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ABSTRAK 

Wanrizal (2017):   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya Minat 

Konsumen untuk Berbelanja Di Pasar Ikan Dupa 

Pekanbaru Ditinjau Menurut perspektif Ekonomi Islam 

 

Salah satu pasar tradisional yang mempunyai banyak konsumen adalah 

Pasar  Dupa di Pekanbaru. Akan tetapi munculnya pasar-pasar modern serta 

menjamurnya pasar tradisional lainnya dapat berakibat pelanggan pada Pasar 

Ikan Dupa Pekanbaru, sebagian kecil berpindah berbelanja. Banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat  konsumen pada Pasar Tradisional Dupa Pekanbaru, 

seperti harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, lokasi, sarana, dan 

keragaman barang. 

Adapun rumusan masalah adalah Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat konsumen berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru?, dan 

bagaimana tinjaun ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat konsumen berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru?. Tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen 

untuk berbelanja di pasar ikan Dupa Pekanbaru serta untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat konsumen berbelanja di pasar ikan Dupa Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan di Pasar Dupa Pekanbaru, Kecamatan Tangkerang 

Tengah, Pekanbaru, Riau. Teknik dan pengumpulan data dalam penulisan ini 

yaitu observasi, wawancara, angket, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun 

metode analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ada 

3 metode yaitu metode deduktif, metode induktif, dan metode deskriptif. 

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa faktor kebersihan 

Pasar Ikan Dupa Pekanbaru menjadi penyebab berkurangnya minat konsumen 

untuk berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru  karena kondisi pasar ikan Dupa 

Pekanbaru yang kurang memuaskan berdampak pada pengunjung yang merasa 

kurang nyaman untuk berbelanja. 

Ditinjau menurut pandangan ekonomi Islam, faktor-faktor yang 

mempengaruhi berkurangnya minat konsumen untuk berbelanja di pasar ikan 

Dupa Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, baik dari barang, 

harga, kualitas, tempat dan utility, semuanya telah mengacu pada prinsip-prinsip 

atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta tujuan konsumsi secara Islam 

kejujuran atau keadilan untuk kemaslahatan ummat. 

 

 


