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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan pasar tradisional harus mendapatkan perhatian lebih 

serius dari pemerintah. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini menjadi 

penting, mengingat aset pasar adalah milik pemerintah dan pedagang hanya 

memegang hak guna. Pemerintah wajib melindungi pasar sebagai upaya 

terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu 

memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat 

favorit bagi masyarakat terutama kalangan bawah dan menengah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari–hari. Pasar tradisional mempunyai ciri khas yaitu 

adanya proses tawar menawar. 

Berdasarkan hasil survei profil pasar tahun 2018, jumlah pasar 

tradisional di Indonesia dengan jumlah 14.182 pasar atau 88,52 persen dari 

seluruh pasar di Indonesia. Toko modern jumlahnya juga cukup banyak yaitu 

sebanyak 1.131 toko atau 7,06 persen dari seluruh pasar di Indonesia. Pusat 

perbelanjaan berjumlah 708 atau 4,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

pasar tradisional masih mendominasi jenis pasar di Indonesia. 

Sektor ekonomi suatu bangsa dengan manajemen atau pengelolaan 

yang baik dapat menjadi tolak ukur seberapa maju dan berkembangnya suatu 

bangsa, peranan yang penting dalam menunjang sektor ekonomi juga di 
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pegang oleh masyarakat, sebagai pemberi partisipasi dalam kegiatan ekonomi 

dari rakyat (Kantohe, 2020). Perlu penerapan manajemen yang baik, dan 

ditunjang dengan pelaksanaan serta pengawasan yang baik maka sektor 

ekonomi tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. Pemerintah perlu 

memfasilitasi masyarakat dengan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang, 

agar masyarakat dapat memberikan peran serta yang maksimal. Salah satu 

fasilitas yang ada yaitu pasar tradisional, dimana pasar merupakan salah satu 

fasilitas yang disediakan untuk masyarakat dalam mendistribusikan hasil laut 

maupun pertanian yang ada dan berbagai produk barang yang diperoleh dan 

dikembangkan oleh masyarakat. 

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam 

memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan 

bersaing secara alamiah karena di pasar inilah tempat berjalannya roda 

perekonomian dan berlangsungnya jual beli. Pasar adalah sebuah mekanisme 

pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak 

peradaban awal manusia (Adeliana, 2019). Adapun konsep pertukaran dalam 

Islam adalah suka sama suka atau rela dengan terjadinya pertukaran tersebut 

dengan tujuan agar terhindar dari keharaman jual beli dan tidak ada pihak 

yang merasa terpaksa atas transaksi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam 

Alquran surat An-Nisa ayat 29. 

Berfokus di Pasar Tradisional Rawalo, masyarakat yang ada sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Hasil pertanian tidak 

hanya dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi 
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disalurkan melalui pasar sebagai produk jual beli. Maka dari itu, pasar-pasar 

yang ada sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebaiknya dikelola 

dengan baik guna memaksimalkan pelayanan masyarakat dan lebih 

memberikan citra yang baik tentang pasar.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Pasar 

Tradisional Rawalo, Kabupaten Banyumas, terdapat dua kategori pedagang 

yaitu pedagang kios dan pedagang non kios. Jumlah pedangan kios yang 

tercatat sebanyak 322 pedagang yang terdiri dari 243 pedagang perempuan 

dan 79 pedagang laki-laki. Pedagang non-kios berjualan di atas gledek, lincak, 

atau duduk lempakan dengan menggunakan jengkok di sela-sela pedagang 

lainya. Pedagang non kios berjualan aneka ragam bahan mentah seperti hasil 

dari pertanian maupun hasil laut hingga beragam makanan matang seperti 

tempe, tahu, dan berbagai bumbu dapur, sayur mayur, makanan-makanan 

tradisional, buah-buahan, dan lain-lain. Ada pula yang berjualan pakaian. 

Sedangkan pedagang kios menjual sembako atau istilah yang sering 

digunakan adalah dagang garingan yaitu berdagang barang-barang kering 

yang terdiri dari beras, gula, terigu, telur, mie instan, bahan-bahan kue hingga 

kebutuhan sehari-hari lainnya.  

Manajemen pasar harus didukung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen yang maksimal. Namun, pasar tersebut belum terkelola secara 

maksimal dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan lapak jual bagi pedagang 

yang berjualan di pasar, dimana kapasitas pasar ini tidak lagi dapat 

menampung penjual yang telah melebihi daya tampung yang disediakan di 
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pasar tradisional ini, bahkan tidak sedikit penjual yang ada di pasar tradisional 

ini berjualan di pinggir jalan, adapun penjual yang ada menggunakan lahan 

parkir sebagai tempat untuk berjualan. Selain itu, pengaturan tata letak 

berjualan di pasar ini tidak lagi sesuai dengan jenis barang dagang, sehingga 

sedikit mempersulit pembeli.  

Adapun kondisi pasar yang tidak menentu terkadang ramai dan sepi 

pembeli, dapatkah masyarakat yang hanya menggantungkan hidupnya dengan 

berdagang di Pasar Tradisional Rawalo tersebut tercukupi kehidupan sehari-

harinya. Ditambah dengan adanya pasar modern, pastinya para pedagang di 

pasar tersebut merasa cemas apabila nantinya konsumen beralih ke pasar 

modern. Berdasarkan kondisi yang memprihatinkan tersebut tentunya 

menimbulkan keresahan pada pedagang. Pasar merupakan tempat terjadinya 

transaksi bertemunya antara penjual dan pembeli. Dalam pasar tradisional 

interaksi yang sering terjadi adalah adanya sistem tawar menawar antara 

penjual dan pembeli, hal ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, 

tetapi pada umumnya pasar tradisional di Indonesia belum memberikan 

kenyamanan dan ini merupakan salah satu kendala sebagian besar pasar 

tradisional (Ariyani, 2019). 

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan, peneliti ingin 

mempelajari dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengelolaan 

Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang  Berdasarkan 

Perspektif Manajemen Syariah di Pasar Tradisional Rawalo Kabupaten 

Banyumas”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan pasar Pasar Tradisional Rawalo tradisional dalam 

meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Tradisional Rawalo, 

kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana pandangan manajemen syariah terhadap pengelolaan pasar 

tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang Pasar Tradisional 

Rawalo kabupaten Banyumas?    

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai beritkut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan pasar Pasar Tradisional Rawalo tradisional 

dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Tradisional Rawalo 

,kabupaten Banyumas. 

2. Untuk mengetahui pandangan manajemen syariah terhadap pengelolaan 

pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang Pasar 

Tradisional Rawalo, kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis yaitu untuk menambah khasanah keilmuan 

yang berkaitan tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang  Berdasarkan Perspektif 

Manajemen Syariah di Pasar Tradisional Rawalo Kabupaten Banyumas.  
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2) Secara Praktis 

Manfaat secara praktis yaitu sebagai bahan kajian dan pemikiran 

lebih mendalam bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

dan memahami Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Pedagang  Berdasarkan Perspektif Manajemen Syariah di 

Pasar Tradisional Rawalo Kabupaten Banyumas. 

  


