
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian yang

dilakukan mengenai dampak relokasi tempat jualan terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki

lima ditinjau menurut Persfektif Ekonomi Islam maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Alasan mendasar pemerintah Kabupaten Kampar dalam merelokasi tempat jualan di Pasar Air

Tiris adalah untuk merenovasi Pasar lama supaya bersih dan nyaman bagi pedagang maupun

pembeli. Dan jalan-jalan setapak yang ada dalam Pasar agar dapat dikosongkan supaya lalu

lintas lancar dan terhindar dari kemacetan.

2. Dampak  relokasi tempat jualan terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Air

Tiris Kecamatan Kampar, dapat disimpulkan bahwa kebersihan dan keindahan Pasar setelah

di relokasi dinilai kurang bersih. Keadaan tempat jualan pedagang kaki lima dibandingkan

sebelum Pasar di relokasi dinilai cukup baik. Sebelum Pasar di relokasi pedagang kaki lima

pada umumnya memiliki pelanggan tetap. Relokasi tempat jualan tidak mempengaruhi

pedagang kaiki lima akan kehilangan pelanggan. Sebelum Pasar di relokasi sebagian besar

pendapatan pedagang kaki adalah ± Rp. 500.000,-. Sedangkan setelah Pasar di relokasi

sebagian besar pendapatan pedagang kaki lima adalah ± Rp. 2.000.000,-.

3. Persfektif Ekonomi Islam terhadap pedagang kaki lima di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar.

Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan

kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan manusia yang



bersifat horizontal. Segala aktifitas manusia dalam hal muamalah untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam Islam jual beli

yang dibenarkan adalah jual beli yang mengandung nilai kejujuran, transparan dan

menjelaskan apa adanya. Di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur kebohongan dan penipuan

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Bila dilihat dari sisi Ekonomi Islam bahwasanya

pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar

tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, karena pekerjaan yang dilakukan mereka tidak ada

yang merugikan pihak lain dan juga tidak bertentangan dengan agama.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pegawai kantor Dinas Pasar dan seluruh pedagang kaki lima agar menjaga

kebersihan dilingkungan Pasar.

2. Diharapkan kepada pedagang kaki lima dalam melakukan jual beli hendaknya menerapkan

nilai kejujuran, tranparan, dan menjual barang dagangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.


