Ridwan 

dalam (Herianti V, 2020) 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa penerimaan adalah jumlah produksi yang didapatkan dari hasil 

perkalian harga jual dengan jumlah barang  sehingga mengasilkan 

jumlah penerimaan suatu produksi. 

2.4. Konsep Risiko 

Menurut Kasidi dalam Nadhilah (2019) risiko adalah 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat 

menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tetapi harus 

dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan 

terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko 

tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik. 

Setiap usaha akan selalu menghadapi risiko, besar kecilnya 

risiko yang dialami seorang pengusaha atau petani tergantung pada 

keberanian untuk mengambil suatu keputusan. Dalam perdagangan 
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risiko itu sulit untuk diduga karena faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan berdagang sebagaian besar belum dapat dikuasai secara 

sempurna oleh manusia, misalnya faktor iklim dan perubahanya. Oleh 

karena itu, risiko dalam perdagangan setiap saat akan mengancam 

usaha, baik perorangan maupun kelompok. Risiko yang sulit diduga 

misalnya bnayaknya sayuran yang tidak terjual dan ban motor rusak . 

Oleh karena itu, unsur kewaspadaan dan unsur risiko merupakan dua 

hal yang sangat erat hubunganya. 

Menurut Muzdalifa dalam Isnawati (2019) Risiko dapat diukur 

dengan menentukan kerapatan distribusi probabilitas. Salah satu 

ukuranya adalah dengan menggunakan standar devisa yang diberi 

simbol V. Semakin kecil standar devisa semakin rapat distribusi 

probabilitas dengan demikian semakin rendah risikonya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghitung 

ukuran risiko relative dengan membagi standar devisa dengan nilai 

rata-ratanya (Pappas dan Hirchey, 1995). 

CV = 
v

E
 

Keterangan:  

CV = Koefisien variasi 

V    = Simpanan Baku (Kg) 

E    = Produksi rata-ratal nilam(Kg/tahun)  
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2.5. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir adalah sebuah diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur pikiran dari proses suatu penelitian. Dalam analisis 

pendapatan pedagang sayur kelilng di pasar baruga terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan yaitu pendapatan pedagang sayur keliling 

yang akan dianalisis untuk meningkatkan pendapatan pedagang sayur 

dan  kelayakan usaha pedagang sayur keliling apakah usahanya layak 

atau tidak. Dalam hal analisis pendapatan pedagang sayur keliling 

kemudian akan dikaji dalam tinjauan ekonomi islam, dan setelah itu 

akan ditarik sebuah kesimpulan. 

Pada saat melakukan penelitian pasti diperlukan adanya sebuah 

kerangka pikir yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan arah dari penelitian, hal ini perlu agar penelitian tetap 

terfokus pada kajian yang ingin diteliti. Adapun alur kerangka pikir 

pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
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