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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak dari Pemerintah Daerah yang 

dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode  

pemerintahan yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang salah satunya 

berasal dari retribusi pelayanan pasar. Peran pasar sangat berkaitan dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan  

perekonomian suatu daerah sehingga keberadaan pasar harus mendapat 

perhatian khusus oleh pemerintah daerah setempat.  

Pasar adalah tempat dimana calon pembeli dan penjual melakukan 

transaksi untuk  memperoleh suatu barang dan jasa dengan sejumlah 

pengorbanan. Transaksi adalah  kesepakatan dalam kegiatan jual-beli yang 

mempunyai syarat adanya barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada 

pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak 

manapun. Transaksi dapat terjadi karena permintaan barang atau jasa oleh 

konsumen dan penawaran berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

produsen atau distributor saling bertemu.
1
 

Minat beli merupakan rasa ketertarikan yang dialami oleh konsumen 

terhadap suatu produk (barang atau jasa) yang dipengaruhi oleh sikap di luar 

                                                             
1
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konsumen dan didalamnya konsumen itu sendiri.
2
Mengenali perilaku 

konsumen tidaklah mudah, kadang mereka terus terang menyatakan 

kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula mereka bertindak 

sebaliknya.Mungkin mereka tidak memahami motivasi mereka secara 

mendalam, sehingga mereka sering pula bereaksi untuk mengubah pikiran 

mereka pada menit-menit terakhir sebelum akhirnya melakukan keputusan 

pembelian.
3 

Motif-motif pembelian terdiri dari 2 macam: motif rasional dan motif 

emosional. Motif rasional meliputi: harga, kualitas, pelayanan. Sedangkan 

motif emosional meliputi: kenyamanan, desain, kesehatan, tata ruang, 

keamanan, tata lampu, kepraktisan, warna.
4 

Konsumen telah menjadi pusat perhatian pemasar, karena konsumenlah 

yang memutuskan apakah iya akan membeli atau tidak jasa yang ditawarkan 

tersebut. Minat konsumen tumbuh karena suatu motif berdasarkan atribut-

atribut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam menggunakan suatu 

pelayanan jasa, maka analisa mengenai bagaimana minat dari dalam diri 

konsumen sangat penting dilakukan.
5 

Dalam ekonomi Islam, minat ekonomi harus disesuaikan dengan 

kebutuhan. Konsumen Muslim menggunakan kandungan berkah dalam setiap 

barang sebagai indikator apakah barang yang akan dikonsumsi tersebut akan 

                                                             
2
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bisa menghadirkan berkah atau tidak
6
 agar terhindar dari sikap mubazir. 

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan /keinginan adalah 

tujuan dari aktifitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah 

salah satu kewajiban dalam beragama (maslahah). 

Kecendrungan seseorang menunjukkan minat terhadap suatu prodak 

atau jasa dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri : 

1. Kemauan untuk mencari suatu prodak atau jasa. 

2. Kesedian untuk membayar barang atau jasa 

3. Menceritakan hal yang positif 

4. Kecendrungan untuk merekomendasikan.
7
 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:
8
 

1. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pendidikan yang 

ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain. 

2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya dari 

pada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

                                                             
6
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4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, misalnya dalam pembelajaran. 

5. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua 

akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda, dan 

seseorang. 

Agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ada, diperlukan sebuah 

strategi khusus yang diterapkan baik dari penjual ataupun dari pengelola 

pasar dalam menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian di pasar 

tersebut.Salah satu caranya ialah dengan perbaikan sarana atau peremajaan 

sarana di pasar tersebut sehingga timbul minat konsumen untuk membeli 

barang atau berkunjung. 

Peraturan kesehatan dan keamanan harus dapat dipenuhi dan 

pemantauan berkala untuk melihat kesesuaian dengan aturan harus dilakukan 

pemda untuk memulihkan kepercayaan konsumen.Selain itu, fasilitas parkir 

yang memadai dan mudah diakses menjadi kebutuhan.Rute transportasi 

umum hendaknya juga melayani kepentingan pasar. 

Manusia adalah makhluk yang sangat mengandalkan daya visual (visual 

animal). Karena itu lah manusia menyukai keindahan  dan kenyamanan. 

Sebab dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang 

dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya.Seperti pada Q.S, Yunus (10) 

ayat 24 yaitu : 

ًْيَا َكوَ  ا يَأُْكُل الٌَّاُض إًََِّوا َهثَُل اْلَحيَاِة الدُّ َِ ًَبَاُت اْْلَْزِض ِهوَّ َواِء فَاْختَلَطَ بِ ًَْصْلٌَاٍُ ِهَي السَّ اٍء أَ

ُْن قَاِدُزَّى َعلَْيَِا أَتَ  ُْلَُِا أًََِّ ظَيَّ أَ َّ َْت  يٌَّ اشَّ َّ ًَْعاُم َحتَّى إَِذا أََخَرِت اْْلَْزُض ُشْخُسفََِا  اْْلَ اَُا َّ

ّْ ًََِازا  ٍم يَتَفَكَُّسّىَ أَْهُسًَا لَْيًلا أَ ْْ ُل اْْليَاِت لِقَ ا َكأَْى لَْن تَْغَي بِاْْلَْهِط َكَرلَِك ًُفَصِّ ا فََجَعْلٌَاَُا َحِصيدا  
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Artinya: “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah 

seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu 

tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman 

bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang 

ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna 

keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-

pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-

tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau 

siang, lalu Kami jadikan (tanaman tanamannya) laksana 

tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum 

pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan 

tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang 

berfikir”. (Q.S : Yunus : 24).
9
 

 

Maksudnya ialah bumi berhias sedemikian tersebut merupakan buah 

keberhasilan manusia dalam memperindahnya.Dan dapat disimpulkan bahwa 

keindahan pasti mendatangkan hasil yang yang baik. 

Mengingat keberadaan konsumen merupakan faktor penting untuk 

mencapai tujuan, maka perusahaan menyadari betapa sentralnya peranan 

konsumen.Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi resiko kehilangan 

pelanggan dengan mengabaikan keluhan dan bertengkar mengenai masalah-

masalah kecil tidak dapat dianggap remeh. Apabila perusahaan menimbulkan 

pelanggan tidak puas maka ia akan menceritakannya pada setiap orang, 

misalnya, orang yang mendengar cerita sedih tadi menceritakannya kepada 

sebelas orang yang menceritakannya kepada sebelas orang yang lain dan 

seterusnya. Jelas kata-kata yang buruk dari mulut ke mulut lebih cepat 

daripada kata-kata yang baik dan dengan mudah bisa meracuni sikap publik 

mengenai produk.
10
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Dalam sistem perekonomian pasar, kegiatan konsumen sangat penting 

peranannya dalam menentukan corak kegiatan ekonomi. Keinginan 

konsumen akan memberikan petunjuk kepada perusahaan-perusahaan dalam 

menentukan jenis barang dan jasa yang perlu diproduksikan di pasar. 

Konsumen juga merupakan faktor yang sangat menentukan keberadaan pasar. 

Konsumen akan menentukan barang dan jasa yang mereka kehendaki. Di 

sinilah terjadinya saling ketergantungan antara pengusaha dan konsumen.
11

 

Pada umumnya konsumen akan memilih pasar tradisional yang 

letaknya strategis, seperti di tengah kota, dekat dengan penduduk tersebut. 

Adapun pemilihan tempat yang strategis tersebut diharapkan agar mudah 

dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan 

umum.Konsumen yang tergolong dalam kelas menengah kebawah dan tidak 

mempunyai kendaraan pribadi lebih sering berbelanja pada pasar tradisional, 

karena lebih hemat pada biaya transportasinya.Konsumen dalam melakukan 

pembelian pada pasar tradisional karena adanya penyediaan barang dengan 

berbagai aneka ragam barang. Adanya keragaman barang tersebut konsumen 

diharapkan dapat memilih sendiri dan menentukan kebutuhan apa saja yang 

muncul pada saat akan berbelanja, karena semua barang sudah disediakan. 

Salah satu pasar tradisional yang mempunyai banyak konsumen adalah 

Pasar  Dupa di Pekanbaru. Walaupun Pasar Dupa mempunyai banyak pesaing 

dari sesama pasar tradisional, tetapi Pasar Dupa tergolong besar, daerahnya 

luas serta banyak pengunjungnya.Walaupun banyak memiliki pelanggan yang 
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loyal, tetapi munculnya pasar-pasar modern serta menjamurnya pasar 

tradisional lainnya dapat berakibat pelanggan pada Pasar Dupa sebagian kecil 

berpindah berbelanja. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi minat  

konsumen pada Pasar Tradisional Dupa, seperti harga, pelayanan, kualitas, 

lingkungan fisik, lokasi, sarana, dan keragaman barang. 

Dalam meningkatkan minat beli konsumen, pengelola Pasar Dupa 

melakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat membawa dampak 

positif bagi konsumen ataupun pedagang yang ada di sekitar Pasar Dupa. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan 

data bahwa salah satu kebijakan tersebut ialah adanya perbaikan sarana jalan, 

yaitu perbaikan jalan di area pasar ikan, perbaikan jalan di pintu masuk 

belakang pasar, serta adanya penambahan lapangan parkir yang lebih tertata 

dari pada sebelumnya.
12 

Dari keterangan tersebut banyak hal yang tidak sesuai dengan dengan 

teori, salah satunya adalah adanya perbaikan sarana pasar ikan di Pasar Dupa 

dalam meningkatkan daya beli konsumen. Sepertinya kebijakan tersebut tidak 

berdampak positif bagi pedagang ikan di Pasar Dupa, karena banyak keluhan 

dari pedagang ikan di Pasar Dupa yang menyatakan bahwa semakin hari 

Pasar Dupa semakin sunyi pembeli/pengunjung, dapat dibuktikan dari adanya 

penurunan jual beli serta pendapatan dari para pedagang. 

Wawancara dari beberapa pedagang di Pasar Ikan Dupa yang 

membuktikan adanya penurunan jual beli dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel : I 

Lampiran Hasil Penurunan Penjualan Pedagang Ikan Pasar Dupa 

Pekanbaru 

 

Nama Kategori 

Dagangan 

Penjualan Sebelum Penjualan Sesudah 

Nanda Ikan Laut 100 Kg -120 Kg 60 Kg - 80 Kg 

Pian Ikan Laut 80 Kg - 100 Kg 50 Kg - 80 Kg 

Pidel Ikan Laut 100 Kg-125 Kg 80 Kg - 120 Kg 

Ifzal Udang 120 Kg - 150 Kg 80 Kg – 120 Kg 

 

Adanya perbaikan sarana pasar ikan di Pasar Dupa seharusnya dapat 

berdampak positif pada pendapatan pedagang serta dapat memberikan 

kepuasan tersendiri bagi konsumen yang belanja di Pasar Dupa tersebut, pada 

prakteknya perbaikan tersebut malah tidak berpengaruh besar pada minat 

konsumen untuk berbelanja. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam tentang faktor-

faktor yang menyebabkan berkurangnya minat konsumen untuk berbelanja di 

Pasar Ikan Dupa Pekanbaruserta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap 

faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya minat konsumen tersebut. Jadi 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKURANGNYA MINAT 
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KONSUMEN UNTUK BERBELANJA DI PASAR IKAN DUPA 

PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM” . 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan maka penulis membatasi penulisan ini pada  faktor-faktor 

yang mempengaruhi berkurangnya minat konsumen untuk berbelanja di Pasar 

Ikan Dupa Pekanbaru serta tinjauan dalam prespektif Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakangmasalah yang di uraian di atas, maka 

ada beberapa pokok permasalahanyang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya minat 

konsumen berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru ? 

2. Bagaiman tinjauan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi berkurangnya minat konsumen berbelanja di Pasar Ikan 

Dupa Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya 

minat konsumen berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi berkurangnya minat konsumen berbelanja di 

Pasar Ikan Dupa Pekanbaru. 
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2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya minat 

konsumen berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru.. 

b. Sebagi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang 

berhubungan dengan   pendidikan yang sama. 

c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna 

mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE) pada Fakultas Syari’ah 

dan Hukum, prodi Ekonomi Islam, UIN SUSKA RIAU. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Pasar 

Dupa, kecamatan Tangkerang Tengah, Pekanbaru Riau. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena pasar 

ikan Dupa merupakan salah satu pasar yang sangat berperan penting bagi 

masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Tangkerang Tengah, 

Pekanbaru. Jadi penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi berkurangnya minat konsumen berbelanja di Pasar Ikan 

Dupa Pekanbaru serta apakah sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi 

Islam. 

 

2. Subjek dan Objek 

a. Subjek penelitian adalah pengelola, pedagang ikan dan konsumen 

pasar ikan Dupa Kecamatan Tangkerang Tengah, Pekanbaru. 
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b. Objek penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

berkurangnya minat konsumen untuk berbelanja di pasar ikan Dupa 

Di Kecamatan Tangkerang Tengah, Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola 

pasar yang berjumlah 4 orang, pedagang ikan dan konsumen Pasar Ikan Dupa 

yang berjumlah 80 orang. 

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik Random 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tampa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi. 

Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin yaitu : 

n = 
 

     
 

Keterangan: 

n =  jumlah sampel yang dicari 

N = jumlah populasi 

e = tingkat toleransi kesalahan (10%)
13

 

n = 
  

    (  ) 
 

= 46 orang responden 

 

 

 

                                                             
13

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007) , cet.ke-2, h. 78 
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4. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.
14

 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang dan 

pembeli/pengunjung. 

b. Jenis Data 

1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari responden yaitu 

pedagang dan pembeli/pengunjung pasar. 

2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, 

biasanya sudah dalam bentuk publikasi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang dikumpulkan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat 

langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. 

c. Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.
15

 

                                                             
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), cet.ke-14, h. 

114 
15

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 

, cet.ke-1, h. 23-24 
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d. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

6. Metode Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode diskriptif yaitu analisa data yang bersifat 

penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan 

teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana 

penjelasan ini menggunakan metode kualitatif  yang digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. 

7. Metode Penulisan  

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis akan 

mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode deduktif yaitu penulisan yang mengemukakan kaidah-kaidah, 

pendapat-pendapat yang bersifat umumkemudian dibahas dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Metode induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-

gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yaang 

diteliti, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini, secara garis besar menyajikan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR IKAN DIPASAR 

DUPA PEKANBARU 

 Dalam bab ini  berisikan tinjauan umum tentang pasar ikan 

diPasar Dupa Pekanbaru dari sejarah berdirinya, aktifitas pasar 

ikan di Pasar Dupa, struktur organisasi dan visi misinya. 

BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR-FAKTOR 

YANG      MEMPENGARUHI BERKURANGNYA MINAT 

BELI KONSUMEN 

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian 

minat, ciri-ciri minat, pengertian konsumen, pengertian perilaku 

konsumen, keputusan konsumen, konsumsi dan perilaku 

konsumen muslim, pengertian pasar, pasar tradisional dan pasar 

modern, persaingan pasar dan pasar dalam konteks Islam.  

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan uraian tentang hasil penelitian pada faktor-

faktor yang mempengaruhi berkurangnya minat konsumen 

berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru serta tinjauan ekonomi 
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Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya 

minat konsumen berbelanja di Pasar Ikan Dupa Pekanbaru. 

BAB V  : KESIMPULAN 

 Pada bab ini akan berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. 

 

 


