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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Potensi Pasar Jongkok Dalam Meningkatkan Ekonomi

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Jongkok

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan). Metode yang penulis gunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah ovservasi, wawancara, dan angket. Adapun

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di pasar jongkok yang

berjumlah 163 pedagang. Karena jumlahnya banyak maka penulis mengambil 30

persen dari total pedagang sebagai sampel yakni sebanyak 48 orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi

jual beli di pasar jongkok, eksistensi pasar jongkok dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat, factor pendukung dan penghambat pasar jongkok, dan

tinjauan ekonomi islam terhadap eksistensi pasar jongkok.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Kelurahan

Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Madya Pekanbaru, data diambil dari dua

sumber yaitu data primer dan data sekunder, data dikumpul melalui wawancara,

angket, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik analisis

kulitatif dengan metode deduktif.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kegiatan usaha jual beli yang dilakukan oleh pedagang pada pasar jongkok dalam

meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat merupakan usaha yang baik

dan sejalan dengan syari’at Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik,

dan usaha ini pula dapat membantu kebutuhan pedagang dan berdampak positif

terhadap masyarakat yang mana sebelumnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya

menjadi dapat memenuhinya.
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Dalam hal ini ada beberapa factor yang menjadi penunjang dan penghambat

diantaranya yakni lokasi pasar, keadaan cuaca, dan izin dari pemerintah setempat

beberapa poin diatas adalah factor penghambat, sedangkan factor pendukung adalah

lokasi yang strategis, biaya sewa yang murah, hubungan baik antara pedagang, dan

stock dagangan yang selalu tersedia. Secara umum keberadaan pasar jongkok di

kelurahan Sidomulyo Barat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak

bertentangan dengan syari’at prinsip ekonomi Islam dan jual beli islam. Akan tetapi

segi pemasaran masih terdapat larangan yang bertentangan dengan prinsip prinsip

ekonomi Islam. Yang mana terdapat ketidakjujuran pedagang dalam menjelaskan

mutu barang daganganya kepada para pembeli. Dan jika terus dibiarkan hal ini akan

merusak kepercayaan pembeli terhadap pedagang.
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