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ABSTRAK 

 

 

Wulan Yulpiana (2017):  “Persepsi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi 

Pasar Tradisional Peranap di Kecamatan Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah” 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya relokasi pasar yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan satu-satunya 

pasar yang berada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah pasar 

direlokasi namun tidak ada pedagang yang menempati pasar, para pedagang tidak 

patuh atas peraturan yang telah di tetapkan pemerintah setelah adanya relokasi. 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi 

pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar tradisional Peranap Kecamatan 

Perenap Kabupaten Indragiri Hulu. 

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimana 

persepsi pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar tradisional Peranap  dan 

bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang kebijakan relokasi pasar tradisional 

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di pasar 

tradisional Peranap yang terletak di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri 

Hulu. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang di pasar tradisional Peranap, 

sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah persepsi pedagang terhadap 

kebijakan relokasi pasar tradisional Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten 

Indragiri Hulu. Jumlah sampel yaitu 77 orang pedagang pasar tradisional Peranap 

diambil dengan mengunakan rumus Slovin dari 341 populasi pedagang, penarikan 

sampel di ambil secara acak dengan teknik random sampling dan proposional 

sampling. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, angket 

dan dokumen. 

Hasil penelitian menunjukkan persepsi pedagang terhadap relokasi pasar 

tradisional Peranap dikategori tidak baik. Hal ini dibuktikan dari hasil persentase 

rekapitulasi skor nilai angket yaitu sebesar 20%. Selain itu ada beberapa faktor 

yang menyebabkan tidak baiknya persepsi pedagang terhadap relokasi pasar 

tradisional Peranap yaitu fasilitas pasar yang belum memadai, walaupun kios 

pasar dan luas lokasi pasar sudah baik.  

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap kebijakan relokasi oleh pemerintah 

daerah Kecamatan Peranap sudah menjalankan tugas sebagai khalifah untuk 

mensejahterahkan para pedagang dengan merelokasi serta memberikan fasilitas 

pasar tradisional peranap agar pedagang lebih aman, nyaman untuk melakukan 

transaksi jual beli. Namun kebijakan pemerintah daerah tersebut mendapatkan 

tanggapan dan respon yang tidak baik sehingga pasar yang sudah di relokasi tidak 

di tempati para pedagang pasar tradisional Peranap. 


