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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa diukur oleh 

maraknya pembangunan pusat perdagangan atau pasar. Keberadaan pusat 

perdagangan atau pasar merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan 

ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Menurut segi fisiknya, pasar dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya pasar tradisional, pasar 

raya, pasar abstrak, dan pasar swalayan (modern).
1
 

Pasar adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul 

untuk mempertukarkan barang dan jasa.
2
 Secara umum pasar adalah tempat 

bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di 

mana proses jual beli terbentuk. Pasar menurut kualitas pelayanannya dapat 

digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional 

adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi 

atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berbentuk toko, kios,los dan 

tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan 

koperasi, dengan usaha kecil dan modal kecil serta dengan proses jual beli 

melalui tawar menawar. 

Saat ini pasar tidak hanya menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli 

tetapi juga mulai dijadikan sarana penggerak perekonomian. Dimana 
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perekonomian suatu kota ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi pengguna 

ruang atau pola pengguna ruang untuk aktivitas perekonomian di kota 

tersebut.
3
 Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hal tersebut disertai 

jaminan Allah SWT bahwa ia telah menetapkan rizki setiap makhluk yang 

diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau 

mengemis.
4
.  

Allah SWT berfirman : 

               

                    

           

 
Artinya:  (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yangterikat (oleh jihad) 

dijalan Allah: orang yangg tidak tahu menyangka mereka orang 

kaya karena memelihara diri dari minta-minta,kamukenal mereka 

dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 

secara mendesak, dan apa saja harta yangbaik yang kamu 

nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha 

mengetahui.(Q.S. Al-Baqarah : 273) 

 

Peluang kerja bagi banyak orangmulai dari jasa tenaga satuan 

pengamanan, penjaga toko, pengantar barang, cleaning service, hingga jasa 

transportasi. Ini berarti kehadiran pusat perdagangan ikut serta dalam 

menuntaskan masalah pengangguran dan kemiskinan. Keadaan mengenai 

pasar tradisional yang identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau 

Sehingga memberikan gambaran yang tidak nyaman dalam berbelanja. 
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Sebaliknya, pusat perbelanjaan modern memberikan suasana berbelanja yang 

nyaman serta dilengkapi pendingin ruangan dengan fasilitas belanja yang 

bersih dan sistem keamanan yang baik, maka tidak salah apabila konsumen 

lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern dibandingkan pasar 

tradisional.  

Selain itu, pasar tradisional juga sering berada di tempat-tempat yang 

tidak layak dan mengganggu fasilitas umum seperti di tepi jalan raya. Belum 

lagi minimnya pengetahuan para pelaku usaha kecil tentang manajemen bisnis 

yang baik, juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pedagang di pasar 

tradisional. Usaha kecil dapat berhasil jika dilandaskan oleh faktor pendorong 

yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha yang dapat memicu dalam 

mencapai keberhasilan usaha tersebut. Faktor pendorong keberhasilan usaha 

adalah dengan adanya rencana pemasaran, rencana organisasi dan rencana 

keuangan.
5
 Keberhasilan suatu usaha juga dapat diindikasikan dalam beberapa 

hal penting yaitu dana usaha bertambah, hasil produksi meningkat, dan 

keuntungan bertambah.
6
 

Gambaran yang melekat pada pasar tradisional di atas secara umum 

dilatarbelakangi oleh perilaku dari pedagang pasar dan pengunjung atau 

pembeli. Perilaku pedagang pasar dan pengunjung atau pembeli yang negatif 
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secara perlahan dan bertahap harus diperbaiki. Meskipun memerlukan waktu 

yang lama. 

Pasar tradisional jika dikaji lebih dalam, memang memiliki beberapa 

fungsi penting yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. 

Setidaknya, ada empat fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa diperankan oleh 

pasar tradisional. 

Pertama, pasar tradisional merupakan tempat di mana masyarakat 

berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga 

yang relatif  terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional 

lebih murah dibandingkan harga-harga yang ditawarkan pasar modern.Dengan 

kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat 

kecil.  

Kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih mudah 

dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah atau pelaku usaha kecil yang menempati 

posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses 

oleh sebagian besar pedagang-pedagang terutama yang bermodal kecil 

ketimbang pasar modern.  

Ketiga, pasar tradisional merupakan salah satu sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang dan pengunjung 

pasar. 

Keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor 

penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi, baik pada skala 

lokal, regional maupun nasional.  
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Melihat hal tersebut, keberadaan pasar tradisional memiliki peran yang 

besar dalam suatu perekonomian. Pasar tradisional yang merupakan cerminan 

dari ekonomi kerakyatan di mana semua aktivitas ekonomi terdapat di sana 

dan banyaknya para pelaku usaha kecil menggantungkan hidup dengan 

berdagang maupun memperoleh jasa/upah. Maka, sudah seharusnya mendapat 

perhatian pemerintah.  

Adanya peran dan langkah nyata dari pemerintah maupun pihak terkait 

dalam pemberdayaan dan perbaikan pada pasar tradisional melalui berbagai 

peraturan mengenai pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional 

diharapkan bisa mengubah gambaran yang ada pada pasar tradisional. Apalagi 

di tengah maraknya pasar modern yang kini menjadi pesaing pelaku usaha di 

pasar tradisional.
7
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia relokasi adalah pemindahan 

tempat atau pengalihan lokasi suatu industri suatu daerah ketempat yang baru
8
. 

Sedangkan pasar adalah tempat permintaan dan penawaran dimana 

bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadi proses jual beli. Jadi, 

relokasi pasar adalah pemindahan pasar ketempat yang baru dengan wadah 

dan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalahtindakan 

menyusun,mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan 

                                                             
7
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gambaran dan pemahaman tentang lingkungan dengan kata lain presepsi 

adalah tanggapan terhadap suatu tindakan.
9
 

Di Kecamatan Peranap  Kabupaten  Indragiri Hulu terdapat satu pasar 

yang menjadi salah satu tempat perkembangan jual beli masyarakat Peranap, 

pasar ini telah berdiri puluhan tahun yang lalu. Pasar ini memilliki hari pasar 

pada hari sabtu yang mana pada hari sabtu ini terdapat penjual yang berasal 

dari luar Peranap, ada yang berasal dari Kecamatan Air molek dan yang paling 

jauh itu dari Bukit Tinggi Sumatra Barat yang menjadi pendistributor saat hari 

pasar dan pedagang tetap di pasar Peranap. 

Jika terjadi hari pasarnya pedagang asli yang ada di pasar Peranap itu 

ataupun yang ada di luar pasar Peranap berjualan hingga mengganggu 

kegiatan transportasi disekitaran pasar, karena pedagang berjualan di tepi jalan 

raya hingga sampai berjualan di depan rumah masyarakat. Selain itu pasar 

peranap tidak memiliki kebersihan yang layak, sistem aturan  dan pengelolaan 

yang kurang baik. Oleh karena itu pemerintah setempat mencari solusi atas 

permasalah yang terjadi di pasar Peranap.
10

 

Pemerintah daerah telah memberikan solusi atas permasalahan yang 

terjadi di pasar ini dengan merelokasi pasar dan memberikan fasilitas pasar 

yang baru yang tidak jauh dari pasar yang lama. Pemerintah menyuruh 

pedagang untuk  pindah ke pasar yang baru yang  memiliki fasilitas yang 

cukup baik dan lokasi yang layak namun pedagang ini enggan untuk pindah. 

Adapun cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pedagang yang 
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“nakal” dengan memberikan  peringatan dan sangsi yang melanggar aturan 

pemerintah. Cara ini bisa mengatasi penjual yang tidak mau  pindah, namun 

pedagang hanya bertahan 3 hari dipasar baru itu dan memilih kembali kepasar 

yang lama sampai sekarang dan pasar baru tersebut menjadi bangunan yang 

terbengkalai.
11

 

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti 

permasalahan yang berjudul “Persepsi Pedagang Terhadap Kebijakan 

Relokasi Pasar Tradisional Peranap DiKecamatan Peranap Kabupaten 

Indragiri Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah,maka perlu diadakan pembatasan 

masalah yangditeliti. Penelitian ini lebih difokuskan kepadaPersepsi Pedagang 

Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peranap diKecamatan Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas,penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar 

tradisional Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah mengenai kebijakan relokasi pasar 

tradisional Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendapatkan gambaran  Persepsi pedagang terhadap kebijakan 

relokasi pasar tradisional  Peranap  di  Kecamatan Peranap Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

b. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Syariah mengenai kebijakan 

Relokasi Pasar Tradisional Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi subjek penelitian: sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

ekonomi (SE) dan sebagai wawasan serta pengembangan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti bangku perkuliahan 

untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. 

b. Bagi objek penelitian: Memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pedagang menjalankan usahanya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di pasar 

tradisional Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 

Alasan penulis memilih lokasi di pasar tradisional Peranap karena pasar 

yang sudah direlokasi namun tidak ditempati oleh para pedang, selain itu 

pasar tradisional Peranap merupakan satu-satunya pasar yang berada di 

Kecamatan Peranap 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang di pasar tradisional 

Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Objeknya adalah persepsi pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar 

tradisional Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampeldalam penelitian ini adalahpihak yang 

bersangkutanyaitu  pedagang  di pasar  Peranap  yang  tidak  mau pindah 

ke pasar yang baru. Yang  menjadi populasi  dalam penelitian ini adalah 

pedagang yang berjumlah 341 orang, yang terdiri dari pedagang pakaian 

sebanyak 40 orang, pedagang jilbab 12 orang,pedagang tas 11 orang, 

pedagang emas 22 0rang, pedagang aksesoris 8 orang, pedagang pecah 

belah 5 orang, pedagang sepatu/sandal 15 orang, pedagang benda-benda 

tajam 3 orang, pedagang sembako 38 orang, pedagang makanan 15 orang, 
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pedagang buah 5 orang, pedagang sayuran 101 orang, pedagang ikan 10 

orang, pedagang ayam potong 17 orang, pedagang kerang dan remis 5 

orang, pedagang daging 2 orang, pedagang bumbu 7 orang, pedagang ikan 

asin 12 orang, pedagang tempe tahu 5 orang, pedagang jam 3 orang dan 

pedagang kosmetik 5 orang.
12

 Karena jumlah populasinya yang banyak 

maka penulis menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

n 
 

      
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = nilai kritis yang diinginka (0,1) 

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk 

berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut: 

n=
 

      
 

n=
   

           
 
   

    
 

= 77,3 (77) 
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Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam 

satu populasi untuk dijadikan sampel, dan mengunakan teknik proposional 

sampling  untuk menentukan sampel yaitu penarikan sampel yang 

memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi 

penelitian. Sebagaimana yang di paparkan pada tabel berikut ini:
13

 

Di bawah ini di jelaskanklasifikasi jenis pedagang yang ada di pasar 

tradisional Peranap, yang mana untuk memudahkan penulis dalam penarikan 

sampel. 
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Tabel II.1 

Klasifikasi Jenis  Pedagang  di Pasar Tradisional Peranap 

 

No  Pedagang Jumlah  Sampel  

1.  - Pakaian  

- Jilbab 

- Tas 

- Sendal dan sepatu 

 

78 Orang  

 

18 Orang 

2.  - Emas 

- Aksesoris 

- Jam 

 

33 Orang  

 

7 Orang 

3.  - Pecah bela 

- Benda-benda tajam 

8 Orang 2 Orang  

4.  - Sembako 

- makanan 

53 Orang 12 Orang  

5.  - sayur  

- Buah 

- Tempe dan tahu 

- Bumbu 

- Ikan asin 

 

 

130 Orang 

 

 

29 Orang 

6.  - Ikan 

- Ayam Potong 

- Kerang dan Remis 

- Daging 

 

34 Orang 

 

8 Orang  

7. - Kosmetik  5 Orang  1 Orang 

Jumlah  341 Orang  77 Orang 

Sumber Data: Angket 2017 

 

Tabel II.2 di atas merupakan klasifikasi jenis pedagang  yang ada di 

pasar tradisional Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kelompok satu yang 

berjumlah 78 orang dan untuk penarikan sampelnya sebanyak 18 orang, 

kelompok dua yang sebanyak 33 orang dan untuk penarikan sampelnya 

sebanyak 7 orang, kelompok tiga yang berjumlah 8 orang dan penarikan 

sampelnya sebanyak 2 orang, kelompok empat sebanyak 53 orang dan 

penarikan sampelnya sebanyak 12 orang, kelompok lima sebanyak 130 orang 

dan penarikan sampelnya sebanyak 29 orang, kelompok enam sebanyak 34 

orang penarikan sampel sebanyak 8 orang dan kelompok 7 sebanyak 5 orang 

dan sampelnya sebanyak 1 orang. 



 13 

F. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan, dengan 

mewawancarai dan menyebarkan angket kepadaPedagang  di Pasar 

Tradisional Peranap Kecamatan Peranap sehingga informasi yang didapat 

bisa menjawab permasalahan yang penulis teliti. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informan yaitu petugas 

UPTD pasar Peranap Kecamatan Peranap dan buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat,penulis mengunakan 

instrumen: 

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan pada 

Pedagang di Pasar Tradisional Peranap Kecamatan Peraap Kabupaten 

Indragiri Hulu untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap 

subjek maupun objek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan 

Pedagang  di Pasar Tradisional  Peranap Kecamatan Peranap kabupaten 

Indragiri Hulu. 

c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyan tertulis kepada responden guna untuk 

memperkuat hasil penelitian. 

d. Dokumentasi, Dokumentasi adalahcarapengumpulan data dengan 

dokumenberupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan 

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih akrual dan sesuai 
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dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal 

dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan 

penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubung-

hubungkan dengan fenomena lain.
14

 

 

H. Metode Analisa Data 

Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul, langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan mengunakan metode 

deskriftif kuantitatifyaitu mengambarkan atau memaparkan fenomena-

fenomena permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka-angka, selanjutnya 

diproses dengan mengunakan tabel persentase. 

Dengan kriteria sebagai Berikut : 

a. Sangat baik   : 76%-100% 

b. Baik    : 56%-75% 

c. kurangbaik  : 40%-55% 

d. Tidak baik    : <40%
15

 

Dengan mengunakan rumus : 

P= 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi 

                                                             
14
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N  = Jumlah nilai frekuensi 

100%  = Ketetapan rumus
16

 

I. Model Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Persepsi Pedagang 

Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten 

Indragiri hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini terdiri dari  

satu variable Presepsi Pedagang Terhadap  Relokasi Pasar Tradisional.  

Tabel I.1 

Variabel 

No Variabel Definisi  Indikator  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

pedagang 

terhadap 

kebijakan 

relokasi pasar 

tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan responden mengenai 

kebijakan relokasi pasar tradisional. 

 

Persepsi adalah tindakan menyusun, 

mengenali dan menafsirkan 

informasi sensoris guna memberikan 

gambaran dan pemahaman tentang 

lingkungan dengan kata lain presepsi 

adalah tanggapan terhadap suatu 

tindakan. 

Relokasi adalah pemindahan tempat 

atau pengalihan lokasi suatu industri 

suatu daerah ke tempat yang baru 

Kebijakan adalah serangkaian 

tindakan/kegiatan yang di usulkan 

oleh sekelompok/individu yang 

berwenang. 

1. Kualitas pasar 

2. Lokasi pasar 
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J. Metode Penulisan 

a. Metode deduktif yaitu suatu cara berpikir diawali dengan mengunakan 

teori-teori, dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum, selanjutnya 

dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian. 

b. Metode induktif yaitu pemahaman yang mengemukakan kenyataan-

kenyataan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Metode deskriptif, semua data sudah berhasil terkumpul maka penulis 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 

utuh dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. 

 

K. Sistematika Penulisan 

Untuk  mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, 

penulis mengklasifikasikan permasalahan ini kedalam beberapa bab penelitian 

berikut ini: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah,batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunan penelitian,sumber data,metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik penulisan data,sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PASAR TRADISIONAL PERANAP 

Bab ini berisikan keadaan pasar  tradisional di Kecamatan Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu. 
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BAB III :  LANDASAN TEORETIS 

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang mendukung 

penelitian, seperti teori tentang persepsi, pengertian relokasi, 

pengertian kebijakan, pengertian pasar, indikator pasar yang baik, 

tujuan relokasi pasar, hambatan dalam kebijakan relokasi, hal-hal 

yang diperhatikan dalam penentuan lokasi, peran pemerintah, 

pasar dalam islamdan pandangan Ekonomi Syariahterhadap 

kebijakan relokasi pasar tradisional Peranap di Kecamatan Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini kan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan persepsi 

pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar Tradisional Peranap di 

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan pandang 

Ekonomi Syariah terhadap kebijakan relokasi pasar tradisional 

Peranap di Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dikemukan 

penulis atas dasar analisa yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

 


