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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang pengelolaan pasar tradisional dalam 

meningkatkan kesejahteraan pedagang  berdasarkan perspektif  manajemen 

syariah digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain 

itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian. 

Penelitian pertama diakukan oleh Apriyani (2021) dengan judul 

“Analisis Pengelolaan Pasar Angso Duo setelah Relokasi dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan pasar 

Angso Duo setelah relokasi belum terlaksana dengan baik, adapun faktor-

faktor pengelolaan Pasar Angso Duo setelah relokasi yaitu faktor penunjang 

dan faktor penghambat, dampak pengeolaan Pasar Angso Duo setelah relokasi 

di antara dampak positif yaitu fasilitas yang lebih baik serta jaminan 

keamanan dan terserapnya jumlah tenagakerja, dampak negatif yaitu 

berkurangnya jumlah pembeli dan biaya pengeluaran yang besar. 

Penelitian ini memiiki persamaan yaitu menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang pengelolaan pasar, 

adapun perbedaannya adalah pada tujuan penelitian, variabel Y yaitu Analisis 

pengelolaan Pasar Angso Duo setelah relokasi dalam perspektif ekonomi 

Islam sedangkan skripsi yang peneliti tulis yaitu Pengelolaan Pasar 

Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang  Berdasarkan 
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Perspektif Manajemen Syariah di Pasar Tradisional Rawalo Kabupaten 

Banyumas. 

Penelitian kedua diakukan oleh Magfira Julietta (2020) dengan judul 

“Kesejahteraan Pedagang Pasar Syariah Az-Zaituni Surabaya dalam Perspektif 

Maqashid Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pedagang Pasar 

Syariah Az-Zaitun telah mencapai kesejahteraan apabila di tinjau dari 

perspektif maqashid syariah. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu 

menggunakan metode kualitatif deskriptif serta sama-sama meneliti tentang 

kesetaraan pedagang pasar. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas 

lebih menitik beratkan pada kesejahteraan pedagang dalam persektif Maqashid 

Syariah sedangkan penelitian ini dalam perspektif manajemen syariah. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh ifan muarif (2020) dengan judul 

“Manajemen Strategi Pengelolaan Pasar Tradisioanl Guna Meningkatkan 

Minat Konsumen (Studi Kasus Pasar Lodra Jaya Desa Winong Kecamatan 

Bawang Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penerapan menejemen strategi melalui empat tahapan di antaranya adalah 

analisis lingkungan, perumusan strategi dan implementasi strategi dan 

evaluasi. Penelitian tersebut menitik beratkan pada peningkatan konsumen 

sedangkan penelitian ini pada kesejahteraan pedagang, tetapi sama sama 

meneliti tentang pengelolaan pasar. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Luluk Nur Azizah (2019) dengan 

judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna 
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Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa 

Kemlagilor Turi Lamongan). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Kiringan tergolong kurang baik jika 

dilihat dari aspek penyediaan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana 

Pengelolaan yang kurang baik menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan 

pedagang kecil. Penelitian tersebut menitik beratkan pada manajemen pasar 

tradisional guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil sedangkan 

penelitian ini lebih menitik beratkan pada kesejahteraan pedagang berdasarkan 

perspektif manajemen syariah. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Hastomo & dkk (2021) dengan judul 

“Manajemen dan Administrasi Pasar Tradisional dalam Upaya Menuju 

Keberlanjutan”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan pasar 

tadisional masih tergolong sederhana, informasi dan administrasi pengelolaan 

pasar tidak tercatat dengan baik, serta belum adanya SOP (Standar Operating 

Prcedure) yang baku. Dengan kondisi seperti itu, maka perlu diadakan 

edukasi dalam pengelolaan pasar tradisional. 

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang manajemen pasar. Perbedaannya terletak pada 

variabel lainnya yaitu dalam upaya menuju keberlanjutan, sedangkan variabel 

penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada kesejahteraan pedagang 

berdasarkan perspektif manajemen syariah. 
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B. Kerangka Teori 

1. Manajemen Syariah 

a. Pengertian manajemen Syariah 

Berdasarkan etimologi manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu 

management, yang memiliki makna ketatalaksanaan, tata pimpinan dan 

pengelolaan. Manajemen berarti suatu proses yang ditetapkan oleh 

individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi unutk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Kantohe, 2020). Manajemen berarti 

suatu kegiatan yaitu pelaksanaannya adalah pengelolaan sedangkan 

pelaksananya adalah manager atau pengelola. Dalam bahasa Inggris 

manajemen berasal dari kata kerja to manage arti dalam bahasa 

Indonesia yaitu mengurus, mengelola, menjalankan, membina, dan 

atau memimpin. 

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap 

sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia  untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Suprihanto, 

2018). Manajemen juga merupakan pengambilan keputusan 

(management is decision making). Hal itu dapat dilihat bagaimana 

seorang harus melakukan pekerjaan, misalnya pimpinan harus 

mengambil keputusan untuk menentukan pengembangan produk baru, 

menentukan pasar sasaran, memperluas usaha, menentukan strategi 



11 
 

Pengelolaan Pasar Tradisional..., Ibnu Nomarrulloh, Fakultas Agama Islam UMP, 2022 

pemasaran, menerima, atau mengeluarkan karyawan dan berbagai 

pekerjaan yang lain. 

Menurut Ermaya Suradinata dalam (Nawawi, 2013) 

mendefenisikan manajemen adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan 

menggunkana manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam 

organisasi dengan cara seefisien mungkin. Dari beberapa arti 

manajemen dapat disimpukan bahwa manajemen merupakan 

koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, 

pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebihih dahulu. 

b. Fungsi manajemen Syariah 

Menurut Zaidan dalam (Kantohe, 2020) Fungsi Manajemen yaitu, 

kegiatan manajemen itu biasanya ditandai dari kegiatan atau usaha 

merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengoordinasi serta 

mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi yang ujuang-ujungnya 

adalah tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.  

Adapun fungsi manajemen menurut Nawawi (2013), dijabarkan 

kedalam 10 fungsi yaitu: 

1) Forecasting (ramalan) yaitu kegiatan meramalkan, 

memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila 

sesuatu dikerjakan. 
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2) Planning (perencanaan) yaitu penentuan serangkaian tindakan dan 

kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

3) Organizing (organisasi) yaitu pengelompokan kegiatan susunan 

organisasi, tugas, dan fungsinya. 

4) Staffing (penyusunan personalia) yaitu penyusunan personalia 

sejak dari perekrutan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan 

sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna 

maksimal pada organisasi. 

5) Directing atau Commanding (pengarahan atau mengkomando) 

yaitu usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing bawahan (delegasi wewenang) 

unutk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

6) Leading yaitu pekerjaan manajer unutk meminta orang lain agar 

bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

7) Coordinating (koordinasi) yaitu menyelaraskan tugas atau 

pekerjaan dengan jalan dihubungkan, menyatu- padukan dan 

menyelaraskan pekerjaan bawahan 

8) Motivating (motivasi) yaitu pemberian semangat, inspirasi, dan 

dorongan kepada bawahan agar mengerjakan yang telah ditetapkan 

secara sukarela. 
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9) Controling (pengawasan) yaitu penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan cara untuk menjamin bahwa rancana telah dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan. 

10) Reporting (pelaporan) yaitu pencapaian hasil kegiatan baik secara 

tertulis maupun lisan. 

c. Manajemen dalam Islam 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar, tertib dan teratur ke arah pekerjaan yang jelas, 

landasan yang mantap, perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik 

dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan 

yang dicintai Allah SWT. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki 

Fungsi yang tidak jauh beda dengan konsep manajemen secara umum. 

Hal tersebut telah tertuang dalam Alquran dan hadis sebagai pedoman 

umat Islam. Fungsi tersebut antara lain sebagai berikut : 

1) Planning  

Manajemen menjadi salah satu awal dari aktifitas 

menajemen daam mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

(Murtado, 2021). Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW: 

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika 

melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqa (tepat, 

terarah, jelas, dan tuntas) HR. Ath-Thabrani.” 

 

  Dalam Q.S Al-Insyirah ayat 7-8 Allah berfirman: 

بفَِإَذا فَػَرْغَت فَانَصْب، َوِإََلٰ رَبَِّك فَاْرغَ   
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“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap”. (QS. Al-Insyirah: 7-8). 

 

Setiap hal yang diperbuat oleh manusia, ia harus 

mempertanggungjawabkannya. Agama mengajarkan umatnya 

untuk membuat perencanaan yang matang dan /tgan karena satiap 

pekerjaan akan menimbulkan sebab-akibat. Adanya perencanaan 

yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan 

disenangi oleh Allah. Tentunya, penilaian yang paling utama hanya 

penilalan yang datangnya dari Allah. 

2) Organization 

Organisasi adaah sistem kerjasama sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama. Sistem tersebut harus mempunyai 

karakteristik (Murtado, 2021), antara lain sebagai berikut: 

a) Terdapat komunikasi kedua belah pihak 

b) Setiap individu mempunyai kemampuan untuk bekerja sama 

c) Kerjasama ditunjukan untuk mencapai tujuan bersama 

Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, 

yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berprilaku. 

Manajemen Islam memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : 

a) Teori manajemen Islam merupakan teori yang konsen dan terkait 

dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan 

dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh 

oleh masyarakat muslim. 
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b) Manajemen Islam konsen terhadap variabel ekonomi dan motif 

materi serta bekera untuk memenuhi kebutuhan psikologis 

individu. 

c) Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta 

memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas 

manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi 

dan dimensi spiritual. 

d) Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan 

wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi serta 

menuntut ketaatan terhadapkebaikan. 

2. Pasar Tradisional 

a. Pengertian pasar tradisional 

Dalam bahasa latin, pasar dapat ditelusuri melalui akar dari kata 

“mercatus”, yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. 

Terdapat tiga makna yang berbeda didalam pengertian tersebut : 

Pertama, pasar dalam artian secara fisik; Kedua, dimaksudkan sebagai 

tempat mengumpulkan; Ketiga, hak atau ketentuan yang legal tentang 

suatu pertemuan pada satu market place (Damsar, 2018). Pasar 

tradisional adalah pasar yang masih tradisional yang secara langsung 

penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya (Tambunan, 2020).  

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar 

tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah 

daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 
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daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa 

toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang 

kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha 

skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan 

melalui tawar menawar.  

Asribestari dan Setyono (2013) menjelaskan bahwa pasar 

tradisional ialah pasar dimana penjual dan pembelinya melakukan 

tawar menawar secara langsung sehingga terjadi kesepakatan harga 

antara kedua belah pihak. Rahayu dan Bahri (2014) berpendapat 

bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen 

yang lebih tradisional dan lebih simpel dari pada pasar modern. Pasar 

tradisional bersifat kepemilikan perseorangan. Eksistensi pasar 

tradisional merupakan salah satu indikator paling penting dalam 

kegiatan perekonomian (Sukesi & Sugiyono, 2009). 

Definisi pasar tradisional yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis simpulkan bahwa pasar memiliki pengertian tempat 

bertemunya penjual dan pembeli sampai terjadinya suatu transaksi dan 

pasar tradisonal sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, 

dengan demikian pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar 

tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara 

pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang pemasok-

pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan 

bersosialisasi antar individu. 
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Pengelolaan pasar tradisional pada dasarnya meliputi 

pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar tradisional. Pengelolaan pasar 

tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional agar 

mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat 

perbelanjaan dan toko modern.  

b. Kriteria penataan pasar tradisional 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang 

penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan 

Toko Modern.  

1) Fasilitas  

Pasar tradisional wajib menyediakan area parkir kendaraan 

roda empat untuk setiap 100 m2 luas lantai penjualan. Toko 

modern dan pusat perbelanjaan meliputi minimarket, supermarket, 

hipermarket, departement store, serta perkulakan (grosir). Kelas 

modern ini harus menyediakan lahan parkir satu buah kendaraan 

untuk setiap 60 m2 luas lantai penjualan. Setiap pasar harus 

menyediakan fasilitas yang bersih, aman, sehat, dan nyaman.  

2) Lokasi dan perizinan  

Luas lantai penjualan untuk minimarket kurang dari 400 

m2, luas departement store di atas 5.000 m2 . Perkulakan hanya 
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boleh berdiri pada akses jalan arteri. Supermarket, hipermarket, 

pusat perbelanjaan, dan departemen store tidak boleh berada di 

lingkungan dalam kota minimarket dan pasar tradisional masih 

boleh bertengger di lingkungan perumahan dalam kota. 

Untuk pembangunan pasar di lokasi yang baru, terdapat 

persyaratan lokasi yang harus dipenuhi yaitu: 1) Jalan menuju 

pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum 

sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan 

distribusi. 2) Terletak di daerah yang aman dari banjir dan longsor. 

3) Jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti 

pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, SPBU atau tempat 

pembuangan sampah/limbah kimia dengan jarak minimal 10 meter. 

4) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah atau 

bekas pabrik bahan kimia.  

Izin usaha bagi pasar tradisional wajib memiliki izin usaha 

pengelolaan pasar tradisional (IUPT). Pendirian pertokoan, mal, 

plasa, dan pusat perdagangan harus mengantongi Izin Usaha Pusat 

Perbelanjaan (IUPP). Khusus untuk pendirian minimarket, 

supermarket, departemen store, dan perkulakan harus mengantongi 

Izin Usaha Toko Modern (IUTM), IUTM khusus minimarket 

diprioritaskan bagi usaha kecil dan menengah. 
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3) Sistem penjualan. 

Perkulakan menjual secara grosir barang konsumen. 

Minimarket, Supermarket, dan hipermarket menjual barang 

konsumsi produk pangan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan 

departemen store menyediakan barang konsumsi produk sandang 

dan perlengkapannya. Jam kerja hipermarket, supermarket, dan 

departemen store pada hari senin-jum’at pada pukul 10.00-22.00 

waktu setempat. Pada hari sabtu dan minggu boleh buka hingga 

pukul 23.00. Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, 

Pemda kota (kecuali Pemprov di Jakarta) dapat mengizinkan buka 

melampaui pukul 22.00. 

4) Kemitraan dengan pemasok. 

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan ruang bagi usaha 

kecil dengan harga jual atau sewa yang terjangkau. Perpres ini 

melarang pasar modern untuk mencatut biaya administrasi 

pendaftaran barang (listing fee) bagi pemasok usaha kecil. 

Pemasok tersebut juga harus segera dibayar tunai atau selambat-

lembatnya 15 hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. 

Menariknya Perpres ini mewajibkan toko modern dan pusat 

perbelanjaan melaksanakan program kemitraan. Jika belum, 

selambat-lambatnya dua tahun sejak aturan ini disahkan, mereka 

harus sudah merangkul mitra UKM. 
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Adapun Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan 

Pasar Tradisional, manajemen pasar yang baik seyogyanya diikuti oleh 

suatu ukuran keberhasilan, karena itu indikator pengelolaan pasar yang 

berhasil perlu manajemen operasional di antaranya: 

a. Manajemen yang transparan, meliputi: 

1) Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional.  

2) Konsekuen dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam 

menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran. 

b. Keamanan 

c. Sampah. Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong 

sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi 

pengunjung untuk membung sampah. 

d. Ketertiban. Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para 

pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat 

menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para 

pengunjung atau pembeli. 

e. Pemeliharaan. Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh 

pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran 

yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar 

memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi 

udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya. 
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f. Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial. Pasar yang merupakan 

tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air 

menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. 

Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar. 

g. Pemeliharaan pelanggan. 

h. Produktifitas pasar cukup tinggi 

3. Kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan dalam KBBI berasal dari kata sejahtera yang 

bemakna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam 

gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung arti 

dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Menurut Fahrudin 

(2012) dalam (Purwana, 2014) konteks kesejahteraan, “catera” adalah 

orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari 

kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya 

aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan oleh sebagian 

masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup.  

Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan 

kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas 

hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di 

masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait 

dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. 

Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh 
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kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan 

sosial individu dengan lingkungannya.  

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang 

arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata 

kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang 

diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan 

jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia 

sesuai dengan Pancasila. 

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak 

indikator keberhasilan yang dapat diukur. Kesejahteraan masyarakat 

menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat 

ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih 

baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan 

produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari 

peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.  

Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya (UU RI, 2009). 
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a. Kesejahteraan dalam pandangan Islam 

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki 

banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan 

seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Menurut P3EI (2008:4) dalam (Sardar & Hr, 2016), kesejahteraan 

menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :  

1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang 

didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup 

individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, 

karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di 

antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi 

individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika 

terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan 

sosialnya. 

2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak 

hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah 

kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia 

ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di 

akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di 

akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang 

abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia. 

Kesejahteraan dalam ekonomi syariah adalah kesejahteraan 

secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara 
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spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah tidak hanya 

diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai 

moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan 

berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang 

ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin 

yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang 

dimaksudkan dalam Al qur’an bukanlah tanpa syarat untuk 

mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika 

manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa 

yang dilarangnya (Purwana, 2014).  

Ayat-ayat Al qur’an yang memberikan penjelasan tentang 

kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara 

tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. 

Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini 

menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. 

1) Qs. Al-Nahl ayat 97 

نَُّو  يَػ ِي ْح ُن َل ٌن فَػ ْؤِم َو ُم ٰى َوُى َث نْػ ْو ُأ ٍر َأ ْن ذََك اِْلًا ِم َل َص ِم ْن َع َم
وفَ  ُل َم ْع وا يَػ اُن ا َك ِن َم َس ْم ِِبَْح َرُى ْج ْم َأ ُه نػَّ َػ زِي ْج َن ًة ۖ َوَل يَِّب اًة َط َي  َح

 

Artinya: ”Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Al-Nah : 97) 
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Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah 

SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang 

beriman kepadaNya. Allah SWT juga akan membalas berbagai 

amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala 

yang lebih baik dari amalnya (Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir 

Jilid IV dalam Purwana, 2014). Kehidupan yang baik adalah 

kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, 

termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun 

dan bagaimanapun bentuknya. 

2) Qs. Thaha 117-119 

ـُ ِإفَّ َىَذا َعُدوٌّ َلَك َولَِزْوِجَك َفاَل ُُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْْلَنَّةِ   فَػُقْلَنا ََي آَد

(۱۱۱)ِإفَّ َلَك َأَّلَّ ََتُوَع ِفيَها َوََّل تَػْعَرى  (۱۱۱) فَػَتْشَقى   

(۱۱۱)َوأَنََّك ََّل َتْظَمأُ ِفيَها َوََّل َتْضَحى    
Artinya: ”Kemudian Kami berfirman, ”Wahai Adam, 

sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka 

sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua 

dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) 

untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak 

akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan 

merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” 

(Qs. Thaha : 117-119) 

 

Kesejahteraan menurut pengertian Al qur’an tercermin di 

Surga yang dihuni oleh Nabi Adam a.s dan isterinya sesaat 

sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan 

yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, 

sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak 
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merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. 

Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni 

jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan 

gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup 

pakaian dan tempat tinggalnya ( Terjemah Tafsir Singkat Ibnu 

Katsir Jilid V dalam Purwana, 2014). 

3) Qs. Al-A’raf: 10 

ياًل  ِل َش ۗ َق اِي َع ا َم يَه ْم ِف ُك ا َل َن ْل َع ْم ِِف اأْلَْرِض َوَج نَّاُك كَّ ْد َم َق َوَل
ُروفَ  ُك ْش اَت  َم

 
Artinya: ”Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di 

bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan 

untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.” (Qs. Al-A‟raf: 

10) 

 

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hamba-

Nya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya (Terjemah 

Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid III dalam (Purwana, 2014)). 

Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang 

berupa bumi yang diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat 

memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, 

binatang-binatangnya, dan tambang-tambangnya. 

4) Qs. An-Nisa’: 9 

وا  اُف ا َخ اًف َع ّرِيًَّة ِض ْم ُذ ِه ِف ْل ْن َخ وا ِم رَُك ْو تَػ يَن َل َش الَِّذ ْخ َي َوْل
ا يًد ِد ْوًَّل َس وا قَػ وُل ُق َػ ي وا اَّللََّ َوْل ُق تػَّ َػ ي ْل ْم فَػ ِه ْي َل  َع
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Artinya: ”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-

orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan 

yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Qs. Al-Nisa‟: 9) 

 

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan 

kepada Allah SWT dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada 

ayat ini, Allah SWT meminta kepada hamba-Nya untuk 

memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh 

karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW 

juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang 

lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: 

NYAkeadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada 

membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta- minta 

kepada orang lain.” (Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II 

dalam (Purwana, 2014)) 

5) Qs. Al-Baqarah: 126 

ن ُو ِم َل ْى ا َواْرُزْؽ َأ ًن ا آِم ًد َل ا بَػ َذ ْل ىَٰ َع يُم َربِّ اْج َراِى بْػ اَؿ ِإ ْذ َق  َوِإ
َر  َف ْن َك اَؿ َوَم ِر ۖ َق ِخ ْوـِ اْْل يَػ ْل ْم ِِبَّللَِّ َوا ُه ْػ ن َن ِم ْن آَم َراِت َم لثََّم

ِصرُ  َم ََ اْل ْْ اِب النَّارِ  ۖ َوِب َذ ََلٰ َع رُُّه ِإ ْضَط ياًل ُُثَّ َأ ِل ُو َق تُِّع َم ُأ  َف
 

Artinya: ”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya 

Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang 

aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada 

penduduk-Nya, yaitu diantara mereka yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: 

“Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, 
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kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan 

itulah seburuk- buruk tempat kembali.” (Qs. Al-Baqarah: 

126) 

 

 Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri 

sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga 

tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi 

kebahagian dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun 

untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. (Terjemah Tafsir 

Singkat Ibnu Katsir Jilid I dalam (Purwana, 2014). 

4. Ekonomi Syariah 

a. Pengertian ekonomi syariah 

Syariah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh 

Alquran dan Sunnah (Helmi, 2018). Menurut pandangan Islam bahwa 

istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah 

syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki 

beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah 

syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Alquran seperti 

penjelasan firman Allah: 

َواءَ  ْى ْع َأ ا َوََّل تػَ تَِّب َه ْع اتَِّب ِر َف َن اأْلَْم ٍة ِم رِيَع ٰى َش َل اَؾ َع َن ْل َع  ُُثَّ َج
وفَ  ُم َل ْع يَن ََّل يَػ  الَِّذ

 
Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 

syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah 

syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 

yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al- Jatsiyah: 18). 
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Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang 

berlaku akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, 

sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, 

pengembangan hukum bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang 

bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari 

keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari 

keridhaan Ilahi.  

Berdasarkan petunjuk QS. al-Baqarah/2:275 dan QS. al-Nisa 

/4:29 didalamnya menerangkan bahwa Allah SWT telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk 

menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap 

transaksi kelembagaan ekonomi syari’ah harus selalu dilandasi atas 

dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya 

didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. 

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi 

Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah 

ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari’ah 

sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi 

juga di dunia. 

Hukum ekonomi syariah membahas tentang: 1) jual beli (al-

bai‟); 2) gadai (ar-raḥn); 3) kepailitan (taflis); 4) pengampunan (al-

ḥajr); 5) perdamaian (al-ṣulh); 6) pemindahan utang (al-ḥiwalah); 7) 

jaminan utang ( ad-ḍaman al-kafalaḥ); 8) perseroan dagang 
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(syarikah); 9) perwakilan (wikalah); 10) titipan (al-wadi‟ah); 11) 

pinjam meminjam (al-ariyah); 12) merampas atau merusak harta 

orang lain (al-ghasb); 13) hak membeli paksa (syuf‟ah); 14) memberi 

modal dengan bagi untung (qiradh); 15) penggarapan tanah (al-

muzaro‟ah musaqoh); 16) sewa-menyewa (al-ijaroh), 17) mengupah 

orang untuk menemukan barang yang hilang (al-ji’alah); 18) 

membuka tanah baru (ihya al-mawat); dan 19) barang temuan 

(luqhotah) (Djazuli, 2006). Seluruh bidang hukum ekonomi syariah 

tersebut berdasar prinsip syariah yang mengatur tata niaga, dagang 

dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam 

seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah (Hasan, 

2010). 

Ekonomi syariah merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang 

dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Alquran dan Sunnah dengan 

tujuan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia, sehingga secara 

konsep dan prinsip ekonomi syariah adalah tetap, namun pada 

prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja 

berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan. Menurut Islam 

(2011) ekonomi syariah yaitu ilmu yang mempelajari segala perilaku 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan 

memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat).  

Ekonomi syariah merupakan  sistem  pengetahuan yang 

berfokus pada  masalah ekonomi. Sama seperti konsep ekonomi 



31 
 

Pengelolaan Pasar Tradisional..., Ibnu Nomarrulloh, Fakultas Agama Islam UMP, 2022 

umum lainnya. Hanya pada sistem ekonomi ini, nilai-nilai syariah 

sebagai landasan & dasar pada setiap aktifitasnya. Prinsip ekonomi 

syariah dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, 

keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. 

1) Tauhid. Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang 

menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat (M. Quraish 

Shihab, 2006) dalam (Turmudi, 2017). Ketika seseorang 

mengesakan dan menyembah Allah SWT.  

Hal itu akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus 

bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan adalah dalam rangka 

beribadah kepada Allah SWT karena pada dasarnya segala sesuatu 

bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah SWT. 

2) Keadilan dan Keseimbangan. Prinsip keadilan merupakan landasan 

untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi 

sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan 

pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip 

keseimbangan mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan 

pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara 

pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu (Nata, 

2011). 

3) Kehendak bebas. Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah SWT 

memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak, begitupun dengan 

manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan 
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diperbuatnya bahkan dalam mengambil pekerjaan atau 

memanfaatkan kekayaannya, setiap orang diberikan kebebasan 

dengan cara yang ia sukai. Namun demikian, manusia yang baik 

adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam 

rangka penerapan tauhid dan keseimbangan dalam hidupnya (M. 

Quraish Shihab, 2006) dalam (Turmudi, 2017). 

4) Tanggung Jawab. Dalam prinsip ekonomi syariah, kebebasan yang 

diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam 

mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan 

cara yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab terhadap 

apa yang menjadi pilihannya (M. Quraish Shihab, 2006) dalam 

(Turmudi, 2017). 

b. Dasar hukum ekonomi syariah 

Suatu ilmu pasti memiliki landasan hukum yang dapat 

dinyatakan sebagai  bagian dari konsep ilmu pengetahuan. Demikian 

pula  penerapan syariah dalam bidang ekonomi bertujuan untuk 

mentransformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Ada beberapa 

hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep 

ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Alquran 

ُكمْ قُ  ٓ اَْو ِاَيَّ ُ َۙوِاَّنَّ ْل َمْن يػَّْرزُُقُكْم مَِّن السَّٰمٰوِت َواَّْلَْرضِۗ ُقِل اَّللّٰ  
َلَعٰلى ُىًدى اَْو ِفْ َضٰلٍل مُِّبْْيٍ    
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“Katakanlah: “Siapakan yang memberi rezeki kepadamu dari 

langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah”, dan 

sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti 

berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” 

(QS Saba : 24) 

 

Dari ayat di atas telah Allah jelaskan bahwa sesungguhnya 

rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan nikmat dari Allah 

SWT. Allah memberikannya dari sunnatullah yang Allah tetapkan 

di langit dan bumi. Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia 

di muka bumi tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya bantuan 

dan ketetapan dari Allah SWT. 

2) Hadis 

Hadis memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat 

yang lebih  terperinci dari pada Alquran, hadis Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain–lain dari 

Sa‟id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Janganlah 

merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain” (Ibnu 

Majah, n.d.). 

c. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah 

Nilai-nilai inti ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang  di 

yakini dengan segala keyakinan yang akan menjadi landasan 

paradigma  ekonomi syariah. Nilai-nilai inti ini bersifat filosofis, 

instrumental, institusional, atau  sumber normatif tertinggi  dalam 

Islam: Alquran dan Hadist. 

d. Tujuan ekonomi syariah 
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Secara umum tujuan ekonomi syariah dalam Islam adalah untuk 

menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagian 

dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja 

keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat materi maupun non materi, serta berbuat 

baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai 

dan norma-norma ajaran islam, berupa pelaksanaan perintah-Nya dan 

menjauhkan larang agar terciptanya kemaslahatan yang sesungguhnya 

baik untuk dirinya sendiri dan orang lain (Abbas, 2009). 


