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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan menyuruh orang bekerja,

baik bekerja untukn mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan

barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, maupun amal

yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah SWT.1 Islam sebagai agama

Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di

akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia.2

Ekonomi politik akan jauh lebih efektif dalam mempengaruhi

kebijakan stabilitasi daripada melalui besarnya kerugian yang dinyatakan oleh

pembuat kebijakan, yang berbeda terhadap laju inflasi dan tingkat

penggangguran, dan risiko yang bersedia mereka tempuh dalam mencoba

memperbaiki keadaan ekonomi.3

Pemasaran menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai dengan

pelanggan yang menguntungkan. Defenisi pemasaran adalah sebagai proses

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun

1 Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,
(Bandung: PT.  Al-Ma’arif, 1985), Cet. Ke-1, hal. 104.

2 Nurul Huda, Dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana,
2009), Cet. Ke 2, hal. 3.

3 Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, J. Mulyadi, Makro Ekonomi, (Jakarta:  Erlangga,
1987), hal. 17.
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hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari

pelanggan sebagai imbalannya.4

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaaan konsumen setelah

membandingkan dengan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas

dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa maka sangat besar

kemungkinannya untuk menjadi pelanggan dalam waktu lama.5

Pendapatan maksudnya adalah keseluruhan penerimaan dari hasil

penjualan barang atau jasa yang diperoleh dari suatu usaha yang dilakukan

dalam waktu tertentu. Bentuk usaha yang menghasilkan pendapatan salah

satunya adalah dengan jual beli. Bentuk usaha yang ditawarkan oleh Islam

adalah jual beli. Menurut A. Zainudin jual beli adalah tukar menukar suatu

harta dengan yang lainnya. Atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang

berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari.6

Syaikh al-Qalyubi mendefinisikan jual beli adalah akad saling

mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu

benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk

4 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsiip  Pemasaran, ( Jakarta: Erlangga,
2008), hal. 6.

5 Hsusein Umar, Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen, ( Jakarta : PT Gramedia
Pustaka Utama, 2005), hal.50.

6 Ahmad Zainudin Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
1999), Cet. Ke-1, hal. 11.
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bertaqarrub kepada Allah.7 Jual beli identik dengan perdagangan.

Perdagangan adalah perniagaan/ barang yang diperdagangkan.8

Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,

pangan dan lainnya. Islam sudah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik

mungkin, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari syarat dan

hukum jual beli itu sendiri. Islam juga membenarkan jual beli, sebagaimana

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

بَٰواْۚ  َم ٱلرِّ ُ ٱۡلبَۡیَع َوَحرَّ َّ ...َوأََحلَّ ٱ
Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba...9

Begitu juga dalam firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat  29 yang berbunyi:

َرةً  ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إِالَّ لَُكم بَۡینَُكم بِٱۡلبَٰ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َال تَۡأُكلُٓوْا أَۡمَوٰ نُكۡمۚ َوَال یَٰ َعن تََراٖض مِّ
َ َكاَن بُِكۡم َرِحیٗما َّ تَۡقتُلُٓوْا أَنفَُسُكۡمۚ إِنَّ ٱ

Artinya:
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 di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.10

Kehidupan dunia bisnis saat ini semakin kompleks, kompetitif,

bergerak dengan cepat dan semakin sulit untuk diprediksi. Begitupun dengan

7 Abdul  Aziz  Muh. Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta:  Amzah,  2010), hal. 24.
8 Mohd. Idris Al-Marbawi, Kamus Al-Marbawi, (Semarang: Usaha Keluarga, 1990), hal.

75.
9 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru), (Semarang: CV. Asy

Syifa’, 2000), hal. 98-99.
10 Depag RI, Ibid, hal. 176-177.
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berbagai tantangan yang muncul menyertai, membawa implikasi bisnis yang

tidak kalah sulit dan berat untuk mengatasinya.11

Keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuan dan sasaran

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan

produknya. Tujuan perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan

hidupnya, berkembang dan mampu bersaing, apabila perusahaan dapat

menjual produknya dengan harga yang menguntungkan serta mampu

mengatasi tantangan dari para pesaing dalam pemasaran.12

Perusahaan yang bergerak baik di bidang produk maupun jasa

mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut dapat

dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat

keuntungan atau laba perusahaan. Usaha ini hanya dapat dilakukan apabila

perusahan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui

usaha mencari dan membina langganan, serta usaha menguasai pasar.

Pakaian bekas banyak diperjualbelikan di pasar-pasar, salah satunya

pasar Senapelan Pekanbaru. Karena dampak positif pakaian bekas yang dapat

mempengaruhi masyarakat, dengan menjual pakaian bekas pedagang

mengalami keuntungan yang terkadang hampir dua kali lipat dari modal dan

pembeli memperoleh kebutuhannya dengan harga murah, terjangkau dan

berkualitas tinggi.

11 Mauled Moelyono, Menggerakkan Ekonomi Kreatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2008), hal. 1.

12 Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.59.
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Pedagang berjualan baju bekas di Pasar Senapelan lebih kurang 6

tahun yang lalu, tidak ada seorangpun pembeli yang berkomentar tentang

bakteri atau virus di baju bekas yang mereka beli. Dan kondisi ekonomi

pedagang sejak berjualan pakaian bekas dapat meningkatkan pendapatan

keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi.13

Jika ditinjau dari sisi problema ekonomi yang serba sulit dihadapi oleh

masyarakat Indonesia saat ini, impor pakaian bekas cukup membantu

masyarakat untuk mendapatkan sandang. Dengan modal Rp 50.000,-

masyarakat sudah bias untuk mendapatkan dua sampai tiga pasang pakaian

bekas.

Kementerian Perdagangan menemukan adanya mikroorganisme dalam

pakaian bekas impor ilegal. Diketahui berdasarkan hasil uji sampel yang

dilakukan terhadap 25 jenis pakaian yang berbeda. Dan hasil dari

laboratorium membuktikan adanya berbagai macam jenis bakteri yang

terkandung dalam pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan,

seperti penyakit kulit maupun penyakit dalam.14

Pemerintah melarang adanya impor illegal pakaian bekas. Karena

sudah diatur dalam UU No.07 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada Pasal

47 UU No.07 Tahun 2014 ayat (1) tertulis bahwa setiap importir wajib

mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian pada Pasal 111 dalam

undang-undang yang sama ditulis bahwa setiap importir yang mengimpor

barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

13 Pak Uwo, (Pedagang  Pakaian  Bekas), Wawancara,  Pekanbaru, 28 Juni 2015.
14 Widodo, Impor Pakaian Bekas, artikel diakses pada 10 Agustus  2015.
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(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp5 miliar.15

Larangan pemerintah terhadap impor pakaian bekas oleh Kementerian

Perdagangan karena adanya bakteri membahayakan, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru melakukan razia ke Pasar

Senapelan (Pasar Kodim) Pekanbaru.16

Dikeluarkannya UU No.07 Tahun 2014 tentang larangan impor

pakaian bekas, pedagang pakaian bekas masih tetap banyak dan  pedagang

masih  berjualan seperti biasa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti

tentang perdagangan pakaian bekas yang berada di Pasar Senapelan

Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan

Pedagang Di Pasar Senapelan Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi

Islam”.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya penjual pakaian bekas dan keterbatasan waktu

serta untuk mendapatkan hasil dan kupasan yang lebih mendalam, maka

penulis dalam tulisan ini permasalahan yang difokuskan pada Dampak

Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar

Senapelan Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

15 UU No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
16 El Sabrina (Kepala Dinas Disperindag ), Wawancara, Pekanbaru, 3 Agustus 2015.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil

perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat

Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru?

2. Apa faktor  pendukung  dan penghambat dalam Penjualan Pakaian Bekas

Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang pakaian bekas  di Pasar

Senapelan ?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penjualan pakaian bekas

di Pasar Senapelan Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap

Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor  pendukung  dan penghambat  dalam

Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang

pakaian bekas  di Pasar Senapelan.

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penjualan

pakaian bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
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b. Media informasi di kalangan penjual pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya tentang Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap

Tingkat Pendapatan Pedagang, dan jual beli pakaian bekas di Pasar

Senapelan Pekanbaru.

c. Bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan

pembaca sekalian.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), adapun

lokasi penelitian dilakukan di Pasar Senapelan yang terletak tepatnya di

mall SUZUYA  Jalan  Jenderal Ahmad Yani kecamatan Senapelan kota

Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena pasar ini

terletak di jantung kota Pekanbaru dan  banyak terdapat pedagang pakaian

bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pedagang

(penjual) dan konsumen (pembeli) pakaian bekas. Objek penelitian ini

adalah dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan

pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi yaitu  merupakan keseluruhan (jumlah)  subjek  atau sumber

data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang

pakaian bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru yang berjumlah 209
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orang, yang terdiri dari 2 orang agen pakaian bekas dan 207 orang

pedagang pakaian bekas di Pasar Senapelan.

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.17 Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini

adalah  25% atau 52 orang pedagang dari populasi yang berjumlah

209 pedagang pakaian bekas. Pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan tekhnik Random Sampling yaitu sampel yang diambil

secara acak dan sederhana.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua katagori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan

(pedagang) dari tempat penulis melakukan penelitian, data ini bertujuan

untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat

pendapatan pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa konsep maupun teori-teori yang

dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan, dan data yang

diambil dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang

diteliti.18

17 Amri Darwis & Azwir Salam, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam,
(Pekanbaru: Suska Press Riau, 2009), hal. 43.

18 Muhammad  Teguh, Metode  Penelitian Ekonomi  Teori  Dan  Aplikasi, (Jakarta:  PT
Raja  Grafindo  Persada, 1999),  hal 160.
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5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan

beberapa metode, yaitu:

a. Observasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun

tidak langsung terhadap objek penelitian.19

b. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada informan

penelitian, yaitu pedagang terutama yang berhubungan dengan yang

diteliti.

c. Angket, yaitu membuat sejumlah daftar pertanyaan langsung kepada

responden (pedagang) guna mendapatkan informasi tentang

permasalahan yang diteliti.

d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif,  yaitu dengan kalimat tanpa angka-angka. Kemudian

data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan angket

dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis

data tersebut, kemudian antara satu data dengan data yang lain

dihubungkan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti secara

utuh.

19 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah,
(Jakarta:  Kencana, 2011), Hal. 140.
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7. Metode Penulisan

Metode penulisan di lakukan setelah data terkumpul dan di analisa,

kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode :

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti

sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan

masalah tersebut.

b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya

dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan

secara umum.

c. Deduktif, pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan

masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan

diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka penelitian ini dibagi kepada lima bab yang saling terkait. Adapun

sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I    : Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian,

dan Sistematika  Penulisan.

Bab II  : Menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Pasar

Senapelan Pekanbaru, yaitu baik Letak Geografis, Sejarah berdirinya

Pasar Senapelan, Peranan Pasar Senapelan, dan berbagai usaha
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dagang di Pasar Senapelan maupun pedagang pakain bekas di pasar

Senapelan Pekanbaru.

Bab III  :Tinjauan teori tentang jual beli, terdiri dari pengertian jual beli

dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli,

rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan  etika jual

beli.

Bab IV : Pembahasan yang terdiri dari Dampak Penjualan Pakaian Bekas

Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan

Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat dalam Penjualan

Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang pakaian

bekas  di Pasar Senapelan, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap

penjualan pakaian bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru.

Bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.


