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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar bukan 

hanya tempat terjadinya transaksi jual beli bagi masyarakat yang ada 

disekitar pasar, lebih dari itu pasar dijadikan sebagai sarana pergerak 

roda perekonomian dalam skala besar.  

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Pasar adalah wahana 

pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi 

jual beli. (Abbas Anwar, 2009. Hal.35) Pasar Internasional merupakan 

sarana tempat berlangsungnya transaksi jual beli, dimana pedagang 

secara langsung dan continue memperdagangkan aneka barang dan 

jasa. Bentuk fisik pasar tradisional biasanya terdiri dari los dan kios 

sederhana, relatif kurang terawat dan terkesan kumuh (Sinungan, 1987 

dalam jurnal NeO-Bis vol.2 no.2. Desember 2008). Kebanyakan 

menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa 

ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang 

elektronik, jasa dan lain-lain. ( Damsar. Hal. 83)  

Sayur bagi masyarakat Indonesia tidak bisa ditinggalkan dalam 

kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak 

diantaranya adalah sebagai sumber vitamin dan protein. Di Indonesia, 

sayuran hampir dijumpai  pada semua makanan. Konsumsi sayur-
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sayuran dan buah-buahan penduduk Indonesia baru sebesar 95 

kkal/kapit/hari, atau 79 % dari anjuran kebutuhan minimum sebesar 

120 kkal/kapita/hari. Konsumsi ini di pengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya kemampuan ekonomi, ketersediaan dan pengetahuan 

tentang manfaat mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang 

sangat berpengaruh terhadap pola dan perilaku konsumsi (Prajnanta 

dalam Muh. Sapari, 2016). 

Pedagang kecil secara substansi diartikan sebagai usaha kecil 

masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan 

usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Dalam 

pengertian ini pedagang kaki lima sering dilekati ciri-ciri perputaran 

uang lambat, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen 

pasar pada masyarakat kelas menengah kebawah dan jangkauan usaha 

yang tidak terlalu luas (Gulo dalam Muh. Sapari, 2016 ). 

Pedagang kecil terdiri dari pedagang yang membuka tempat 

berjualan sederhana yang didatangi oleh konsumen atau pedagang 

keliling yang mendatangi konsumennya. (Nur muh Amin. 2018.hal.1) 

Salah satu pedagang keliling yaitu pedagang sayur keliling. Pedagang 

sayur keliling adalah pedagang yang produknya berupa berbagai jenis 

sayuran yang dibawa kerumah-rumah guna memenuhi kebutuhan 

konsumen. Pedagang sayur keliling mempunyai peran yang penting 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Para pedagang sayur keliling 

ini berkembang seiring dengan perkembangan ritel modern. Perbedaan 

keduanya terletak pada cara menjangkau konsumen, teknologi dan 

sumberadaya manusianya serta kemampuan dana. Ritel modern seperti 
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swalayan, supermarket, dan lain-lain, umumnya menunggu konsumen 

untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, menggunakan teknologi tinggi, 

sumberdaya manusianya yang relatif berkualitas dan memiliki sumber 

dana yang kuat dalam)melakukan pemasaran sedangkan pemasaran 

sayuran tradisional seperti pedagang sayur keliling mengunjungi 

konsumen ke rumah-rumah sehingga memberikan kemudahan bagi 

konsumen, teknologi yang digunakan masih tradisional, kurang 

memperhatikan kualitas sumberdaya manusia dan terbatasnya modal 

yang dimiliki. (Dewanti Rakamole. 2016. Hal.92) 

Islam memandang bahwa transaksi dalam bisnis bukan hanya 

tentang mencari keuntungan, namun keberkahan. Bisnis tidak 

diperkenankan melanggar syariah Islam. Ketentuan syariah baik dalam 

modal, strategi, proses maupun praktek dan seterusnya. Islam memiliki 

perangkat syari’at yaitu norma agama yang dalam segala aspek 

kehidupan termasuk  dalam usaha dan bisnis. Islam mengajarkan 

kepada umat manusia untuk mengadakan kerjasama muamalah supaya 

saling menguntungkan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt. 

QS.An-Nisa/4:29  

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

۟ا أَنفُ  نُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوَٰٓ َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماَعن تََراٍض مِّ َسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  

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 
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dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 

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

Ayat diatas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih 

khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti anak yatim, mahar, 

dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman 

untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan 

jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh Syari’at Islam. Kita 

boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 

perdagangan dengan asas suka sama suka, saling ridha, saling ikhlas. 

Artinya bahwa setiap transaksi perdagangan yang dilakukan tidak boleh 

menghakimi salah satu pihak sehingga pihak lain akan merasa 

dirugikan. Transaksi yang terjadi harus disetujui dan diridhoi oleh 

kedua belah pihak sehingga setelah terjadi proses transaksi tidak akan 

ada pihak yang merasa terzalimi oleh pihak lain dan pada akhirnya 

mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Dan dalam ayat ini, Allah juga 

melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling 

membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dan 

kasih sayang-Nya.  

Partisipasi pedagang sayur di pasar Baruga merupakan 

partisipasi nyata dimana bukan hanya laki-laki yang menyumbang 

tenaga kerja tetapi wanita juga berperan menyumbangkan waktu dan 

tenaganya untuk berjualan sayur keliling dengan harapan dapat 

meningkatkan perekonomian keluarganya. Berjualan dari pagi hingga 

siang hari bukan hal yang biasa tetapi ketekunan dan kerja keras yang 
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membuat mereka bertahan. Partisipasi yang dilakukan pedagang sayur 

sudah cukup baik karena dengan berdagang kebutuhan rumah tangga 

cukup terpenuhi. (Observasi 10 Desember 2020) 

Berdasarkan observasi awal, peneliti setidaknya memperoleh 

informasi terkait pendapatan pedagang sayur keliling memiliki lebih 

banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan. Peneliti juga 

mendapatkan banyak manfat terutama terkait keadaan yang dialami 

pedagang sayur keliling sebelum berjualan sayur di pasar baruga, 

jumlah pedagang sayur secara keseluruhan sebanyak 40 orang 

sedangkan informan yang diteliti sebanyak 18 orang. Dari letak 

geografis dan wilayah sudah cukup bagus bagi peneliti untuk meneliti 

di pasar baruga.  

Namun menurut penyusun, terdapat penyimpangan ekonomi 

dalam perspektif Islam dalam etika  pedagang sayur keliling dipasar 

Baruga kota kendari. Yaitu terkadang pedagang mencampurkan 

barang yang berkualitas baik dan barang yang berkulaitas buruk, yang 

kemudian tidak bersikap jujur atau transparan untuk menerangkan 

terlebih dahulu perihal dagangannya sehingga hal demikian bisa 

merugikan orang lain.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul “Analisis 

Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di Pasar Baruga Kota Kendari” 
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1.2. Fokus Penelitian  

Berdasarkan Uraian pada Latar tersebut diatas, maka penulis 

memfokuskan penelitian hanya pada “Analisis Pendapatan Pedagang 

Sayur Keliling Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Baruga Kota 

Kendari”.  

1.3. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pendapatan pedagang sayur keliling di pasar Baruga 

Kendari? 

2. Bagaimana kelayakan usaha pedagang sayur keliling di pasar 

Baruga Kendari? 

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pendapatan 

pedagang sayur keliling di pasar Baruga Kendari?  

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendapatan pedagang sayur keliling di pasar 

baruga kendari. 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha pedagang sayur keliling di 

pasar baruga kendari. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek 

pendapatan pedagang sayur keliling di pasar baruga kendari. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
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Negeri Kendari, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman 

penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. 

1.5.2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait mengenai permasalahan 

yang ada sehingga masyarakat lebih menghargai betapa pentingnya 

pekerjaan sebagi pedagang sayur keliling dan lebih menghargai 

pekerjaan orang lain.  

1.5.3. Bagi dunia pendidikan  

Penelitian ini dijadikan sumbangan pemikiran atau studi 

banding bagi mahasiswa atau sebagai referensi acuan bagi peneliti-

peneliti selanjutnya khususnya yang membahas mengenai 

pendapatan pedagang sayur keliling.  

1.6. Defenisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran maka 

dalam penelitian ini penulis menuliskan defenisi operasional yaitu 

sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa bisa 

juga merupakan penyelidikan terhadap karangan atau terhadap 

perbuatan. Analisis bertujuan untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya dari sebab yang ada. Analisis adalah langka yang 

ditempuh setelah data penelitian terkumpul. (Gorys Keraf) 
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2. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan 

dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau 

jasa kepada pelanggan. (Soemarso S.R,2003.hal.230) 

3. Pedagang sayur keiling adalah pedagang yang produknya 

berupa berbagai jenis sayuran yang dibawa kerumah-rumah 

guna memenuhi kebutuhan konsumen. (Dewanti Rakamole. 2016. 

Hal.92) 

 


