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(Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten 
Enrekang), Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I Moh. Aris 
Pasigai dan Pembimbing II Aulia. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 
pengelolaan di Pasar Tradisional Cakke dan apakah manajemen pengelolaan 
tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil, serta 
mengemukakan pandangan Ekonomi Islam mengenai manajemen pengelolaan 
Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Data yang di dapatkan merupakan 
hasil wawancara sebanyak 6 orang yaitu dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, 
Kepala Pasar dan beberapa pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional 
Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian yang 
menyatakan bahwa manajemen pengelolaan pada Pasar Tradisional Cakke 
tergolong baik, jika dilihat dari aspek penyediaan infrastruktur, tetapi jika dilihat 
dari pengelolaannya, menunjukan bahwa Pasar Tradisional Cakke tergolong 
kurang baik sehingga menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan pedagang 
kecil dalam hal yang negatif, serta dalam pandangan Ekonomi Islam, belum 
sejalan dengan anjuran Ekonomi Islam karena didalamnya belum memiliki sifat 
dan prinsip ekonomi Islam, antara lain prinsip persaingan yang sehat dan 
keterbukaan.  

Kata kunci : Manajemen Pengelolaan, Pasar Tradisional, Pendapatan  
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ABSTRACT 

YUSNITA, 2022. Management Analysis of Traditional Markets to Increase 
Income of Small Traders in an Islamic Economic Perspective (Case Study on 
Cakke Traditional Market, Anggeraja District, Enrekang Regency), Thesis of 
Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Moh. Aris Pasigai and 
Advisor II Aulia. 
 
 This study aims to determine how the management of the Cakke 
Traditional Market and whether the management has an influence on the income 
of small traders, as well as to express the views of Islamic Economics regarding 
the management of the Cakke Traditional Market, Anggeraja District, Enrekang 
Regency. The type of research used is qualitative. The data obtained are the 
results of interviews with 6 people, namely from the Village Head, Village 
Secretary, Market Head and several traders who sell at Cakke Traditional Market, 
Anggeraja District, Enrekang Regency. 
 
 From the analysis that has been carried out, the results obtained which 
state that the management at the Cakke Traditional Market is quite good, when 
viewed from the aspect of providing infrastructure, but when viewed from the 
management, it shows that the Cakke Traditional Market is classified as not good 
enough to have an influence on the income of small traders in negative things, 
and in the view of Islamic Economics, it is not in line with the recommendations of 
Islamic Economics because it does not yet have the characteristics and principles 
of Islamic economics, including the principles of fair competition and openness. 
 
Keywords: Management Management, Traditional Market, Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak 

manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhii 

kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai saran 

pendukungnya.Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan 

melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek 

tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap 

pembentukan harga barang yang ada di pasar. Hal ini didasari atau didorong 

oleh faktor perkembangan ekonomi yang awalnya hanya bersumber pada 

problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia 

sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi 

kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan 

martabat. 

Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin 

keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar 

dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran islam 

menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang 

melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Di dalam islam, diharamkan 

sebagian mendzolimi sebagian yang lain. Salah satu asas yang mendasari 

perekonomian islam adalah asas saling menguntungkan dan tidak merugikan 

pihak lain. Meskipun dalam islam tidak melarang kebebasan dan berkreasii 

dalam melakukan usaha namun dalam hal kometisi harusnya dengan 

persaingan yang sehat. 
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Dalam ekonomi Islam pengelolaan Pasar yang baik harus memperhatikan 

dan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut diantaranya, campur tangan 

pemerintah, jual beli yang sah, serta mekanisme pasar dalam pasar menurut  

ekonomi Islam. Berikut ini pemaparan analisis mengenai pasar 

Tradisional Cakke : 

1. Campur Tangan Pemerintah Dalam sebuah pasar harus ada adil 

pemerintah, karena pemerintah memiliki peran yang besar dalam pasar 

dimana pemerintah tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai 

pengawas dan pengatur dalam pasar. Pasar tradisional Cakke adalah 

salah satu pasar yang ada campur tangan pemerintah, dikatakan 

demikian karena pihak pemerintah desa memiliki adil mengawasi pasar 

tradisional Cakke. 

2. Jual beli dalam pasar tradisional Cakke seseorang yang menggeluti 

praktek jual beli secara syar’i wajib memperhatikan syarat-syarat sah 

praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-

batasan syariat dan tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang 

diharamkan. 

 Berikut beberapa syarat sah jual beli dalam pasar syariah agar tidak 

terjerumus kedalam praktek yang menyimpang. Pertama, persyaratan yang 

berkaitan dengan pelaku praktek jualbeli, baik penjual maupun pembeli, yaitu :  

a) Kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa 

ada paksaan sehingga dapat melakukan transaksi dengan benar.  

b)  Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, 

yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan 

dalam mengatur uang), sehingga tidak boleh bertransaksi yang dilakukan 
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oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Ini 

karena seseorang yang gila dan tidak cakap dalam bertransaksi tidak 

mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi 

dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.  

Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, 

syarat-syaratnya yaitu :  

a) Objek jual beli (baik berupa jualan atau harganya/uang) merupakan 

barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang 

haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk 

diperjualbelikan.  

b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual 

barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. 

Sedangkan diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang 

bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau ridha terhadap  

apa yang dilakukan, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara 

muamalah adalah ridha pemilik.  

c) Objek jual beli dapat diserah terimakan, sehingga tidak sah menjual 

sesuatu yang tidak jelas, seperti menjual burung yang terbang di udara, 

menjual kambing atau sejenisnya yang masih dalam kandungan, dan lain-

lain. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan 

karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak 

dapat diserahkan.  

d) Objek jual beli dan harganya diketahui secara jelas oleh kedua belah 

pihak sehingga terhindar dari gharar. Selain itu, tidak diperkenankan 

seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan 
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jual beli. Jika pada sebuah pasar terjadi daya saing yang tidak sehat 

terlebih lagi terjadi praktek-praktek kecurangan seperti padagang baru 

yang berjualan di bahu jalan. Terlebih lagi pengelola pasar tradisional 

Cakke membiarkan saja tanpa ada penanganan yang tegas, pengelola 

pasar  Cakke bahkan juga meminta pungutan setiap harinya, tentu hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang 

berjualan di dalam pasar.  

Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang 

mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian 

pasar, dalam islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di 

dunia dan di akhirat. Semua fungsi tersebut haruslah meyakinkan setiap 

orang bahwa pasar dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi dalam hal ini 

beberapa ekonomi percaya bahwa ekonomi dalam pasar bekerja dengan 

efisien dan mereka juga percaya bahwa pasar juga masih membutuhkan 

adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, karena dengan 

adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan 

terpenuhi. 

Agar pasar berjalan dengan seimbang maka diperlukan sebuah 

manajemen pengelolaan didalamnya. Manajemen pengelolaan dimaksudkan 

agar terciptanya pasar yang dapat mensejahterakan pedagangnya tanpa ada 

kecurangan-kecurangan didalamnya. Pasar tradisional yang berjalan sendiri 

tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan banyak 

permasalahan.Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan 

pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen 
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antara lain perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actating), pengendalian (controling). 

Berdasarkan manajemen pengelolaan, pasar dibagi menjadi dua yaitu 

pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional sebagai pasar yang 

dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. 

Tempat usahanya dapat berbentuk toko, los, kios, dan tenda yang 

menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat.  

Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan 

koperasi. Proses penjualan dan pembelian dilakukan dengan tawar-menawar. 

Keberadaan pasar khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu 

indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Kegiatan 

pasar tradisional digambarkan dengan kesibukan yang padat dengan kegiatan 

tawar-menawar di sana-sini. Kegiatan tawar-menawar yang ramai ini menjadi 

salah satu ciri khas pasar tradisional. 

Adapun permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain :  

1) Permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat 

kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan 

tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan 

operasional pasar. 

2) Masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan 

prasarana pasar yang sangat minim, menjamurnya para pedagang kaki 

lima yang mengurangi pendapatan pedagang, dan minimnya bantuan 

permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Pengelolaan pasar 

yang baik dan profesional diharapkan dapat meningkatkan daya saing 
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pasar tradisional, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin 

kelangsungan dari pasar itu sendiri. 

Pasar tradisional yang ditemui sekarang pada umumnya dapat hidup 

berdampingan dengan perdagangan yang dikelola dengan lebih modern, 

seperti kios dan toko. Adapun susunannya biasanya ditengah pasar terdiri dari 

los yang memanjang tempat pedagang meletakkan dagangannya. Di antara 

los terdapat gang tempat orang-orang berjalan melihat-lihat dan mencari 

berbagai barang-barang kebutuhan yang diinginkan.  

Fasilitas perdagangan di Kecamatan Anggeraja relatif lengkap diantaranya 

terdapat pasar, minimarket dan tokoh/warung. Dari 3 kelurahan dan 12 desa 

di Kecamatan Anggeraja keberadaan pasar hanya terdapat di Cakke 

kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja. Pasar Tradisional Cakke juga 

merupakan satu-satunya pasar yang diklaim sebagai yang terbesar dan 

termewah di daerah Enrekang. Pasar tradisional cakke memiliki sarana 

perdagangan paling banyak dan paling lengkap yang terdapat di Kecamatan 

Anggeraja. Pasar tradisional cakke diresmikan pada, selasa 19 februari 2013.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, 

maka masalah yang akan diteliti adalah :  

Bagaimana Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Cakke di Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang 

Kecil Dalam Persfektif Ekonomi Islam.? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Cakke di 

Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Guna Meningkatkan Pendapatan 

Pedagang Kecil Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Secara teoritis 

Hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau 

memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan 

mengenai menajemen pengelolaan pasar tradisional dalam persfektif 

ekonomi islam. 

2) Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lapisan 

masyarakat luas mengenai pasar tradisional, dan juga sebagai acuan bagi 

kalangan mahasiswa atau bagi penulis lainnya yang akan melakukan 

ataupun yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan judul skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Manajemen  

1) Pengertian Manajemen 

Secara etomologi, kata manajemen berasal dari bahasa inggris, 

management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan 

pengelolaan, artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang 

ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Muhammad Munir, 

2009:9).Manajemen menurut pakar yang ditulis oleh (Husaini Usman, 

2014:5) , adalah” seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. 

Manajement dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien”.  

2) Manajemen Pengelolaan 

Nugroho ( 2011 ) “mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan 

istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen”. Secara etomologi istilah 

pengelolaan berasal dari kata kelola ( to manage ) dan biasanya merajuk 

pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu, jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan 

dengan proses, mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan 

tujuan tertentu yang ingin dicapai. 
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Adapun fungsi manajeman pengelolaan menurut Terry, George R 

(2009) antara lain : 

a. Planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

b. Organizing, yaitu pengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertnetu. 

c. Actuating, yaitu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengarahan, penyaringan dan pengembangan tenaga kerja.  

d. Controling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, 

menentukan sebab-sebab, penyimpangan dan mengambil tindakan 

korelatif. 

Prinsip-prinsip Manajemen pengelolaan (Stephen, Mary Colter 2010:7) : 

a. Prinsip efisiensi dan efektifitas 

b. Prinsip pengelolaan 

c. Prinsip mengutamakan tugas pengelolaan 

d. Prinsip kepemimpinan yang efektif 

e. Prinsip kerja sama 

Manajemen pasar tradisional  

Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan dan 

pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan peraturan Mentri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar taradisonal adalah 
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penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pasar tradisional. 

 Sementara pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya 

pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu 

berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat pembelajaan dan 

tokoh modern (Malayu S.P Hasibuan 2005:38).  

Pengelolaan pasar tradisional meliputi perencanaan dan kelembagaan, 

bagian perencanaan meliputi :  

a. Bupati /Walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar 

tradisional. 

b. Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan 

perencanaan non fisik. 

c. Perencanaan fisik meliputi, penentuan lokasi, penyediaan fasilitas, 

bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung, perencanaan 

fisik berlaku untuk pembangunan revitalisasi pasar lama. 

d. Penentuan lokasi antara lain, mengacu pada RT/RW Kabupaten/Kota, 

dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi 

masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana trasportasi yang 

menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dengan lokasi 

pasar baru yang akan dibangun. 

e. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar antara lain, bangunan 

toko/kios/los, dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu,  petak atau 

blok dengan akses pengunjung kesegala arah, pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang cukup, penataan toko/kios/los berdasarkan jenis 
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barang dagangan dan bentuk bangunan pasar tradisional selaras 

dengan karakteristik budaya daerah. 

f. Sarana pendukung antara lain kantor pengelola, area parkir, tempat 

pembuangan sampah, air bersih, tempat ibadah, toilet umum, pos 

keamanan, sarana komunikasih, dan area bongkar muat barang. 

Tujuan dari manajemen pasar  tradisional menurut (Siti Fatima Nurhayati, 

2014:51)  adalah sebagai berikut :   

a. Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang 

perdagangan 

b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat  

c. Memanfaatkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan 

masyarakat  

d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola dan 

memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah 

e. Mempertahankan menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan 

fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Konsep Pedagang Kecil  

1) Pengertian Pedagang Kecil  

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk 

memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan pedagang kecil adalah orang 

yang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktifitas produksi 

dalam arti luas ( produksi barang, jual barang dan menyelenggarakan 

jasa ) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam 

masyarakat usaha mana yang dilaksanakan ditempat-tempat yang 
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dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang 

informal (Kasmir, 2006:171).Adapun indikator pedagang kecil antara lain 

sebagai berikut : 

a. Kemampuan pedagang kaki lima dalam menyewa ruko yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan pedagang kaki lima 

untuk menyewa ruko.  

b. Pendapatan yang dihasilkan adalah hasil pendapatan harian pedagang 

kaki lima berupa pendapatan kotor dari hasil penjualan yang dihitung 

dalam satuan rupiah. Pendapatan yang didapatkan tidak tetap setiap 

harinya karena hasil pendapatan tergantung pada pembeli. 

c. Sumber modal adalah sumber modal pedagang kaki lima berdasarkan 

sumber asal kepemilikan modal usaha dalam menjalankan usaha 

dagangannya. 

d. Jumlah tanggungan yang dimaksud adalah jumlah jiwa yang menjadi 

beban tanggungan pedagang kaki lima dalam kehidupan sehari-harinya. 

Jumlah jiwa menunjukan kemampuan dan seberapa besar tanggung 

jawab pedagang kaki lima yang secara langsung dan tidak langsung 

harus dihidupiny dalam kebutuhan sehari-harinya. 

3. Konsep Pendapatan 

1) Pengetian pendapatan 

Menurut (Winardi, 1992), pengertian pendapatan adalah “sebagai saluran 

penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun 

dari hasil sendiri yang dimulai dengan sejumlah uang atau jasa atas dasar 

harga yang berlaku pada saat itu”. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kecil antara lain : 
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a. Manajemen pasar  

1) Pemerintah desa atau masyarakat desa memilih tim manajemen 

untuk mengelola pasar  

2) Tim manajemen pasar  

3) Tim manajemen harus supervisi tim keamanan dan tim parkir 

kendaraan. 

4) Harus ada pertemuan rutin untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat desa. 

b. Los dan Kios  

1) Los adalah tempat pasar di lantai saja, dan orang yang jual barang 

harus membawa barang diawal hari. 

2) Kios adalah tempat pasar yang lebih permanen, sehingga dapat di 

buka pagi-pagi dan barang dapat disimpan didalamnya. 

3) Orang yang mengelola pasar harus mengatur penggunaan los atau 

kios, sehingga tidak didominasi oleh orang tertentu. Misalnya ada 

masalah bila semua kios diisi oleh orang dari luar desa. 

c. Ongkos  

1) Organisasi menentukan ongkos biaya yang diminta dari orang yang 

menggunakan los atau kios. 

2) Biaya ongkos dapat digunakan untuk banyak kebutuhan yang 

berkaitan dengan pemasaran. 

3) Tidak meminta ongkos dari pembeli barang di pasar 

d. Penjualan 

1) Manajemen pasar dapat menentukan penjualan di pasar dan 

mereka mengutamakan masyarakat desa. 
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2) Penjual dari luar diadakan supya masyarakat desa dapat membeli 

barang yang tidak ada di desa dan mereka tidak perlu pergi ke 

pasar 

3) Jika orang desa mempunyai produk khusus, seperti barang 

kerajinan, dijual oleh orang desa terutama untuk orang dari luar 

e. Pembelian 

1) Pembeli utama adalah orang desa yang perlu membeli makanan,  

kain, baju, dan barang yang dibutuhkan untuk rumahnya. 

2) Sebagian dari pembeli adalah orang dari desa lain yang 

berdekatan, karena mereka cepat memerlukan sesuatu yang ada 

di pasar desa ini dan tidak ada di pasar lain yang lebih 

berdekatan. 

3) Pembeli dari luar ada jika desa mempunyai hasil kerajinan atau 

hasil bumi yang dapat dibeli untuk dijual ditempat lain, misalnya 

dikota. 

f. Komoditi yang dijual  

1) komoditi yang biasa adalah makanan, minuman, kain, dan baju 

2) komoditi lain adalah barang yang dibutuhkan oleh orang desa, 

misalnya barang untuk dapur, atau peralatan kecil untuk 

pekerjaan. 

3) Satu komoditi istimewa adalah produk kerajinan yang ingin dibeli 

oleh orang dari luar. Barang- barang mungkin dibeli karena 

kebutuhan sendiri atau dibeli agar dapat dijual kembali di tempat 

lain. 
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g. Hari operasional  

Pasar yang dibuka tiga kali seminggu, karena barang yang dijual baru 

ada pada hari tersebut. 

2) Pendapatan dalam Persfektif Ekonomi Islam  

Pendapatan didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang 

yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua bela pihak (Husein 

Syahatah, 2001:150).Beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep 

Islam, yaitu sebagai berikut :  

a. Adanya harta ( uang ) yang dikhususkan untuk perdagangan 

b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-

unsur lain yang berkaitan untuk produksi, seperti usaha dan sumber-

sumber alam. 

c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya 

kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya. 

d. Modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan. 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam 

mengambil laba. Adapun kriteria Islam secara umum yang dapat 

memberi pengaruh dalam penentuan batasan pengambilan keuntungan 

yaitu :  

1) Kelayakan dalam penetapan laba, Islam menganjurkan agar 

para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Batasan 

laba ideal ( yang pantas dan wajar ) dapat dilakukan dengan 

merendahkan harga.  
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2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba, Islam menghendaki 

adanya keseimbangan antara laba dengan tingkat kesulitan 

perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi resiko, maka 

semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang. 

3) Modal  berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh 

pedagang atau  seorang pengusaha, yaitu semakin panjang 

perputaran dan pertambahan tingkat resiko maka semakin besar 

pula laba yang diinginkan.  

4) Cara menutup harga penjualan jual beli dengan harga tunai 

sebagaimana juga boleh dengan kredit, dengan syarat adanya 

keridhoan diantara keduanya. 

4. Konsep Pasar 

1) Pengertian pasar  

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, sehingga akhirnya dapat 

menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang 

diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli 

dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli 

dan penjual (Satria, 2010:3). Secara sederhana pasar dapat dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok antara lain : 

a. Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam, diantaranya pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar 

konkrit, toko serba ada dan lain-lain. 

b. Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi 

beberapa macam diantaranya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-
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buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar bahan 

bangunan dan lain-lain. 

Adapun definisi pasar menurut (William J. Stanton 2003) “ pasar 

adalah orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, 

uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Pada 

umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa 

dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui 

oleh kedua belah pihak yang bertransaksi “.  

2) Jenis-Jenis Pasar 

a. Jenis-jenis pasar menurut Kelas Mutu Pelayanan antara lain : 

1. Pasar Modern 

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta 

atau koperasi yang bentuknya berupa mall, supermarket, depertment 

store, dan shopping center yang pengelolaannya dilaksanakan 

secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan 

berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan bermodal 

kuat dan dilengkapi label harga yang pasti 

2. Pasar tradisional  

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual 

serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara 

langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan 

biasanya terdiri dari kios-kois, los, dan dasaran terbuka yang dibuka 

oleh penjual atau suatu pengelola pasar.  
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b. Jenis-jenis pasar menurut pengelolaanya adalah sebagai berikut :  

c. Pasar pemerintah, yaitu pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah. 

d. Pasar swasta, yaitu pasar yang diselenggarakan atau dikelola oleh 

orang pribadi atau badan. 

e. Jenis-jenis pasar menurut tingkat pelayanannya antara lain :  

1. Pasar regional, yaitu pasar dengan komponen bangunan-bangunan 

yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik didalam maupun 

diluar bagunan, dan melayani perdagangan tingat nasiona. 

2. Pasar kota, yaitu pasar dengan komponen-komponen, sistem arus 

barang dan orang, baik didalam ataupun diluar bangunan, dan 

melayani perdagangan tingkat kota. 

3. Pasar wilayah, yaitu pasar dengan komponen-komponen, sistem arus 

barang dan orang, baik didalam maupun diluar banguan dan 

melayani perdagangan tingkat wilayah. 

3)  Cari-ciri pasar tradisional  

Menurut Lilananda pasar tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Terdiri dari kios-kios atau gerai oleh penjual. 

b. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari hari misalnya, bahan-bahan 

makanan berupa sayur, buah-buahan, ikan ,telur, daging, pakaian, dan 

barang dagangan lainnya. 

c. Umumnya terletak dekat kawasan pemukiman masyarakat, agar 

memudahkan pembeli mencapai pasar. 

d. Sistem pembelian barang akan dilakukan dengan tawar-menawar. 

e. Pasar tradisional beropetasi mulai dari subuh. 
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f. Hubungan ekonomi antara sesama pedagang pasar tradisional dengan 

saling meminjam uang atau memberikan utang barang dagangannya 

dengan pedagang pasar lainnya yang cukup mereka kenal 

g. Para pedagang pasar tradisional saling berebut dan menarik perhatian 

para langganannya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin akan 

tetapi para pedagang masih bersahabat antara pedagang. 

5. Pasar dalam Ekonomi Islam  

Pasar dalam kacamata Islam menurut (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 

2017:62) adalah tempat transaksi ekonomi yang ideal yang aturan-aturannya 

bermafaskan ajaran-ajaran Islam dimana didalamnya harus tercipta 

mekansime harga yang adil atau harga yang wajar, yang tentu saja memiliki 

berbagai kelemahan seperti tidak selalu selaras antara prioritas individu 

dengan sosial, mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, dan lain  

sebagainnya. 

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan 

keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya 

untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. 

Pandangan Islam mengenai pasar menganjurkan sekiranya seluruh pelaku 

pasar untuk bertindak secara adil, baik dalam bentuk persaingan maupun adil 

kepada diri sendiri. Salah satu cara dalam mempersiapkan diri yakni dengan 

berbenah dan mencari solusi agar mampu berekonomi dengan adil dan 

sesuai dengan aturan syariah. 
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Pasar merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan, maka dalam pasar ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan demi kesejhteraan masyarakat dan berjalannya pasar sesuai 

ekonomi islam, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Peran pemerintah dalam pasar  

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pasar dimana 

pemerintah tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pengawas 

dan juga pengatur dalam pasar. Umar bin Khattab pada masa 

pemerintahannya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pasar 

bahkan, terlibat langsung didalamnnya, baik dalam pendirian pasar, 

pengaturan dan pengawasan.  

b. Mekanisme pasar Islam  

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berbeda 

dalam keseimbangan, tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya 

menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. 

Prinsip dasar mekanisme pasar dalam Islam, diantaranya yaitu :  

1) Mekanisme pasar pada Masa Rasulullah SAW 

(Sukarno Wibowo 2013:203), Pasar berperan sangat penting dalam 

perekonomian masyarkat muslim pada masa Rasullulah SAW dan 

Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adalah 

seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan 

sahabat. Pada usia tujuh tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya 

Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari 

sinilah ilmu perniagaan beliu diasa. Kemudian sejalan dengan usianya 

semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal 
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sendiri, ataupun bermitra dengan orang lain. Kementrian dengan skema 

mudharabah dan masyarakat yang dianggap cukup populer pada 

masyarakat Arab pada masa itu.  

Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi 

pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak 

memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, 

Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror 

yang sangat berat masyarakat kafir Makkah (terutama suku Quraisy, suku 

rasulullah sendiri) sehingga perjuangan dan dakwa merupakan prioritas. 

Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah 

bergeser menjadi pengawas pasar.  

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk 

membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah 

pada saat itu tiba-tiba naik, sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan 

pemerintah dan penawaran yang murni, maka tidak ada alasan untuk tidak 

menghormati harga pasar. 

f. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun  

Ibnu Khaldun menulis dalam bukunya yang berjudul “ harga-harga 

dikota , ia membagi barang menjadi dua jenis yaitu kebutuhan pokok 

dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan 

selanjutnya populasinya bertambah banyak, maka barang-barang 

kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas”.  

Ibnu Khaldun mengamati fenomena tertinggi dan terendah dari 

berbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan 
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kontrol harga. Ibnu Khaldun lebih menfokuskan dirinya untuk 

menjelaskan fenomena yang terjadi sebagaimana mestinya. 

a. Jual beli dalam pasar Islam  

(Adiwarman A. Karim 2012:147), Perdagangan atau jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati. 

.Konsep jual beli dalam pasar Islam berdasarkan pada batasan-

batasan syariat, karena jika tidak memindahkan batasan-batasan tersebut 

maka sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah 

transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, kecurangan, dan 

ketidakadilan dalam bertransaksi. Ini disebabkan sedikitnya pengetahuan 

tentang ajaran Islam yang berakibat pada orientasi untuk mengejar 

keuntungan sehingga berbagai upaya ditempuh agar mendapatkan 

keuntungan berlebih, jadi pada hakikatnya yang mereka lakukan itu 

adalah transaksi riba. 

g. Manajemen dalam Islam 

Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan 

diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran manajemen dalam 

Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-nya kepada Muhammad 

SAW, Nabi dan Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam 

bersumber dari Nash-Nash Al-qur’an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. 

Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang 
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berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut (Hendi Suhendi 

2014:67).Adapun prinsip dan karakteristik manajemen dalam Islam, yaitu : 

h. Prinsip manajemen Islam 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakakukan 

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. 

i. Karakteristik Manajemen dalam Islam  

Manajemen Islam memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : 

1) Teori manajemen Islam merupakan teori yang konsen dan terikat 

dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan 

dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh 

masyarakat muslim. 

2) Manajemen Islam konsen terhadap variabel ekonomi dan motif 

materi serta bekera untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu. 

3) Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta 

memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktiviras 

manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi 

dan dimensi spiritual. 

4) Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dari 

wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi serta 

menuntut ketaatan terhadap kebaikan.  
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B. Tinjauan Empiris 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama / Tahun Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Siti Jubaidah 
Hasibuan 
 
2020 
 

Potensi Pasar 
Tradisional 
Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan 
Pedagang di 
Pasar 
Tradisional 
Keluarga, jl. 
HOS. 
Cokrominoto. 
Kel. Simpang 
III Sipin. Kota 
Jambi  

Penelitian 
Kualitatif  

Hasil penelitian 
ini bahwa pasar 
tradisional 
keluarga di tiga 
tahun terakhir 
kurang 
berpotensi dalam 
meningkatkan 
pendapatan 
pedagang di 
pasar tersebut, 
disebabkan oleh 
tiga faktor yaitu, 
penetapan harga 
yang terlalu 
tinggi,sarana 
prasarana yang 
kurang 
memenuhi 
standar dan 
penataan pasar 
yang masih 
kurang. 
 

2 Hendrianto  
 
2018 

Manajemen 
Strategi 
Pengelolaan 
Pasar Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan 
Pedagang 
Presfektif 
Ekonomi Islam  

Penelitian 
kualitatif  

Berdasarkan 
hasil penelitian 
terkait dengan 
manajemen 
strategi 
pengelolaan 
pasar segamas, 
dengan 
melakukan 
analisis SWOT. 

 

3 Nikmatul 
Maskuroh  
 
1440 H / 2019 
M 

Peran Pasar 
Tradisional 
Dalam 
Peningkatan 
Perekonomian 
Masyarakat 
Menurut 

Penelitian 
Kualitatif  

Hasil penelitian 
ini adalah pasar 
Yosomulyo 
Pelangi telah 
berpotensi dalam 
peningkatan 
perekonomian 
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Persfektif 
Ekonomi Islam 

masyarakat 
Yosomulyo Kec. 
Metro Pusat Kota 
Metro dari bidang 
kreatifitas dan 
keterampilan 
ekonomi di 
masyarakat. 
Salah satunya 
adalah unit usaha 
yang 
dikembangkan, 
seperti wahana-
wahana 
permainan, spot 
foto, permainan 
tradisional dan 
lain-lain.  

4 Nia 
Prasetyaningsih 
 
2019 

Potensi Pasar 
Tradisional 
Dalam 
Peningkatan 
Ekonomi 
Masyarakat 
Persfektif 
konomi Islam  

Metode 
analisis 
deskriptif 
dengan 
pendekatan 
kualitatif  

Hasil penelitian 
ini menunjukan 
bahwa hasil dari 
penelitian ini 
menunjukan 
bahwa pasar 
tradisional 
Wringin 
berpotensi dalam 
meningkatkan 
ekonomi 
pedagang. 
Adapun potensi 
pasar Wringin 
antara lain 
sumberdaya alam 
yang berupa 
sawah, lahan 
kosong, dan 
sungai. 
Sumberdaya 
ekonomi yang 
berupa pertanian, 
peternakan, 
perikanan, sektor 
kuliner, serta 
sektor parawisata 
pantai indah 
widarapayung.  
 

5 Fausih  
2019 

Pengelolaan 
Pasar 

Penelitian 
kualitatif  

Hasil penelitian 
menunjukan 
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Tradisional 
Dalam 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Ditinjau Dari 
Persfektif 
Ekonomi Islam 

bahwa kurang 
optimalnya 
pengawasan dan 
ketegasan para 
petugas terhadap 
pengelolaan para 
pedagang yang 
masih saja ada 
beberapa 
pedagang yang 
belum mengikuti 
peraturan yang 
berlaku dipasar 
sehingga 
pedagang 
tersebut masih 
saja berjualan 
disembarang 
tempat yang bisa 
mengganggu 
kepentingan 
umum. Serta 
dilihat dari 
pandangan Islam 
pengelolaan 
sudah sesuai 
dengan persfektif 
ekonomi Islam 
namun tidak 
secara formal 
menerapkan 
hukum ekonomi 
Islam.  
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C. Kerangka konsep 

Kerangka konsep adalah sebuah model berupa konsep atau gambaran 

biasanya dalam bentuk diagram atau skema hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel terikat atau hubungan indikator penelitian. Kerangka konsep 

ditujukkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.1 : kerangka Konsep  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakan 

penelitian). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian dalam 

kanca kehidupan yang sebenarnya.(Sugiyono, 2012), mengemukakan 

“Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu 

saat ditengah masyarakat “.  

 Selain menggunakan penelitian lapangan penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian dengan membaca, 

mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan 

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek yang 

diangkat, manfaat lainnnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada 

banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Pembatasan dalam penelitian 

ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang akan 

dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini pun difokuskan pada “ 

Bagaimana Pengelolaan Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang Apakah Manajemen Pengelolaan tersebut Memiliki 

Pengaruh Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil.” 
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C. Lokasi dan waktu penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan atau dilaksanakan setelah ujian proposal. 

D. Sumber Data 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri  

oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam penelitian 

ini data primer dapat didapatkan dari lapangan, yaitu wawancara dengan 

sekertaris pasar yang membahas tentang kondisi pasar yang terjadi saat ini, 

serta kendala yang dihadapi oleh pengurus pasar. Wawancara kedua 

dengan narasumber yang mengetahui lebih dalam tentang masalah yang 

terjadi dipasar saat ini, yaitu tentang kesemrawutan para pedagang lain yang 

berjual di bahu jalan atau di pinggir-pinggir jalan bukan di dalam los yang 

sudah disewakan yang dampaknya adalah mengurangi pendapatan mereka. 

Data ini merupakan data utama yang digunakan untuk mencari informasi 

mengenai analisis manajemen pengelolaan pasar tradisional guna 

mendingkatkan pedapatan pedagang kecil dalam presfektif ekonomi islam di 

pasar Cakke, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang  

b. Data sekunder  

 Data sekunder adakah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah 

dalam bentuk publikasih. Dalam penelitian ini data sekunder dapat 
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didapatakan dari perpustakan. Buku-buku literatur dan data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari sekertaris pasar 

Tradisional Cakke, Kecamatan Anggeraja berupa peraturan tata laksana 

pasar  Tradisional Cakke Kecamatan Aggeraja dan jumlah los serta harga 

pertahun. 

E. Pengumpulan Data  

a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai 

fenomena  gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Untuk 

mengamati kejadian yang komplek dapat menggunakan alat bantu misalnya, 

kamera, video, atau audio 

b. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertnyaan-pertanyaan 

pada para responden. 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada 

responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar 

mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat 

permasalahan dari objek penelitian, adapun yang diwawancarai disini adalah 

kepala desa, sekretaris desa, kepala pasar, dan beberapa pedagang dipasar 

Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

c. Dokumentasi disini dapat berbentuk gambaran/foto atau pencari data-data 

berupa catatan, transip , buku, majalah dan sebagainya. Data ini cenderung 

kepada data sekunder. Adapun metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang manajemen pengelolaan pasar tradisional Cakke 
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dari sekertaris.Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh 

informasi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Bungin, (2013) 

mengatakan bahwa “instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

maka dalam penelitian kualitatif tidak banyak membutuhkan alat bantu 

instrumen. Dengan membawa dirinya sendiri, sebenarnya peneliti kualitatif 

sudah siap meluncur ke lapangan untuk menghimpun data sebanyak 

mungkin”. Dalam pedapatan-pendapatan tersebut dapat dipahami bahwa 

dalam penelitian ini, peneliti menjadi kunci utama dalam memperoleh data 

yang akan menggambarkan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian.Adapun langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menyusun 

instrumen peneltian tentang “Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional 

Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Dalam Persfektif  Ekonomi 

Islam Pada Pasar Tradisonal Cakke antara lain : 

1. Menyusun pedoman observasi, untuk memotret kondisi lokasi 

penelitian yaitu di Pasar Cakke, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten 

Enrekang. 

2. Menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam 

menyimpulkan data dari informasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang menggambarkan tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis 

digunakan teknik deskriftif analisis yaitu, teknik untuk menggambarkan 
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atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik 

ini menggambarkan tentang analisis manajemen pengelolaan pasar 

tradisional guna meningkatkan pendapatan pegadang kecil di pasar 

Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya 

pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Editing (mengedit data)  

Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsisten dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. 

b. Organizing (mengatur dan menyusun data) 

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. 

c. Analyzing (menganalisis)  

Dengan memberikan analisis lanjutan terdahap hasil editing dan 

organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian 

dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.Setelah 

penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari 

lapangan, lalu penulis mengelolanya secara sistematis sesuai dengan 

sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis akan 

menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau 

lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. 

Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci 

kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir 

deduktif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum objek penelitian  

1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang 

Sejarah abad XIV, daerah ini disebut Massenrenpulu yang artinya 

meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang 

dari endeg yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya 

sebutan Endekan. Masih ada persih lain yang mengatakan bahwa 

administrasi pemerintah telah dikenal dengan nama Enrekang versi Bugis 

sehingga jika dikatakan bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-

gunung dan bukit-bukit sambung menyambung mengambil 85% dari 

seluruh luas wilayah 1.786.01 Km. Pada mulanya terbentuk Kabupaten 

Enrekang yang telah mengalami beberapa kali pergantian Bupati. 

Sebelum terbentuknya menjadi Kabupaten berturut-turut 

mengalami perrubahan bentuk. Pertama menurut sejarah pada mulanya 

Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama 

Malepong Bulan, kemudian yang terdiri dari 7 kawasan yang lebih dikenal 

dengan Pitu Massenrenpulu yaitu: Endekan, Kassa, Batu Lapa, Duri, 

Maiwa, dan Baringin. Tujuh Massenrempulu ini terjadi kira-kira dalam 

abad ke XIV dan kerajaan tersebut berubah menjadi lima Massenrempulu 

yakn: Endekan, Duri, Maiwa, Kassa dan Batu Lappa. 

Kedua, zaman penjajahan sejak tahun 1012 sampai dengan 1941 

berubah kembali menjadi dikepalai oleh seorang kontrolurel (Tuan 

Petoro). Ketiga dalam zaman pendudukan Jepang (1941-19450 Oder 

Afreling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Keempat dalam 
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zaman Nica (NIT 1946-27 Desember 1949) kembali Kawasan 

Mansenrempulu berubah menjadi Onder Afdeling Enrekang. Kelima 

kemujian sejak tanggal 27 desember 1960, kawasan Massenrempulu 

berubah menjadi Kewedanan Enrekang dengan puncak pimpinan 

pemerintah disebut Kepala Pemerintah Negri Enrekang. Sehubungan 

ditetapkannya perda nomor : 4,5,6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 

2002 tentang pembentukan 4 (empat) kecamatan definitif dan perda 

nomor 5 dan 6 tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga 

pada saat ini Enrekang telah memiliki 11 kecamatan yaitu :  

Kecamatan Enrekang ibu kotanya Enrekang, Kecamatan Maiwa 

ibu kotanya Maroangin, Kecamatan Anggeraja ibu kotanya Cakke, 

Kecamatan Baraka ibu kotanya Baraka, Kecamatan Alla ibu kotanya 

Belajen, Kecamatan Curio ibu kotanya curio, Kecamatan Bungin ibu 

kotanya Bungin, Kecamatan Malua ibu kotanya Malua, Kecamatan 

Cendana ibu kotanya Cendana, Kecamatan Buntu batu ibu kotanya Pasui 

hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka diresmikan pada tanggal 19 

januari 2007. Dan Kecamatan Masalle ibu kotanya Lo’ko hasil pemekaran 

dar Kecamatan Alla. 

1) Kondisi Geografis dan Iklim 

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak 3 14 “36” LS dan 

119 40 “53” BT. Sedangkan ketinggian bervariasi antara 47 meter 

sampai 3.259 meter diatas permukaan laut. Jarak dari ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan Makassar ke kota Enrekang dengan jalan darat 

sepanjang 235 km. Batas-batas daerah Kabupaten sebagai berikut :  

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah 
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timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Enrekang tahun 

1024/2015 dalam seksi integrasi pengelolaan dan diseminasi statistik 

(2015:XIII), luas wilayah Kabupaten Enrekang ini adalah 1.786,01 km 

atau sebesar 2,83% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. 

Enrekang memiliki iklim tropis, Enrekang adalah kota dengan curah 

hujan yang signifikan bahkan dibulan terkering terdapat banyak hujan. 

Iklim ini dia anggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Koppen-Geiger. 

Suhu rata-rata tahunan adalah 26.6 C di Enrekang. Presipitasi rata-rata 

2410 mm. Bulan terkering adalah Agustus dengan 138 mm curah hujan 

hampir semua presitipasi di sini jatuh pada Januari rata-rata 316 mm. 

Suhu terhangat sepanjang tahun adalah Oktober dengan suhu rata-rata 

27,2 C. Juli adalah bulan terdingin dengan suhu rata-rata 25,7 C. 

2) Topografi Geologi dan Hidrologi  

Topografi wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya bervariasi 

berupa perbukitan, pengunungan, lembah, dan sungai dengan 

ketinggian 47-3-293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai 

wilayah pantai. Secara umum keadaan wilayah didominasi oleh bukit-

bukit dan gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah 

Kabupaten Enrekang sedangkan dataran hanya 15,04%. 

3) Kondisi Demografi 

Secara total jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 

2003 sebanyak 178.658 jiwa terdiri dari jenis kelamin laki-laki 90.341 

dan perempuan 88,317 jiwa. Populasi penduduk Alla (40.403 jiwa), 
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kemudian Kecamatan Baraka (31.305 jiwa), Kecamatan Enrekang 

(28.467 jiwa), dan  Kecamatan Maiwa (21.975 jiwa). Sedangkan jumlah 

angkatan kerja berdasarkan lapangan usaha secara total pada tahun 

2002 berjumlah 75.244 dan pada tahun 2003 berjumlah 833.058 dan 

terbanyak pada sektor pertanian yaitu pada tahun 2002 (80,84%) dan 

tahun 2014 (83,73%). Selama periode 1998-2003 perekonomian 

Kabupaten Enrekang relatif lebih baik dibandingkan dengan 

perekonomian Sulawesi Selatan. Pada tahun 2002 pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Enrekang sekitar 4,90%. Demikian pada tahun 

2003 Kabupaten Enrekang tumbuh sekitar 5,71% dan Sulawesi Selatan 

tumbuh sekitar 5,39%. 

4) Tingkat Pendidikan 

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang 

sangat memperhatikan sistem pendidikannya. Pemda Kabupaten 

Enrekang fokus meningkatkan kompetensi guru, dengan pendidikan 

yang maksimal ke anak didik. Tak tanggung-tanggung demi 

meningkatkan kompetensi guru tersebut, kadisdikbud Enrekang 

Jumurdin menambahkan, tahun ini menyiapkan 1 milliar. Sebanyak 27 

perwakilan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat menerima 

surat keputusan Bupati Enrekang tentang penetapan sekolah adiwiyata 

tingkat Kabupaten Enrekang tahun 2017. Jumlah keseluruhan sekolah di 

Kabupaten Enrekang yaitu SD sebanyak 218 sekolah, SMP sebanyak 

45 sekolah, dan SMA sebanyak 36 sekolah. Sistem belajar 9 tahun. 
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5) Mata Pencaharian  

Pada umumnya penduduk Kabupaten Enrekang bermata 

pencaharian petani. Sektor pertanian sangat penting peranannya dalam 

perekonomian di Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian memberi 

kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Sejak tahun 1998 sampai 

2002, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB diatas 47%. Hal 

ini mencerminkan bahwa perekonomian sebagian besar penduduk 

diwilayah ini masih mengandalkan sektor pertanian. Selain sektor 

pertanian sektor kehutanan dan perkebunan juga memberikan kontribusi 

yang cukup besar. Luasnya hutan di Kabupaten Enrekang cukup luas 

dan tersebar dibeberapa Kecamatan. Bila dirinci menurut 

jenisnya/fungsinya, maka dapat dikatakan sebagian besar hutan 

tersebut berupa hutan lindung (72.755) dan sebagian lainnya 

merupakan hutan produksi biasa (14.597). Pada tahun 2002 di luasan 

hutan produksi tersebut diperoleh produksi jati rimba sebanyak 4.048,66 

m2 dan rotan sebanyak 478 ton. 

Pertambangan termasuk juga mata pencaharian Kabupaten 

Enrekang berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Kabupaten 

Enrekang dapat diketahui potensi bahan galian yang terbesar di 

berbagai Kecamatan. Bahan galian tersebut diantaranya minyak bumi, 

batubara, emas, perak, logam dasar (Cu, Pb, Zn) marmer, pasir, kuarsa, 

dan lain-lain. Semua sumber daya tersebut sudah diketahui 

penyebarannya, namun baru sebagian bahan galian yang 

terindentifikasih jumlah cadangan di setiap wilayah. Karena daerah 

Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang 
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terhampas luas sehingga memiliki sumberdaya alam yang salah satu 

Kabupaten terkaya di Sulawesi Selatan. 

2. Sejarah Singkat dan Letak Pasar Tradisional Cakke 

Awal berdirinya pasar Tradisional Cakke pada tahun 70an tepat 

dijalan poros Enrekang Toraja namun setelah berjalannya waktu pasar 

Cakke semakin berkembang sehingga tidak mempu menampung 

semuanya sehingga pasar Cakke dipindahkan ditengah kota Cakke dan 

pada saat itu mulailah pembangunan awal pertama pasar Tradisional 

Cakke pada tahun 2007 dan renovasi pasar tahun 2014. Dari tahun ke 

tahun pasar Tradisional Cakke sudah banyak mengalami peningkatan 

dan perkembangan sehingga itu menjadi pasar terbesar kedua di 

kabupaten Enrekang setelah pasar Sudu. 

1) Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekangn sebagai berikut :  

Gambar 4.1 

Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Cakke Kecamatan 
Anggeraja 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data Sekunder : Dokumentasi Pengelola Pasar 

Ketua 

Pengawas Pasar Bendahara / 

Sekertaris 

Retribusi Sampah Petugas Keamanan 

Staf Umum 
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2) Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Cakke 

 Tabel 4.1   

Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Cakke 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Kantor Pengelola 1 Ada 

2 Kamar Mandi / Wc 6 Ada 

3 Air Bersih - Ada 

4 Penerangan Umum - Ada 

5 Lahan Parkir Mobil / Motor - Ada 

Sumber data sekunder : Data Pasar Tradisional Cakke 

Berdasarkan dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Pasar 

Tradisional Cakke memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

lengkap, seperti adanya kantor pengelola, kamar mandi/ WC 

umum, air bersih, penerangan umum, dan lahan parkir 

motor/mobil.  

3) Jumlah Los yang Disewakan dan Harga Pertahun 

Tabel 4.2 

Jumlah Los yang Disewakan dan Harga Pertahun 

No Los yang Disewakan Jumlah Harga Sewa 
Pertahun 

1 Los Tertutup 100 buah 3.500.000 

2 Los Terbuka Kain 72 buah 750.000 

3 Los Ikan 50 buah 500.000 

4 Los Sayuran 62 buah 500.000 

5 Los Peralatan Rumah 
Tangga 

35 buah 750.000 

6 Los Sate 10 buah 1.000.000 

7 Los Terbuka Baru 50 buah 1.200.000 

Jumlah 379 buah 8.200.000 
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Data sekunder : Data Pasar Tradisional Cakke dan Wawancara 

Berdasarkan dari tabel diatas dari total 379 buah los yang disewakan, 

terdapat 50 buah los kosong atau belum tersewakan yang terdiri dari los terbuka 

baru, los sate dan los ikan.  

Kecamatan Anggeraja merupakan bagian wilayah Kabupaten Enrekang 

yang terletak di wilayah utara Kabupaten Enrekang sekaligus berperan sebagai 

salah satu penyangga Kabupaten Enrekang di mana dalam perkembanganya 

telah menunjukan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan 

fungsinya. 

 Luas wilayah Kecamatan Anggeraja adalah 126.96 km dengan jumlah, 

penduduk 23.825 dengan klasifikasih jumlah penduduk laki-laki : 11.909, dan 

jumlah penduduk perempuan : 11.916 (Sumber : BPS Penduduk Tahun 2010). 

Yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan. Adapun batas Kecamatan Anggeraja 

adalah : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malua dan Baraka 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alla 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang. 

Konsep Dasar Pertukaran Sosial Masyarakat Duri 

Pertukaran terjadi dalam beberapa untuk dalam maktris, antara lain 

pertukaran langsung, pertukaran tergeneralisasi dan pertukaran produktif. Dalam 

pertukaran langsung, timbal balik dibatasi pada aktor yang terlibat. Pertukaran 

tergeneralisasi melibatkan timbal balik yang besifat tidak langsung. Seseorang 

memberikan kepada orang lain, dan penerima merespon tetapi tidak kepada 
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orang pertama. Akhirnya pertukaran dapat bersifat produktif, yaitu kedua aktor 

harus saling berkontribusi agar keduanya memperoleh keuntungan.  

Dalam pertukaran langsung dan tergeneralisasi satu orang diuntungkan 

oleh nilai yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Satu orang menerima 

penghargaan sementara, yang satunya mengalami pengorbanan. Dalam 

pertukaran produktif kedua orang mengalami pengorbanan mendapatkan 

penghargaan secara simultan. 

Ciri khas pertama dari pasar Tradisonal Cakke yaitu masyarakat Duri 

melakukan transaksi tidak semata-mata menggunakan uang namun mereka 

menggunakan barang atau jasa yang diperoleh dari hasil bumi di setiap Desa. 

Hasil bumi kemudian dijual dan hasil jualan kembali digunakan untuk membeli 

kebutuhan pokok atau hasil bumi yang tidak dihasilkan di Desa tersebut.  

B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriftif dengan menggunakan jenis data 

kualitatif, dimana data berdasarkan pada data yang dinyatakan dalam bentuk 

uraian informasi yang bersifat kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara 

mengenai “Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna 

Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Dalam Persfektif Ekonomi Islam 

Pada Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. 

Adapun sumber data yang digunakann  adalah data primer yang diambil 

secara langsung dari objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara 

kepada informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada atau 

sudah jadi yang diperoleh dari sekertaris Pasar Tradisional Cakke, Kecamatan 

Anggeraja. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan 

kepada kepala desa, sekertaris desa, kepala pasar dan beberapa 

pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Cakke, diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

1. Wawancara dengan Kepala Desa  

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa bapak Yunus, ia 

mengatakan bahwa Pasar Tradisional Cakke memiliki sarana dan prasara 

yang cukup baik, pasar juga memberikan sumbangsih bukan untuk 

pembangunan desa melainkan untuk pembangunan kembali pasar, untuk 

kelembagaan, BPK, MPK, dan olahraga. Manajemen pengelolaan 

diserahkan seluruhnya kepada kepala pasar, sedangkan Kepala desa 

hanya membentuk, mengawasi, dan menjalankan seperlunya. Sementara 

itu juga pernah diadakan rapat pertemuan antara aparatur desa dengan 

pengurus pasar mengenai manajemen pengelolaan Pasar Tradisional 

Cakke, karena banyak pedagang yang complain dengan banyaknya 

pedagang baru yang berjualan dibahu jalan, rencananya aparatur desa 

akan memusyawarahkan hal tersebut dengan para pedagang, pengelola 

pasar, dan satpol PP. 

2. Wawancara dengan Sekertaris Desa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris desa Ibu Fitri, 

sejalan dengan yang dikatakan kepala desa, ia mengatakan bahwa 

semenjak didirikannya Pasar Tradisional Cakke, pihak pasar memberikan 

sumbangsih tetapi bukan untuk pembangunan desa, melainkan untuk 

pembangunan pasar itu sendiri, seperti renovasi, pemasangan lampu, 

perbaikan jalan disekitar pasar, dan untuk kelembagaan-kelembagaan, 
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serta olahraga. Manajemen Pasar Tradisional Cakke juga seluruhnya 

berada ditangan pengelola pasar yang bertanggung jawab dengan 

masalah-masalah yang terjadi dipasar, setelah itu baru dikoordinasikan 

dengan aparatur desa. 

3. Wawancara dengan kepala pasar  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kadir selaku kepala 

pasar ia mengatakan bahwa hal yang sama dengan apa yang 

disampaikan oleh kepala desa dengan sekertaris desa, ia mengatakan 

bahwa Pasar Tradisional Cakke memiliki sarana prasara yang cukup baik, 

dan memberikan sumbangsih terhadap pembangunan pasar, serta 

kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Manajemen pengelolaan Pasar 

Tradisional Cakke sudah cukup, meskipun ada complain dari para 

pedagang mengenai pedagang baru yang berjualan dibahu jalan, tetapi 

selaku pengelola pasar sudah menanganinya dengan sangat tegas 

dengan memberikan teguran tertulis. 

4. Wawancara dengan para pedagang  

a. Wawancara dengan pedagang los tertutup  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para beberapa pedagang 

yang menyewa los tertutup, bahwasanya pernah diadakan koordinasi 

para pengelola pasar dengan para pedagang mengenai manajemen 

pengelolaan Pasar Tradisional Cakke, terkait masalah pedagang baru 

yang berjualan dibahu jalan, sampai saat ini menurut pedagang belum 

ada pengaruhnya dengan adanya manajemen tersebut. Pedagang 

yang berjualan dibahu jalan juga mengurangi pendapatan mereka 

sekitar 10%, kebanyakan pedagang yang berjualan dibahu jalan 
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menjual sayuran, ikan dan makan-makanan basah lainnya, 

sedangkan para penyewa los tertutup sebagian besar menjual 

pakaian dan sembako. 

b. Wawancara dengan pedagang los terbuka  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang sayuran 

di los sayuran, sama halnya dengan yang disampaikan oleh para 

pedagang di los tertutup, bahwa pernah dilakukan koordinasi antara 

pengelola pasar dengan para pedagang, dan belum ada pengaruhnya 

untuk para pedagang, karena masalah terkait pedagang baru yang 

berjualan dibahu jalan hanya diberikan teguran oleh para pengelola, 

sehingga mereka meresahkan para penjual yang penyewa los di 

dalam pasar karena mereka sangat berpengaruh pada pendapatan 

yang didapat oleh para penyewa, yang biasanya perhari mereka 

mendapatkan Rp. 100.000 – Rp. 200.000, dengan adanya pedagang 

yang berjualan dibahu jalan pendapat mereka berkurang hingga 50% 

karena para pembeli cenderung enggan masuk kedalam pasar karena 

ada yang berjualan di luar-luar pasar dengan harga yang sama. 

c. Wawancara dengan pedagang di bahu jalan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang yang 

berjualan dibahu jalan, bahwa pernah dilakukan koordinasi antara 

pedagang dengan pengelola pasar mengenai manajemen pengelolaa 

Pasar Tradisional Cakke, karena banyak complain terkain pedagang 

yang berjualan dibahu jalan, mereka ingin para pedagang agar mau 

menyewa los-los yang kosong agar tidak meresahkan para pedagang 

yang berjualan didalam pasar/ yang sudah menyewa los. Namun 
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mereka belum mempunyai niatan untuk menyewa los/kios didalam 

pasar agar lebih nyaman, dan perdagangan di pasar Tradisional 

Cakke menjadi lebih kondusif. 

Dengan melihat hasil analisis yang ada, dapat disimpulkan dari 

jawaban masalah dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di pasar Tradisional Cakke, secara kasat mata belum 

menunjukkan adanya pengelolaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat 

dari tempat berjualan bagi pedagang, seperti pedagang yang 

menghamburkan barang dagangannya terutama pedagang sayuran, 

mereka berjualan ditepi jalan, padahal jalan tersebut terbilang padat 

pengguna karena juga merupakan lahan parkir pasar Tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Adapun solusi untuk para pedagang yang berjualan di luar pasar 

agar mau menyewa los yang masih kosong, yaitu pemerintah harus tegas 

untuk menerapkan aturan yang ada aturan yang dibuat untuk menjamin 

perbaikan dimasyarakat, pemerintah juga bisa merangkul semua para 

pedagang agar masuk ke dalam pasar, serta tidak ada lagi alasan sepi 

pembeli karena masih ada sebagian pedagang yang berjualan luar pasar 

sehingga membuat pembeli enggan masuk ke dalam pasar.  

Pemerintah harus rutin melakukan penertiban terhadap pedagang 

yang berjualan di luar pasar, saya rasa kondisi pasar tersebut tidak akan 

sepi kalau semuanya mau masuk ke dalam pasar. Kalau semua 

pedagang benar-benar sudah masuk ke dalam pasar maka tidak ada lagi 

kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, serta manajemen 
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pengelolaan akan berjalan dengan baik dan sudah sejalan dengan prinsip 

ekonomi Islam. 

C. Pembahasan 

Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan 

dan pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia 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, sementara pemberdayaan pasar tradisional 

adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan 

pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing 

dengan pusat pembelanjaan dan toko modern. 

Tujuan dari manajemen pasar tradisional adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang 

perdagangan. 

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memanfaatkan sumber daya milik pemerintah daerah untuk 

kepentingan masyarakat. 

4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola dan 

memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah. 

5. Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan 

fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pasar Tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja, secara kasat mata belum menunjukkan adanya 

pengelolaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarana dan 
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prasarana untuk para pedagang, tidak rapinya pengelolaan pasar memang 

sangat jelas terlihat dari sisi infrastruktur penyedian tempat berjualan bagi 

pedagang, seperti pedagang yang menghamburkan barang dagangannya 

terutama pedagang sayuran, mereka berjualan ditepi jalan utama, padahal 

jalan tersebut terbilang padat pengguna karena juga merupakan lahan parkir 

Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Prinsip-prinsip manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Cakke 

adalah, sebagai berikut :  

1. Prinsip efektif dan efisiensi  

Efisensi dan efektifitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip 

manajemen. Titik tolak pelaksanaan manjemen dalam organisasi 

semaksimal mungkin memanfaatkan semua sumber, tenaga, dana dan 

fasilitas yang ada secara efisien. Hubungan kerja yang fungsional dan 

berjalan dengan baik akan mempermudah pelaksanaan efisiensi yang 

menjadi prinsip manajemen. Dari hasil penelitian yang di dapat di 

pasar tradisional Cakke prinsip efisiensi dan efektifitas belum berjalan 

dengan baik, karena pengelola belum mampu memanfaatkan fasilitas 

yang ada di Pasar Tradisional Cakke sehingga tujuan yang diinginkan 

belum tercapai.  

2. Prinsip pengelolaan  

Prinsip pengelolaan didasarkan pada langkah-langkah manjemen 

yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju 

dengan mudah dapat dicapai dengan baik. 

Proses manajemen pengelolaan pasar tradisional cakke : 
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a. Tahap perencanaan Pasar Tradisional Cakke 

Pada tahap perencanaan pasar, Kepala Desa bersama pengelola 

pasar menyusun suatu perencanaan mengenai Pasar Tradisional 

Cakke. Keduanya membahas mengenai perencanaan pasar yang 

meliputi fisik mauoun perencanaan non fisik pasar. Perencanaan 

yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :  

j. Menetapkan tarif retribusi yang dipungut dari para pedagang 

k. Melaksanakan program penataan kembali terhadap bangunan 

pasar 

l. Menyediakan sarana pendukung untuk pasar. 

a. Tahap pelaksanaan/pemanfaatan Pasar Tradisional Cakke  

Pelaksanaan/pemanfaatan terhadap Pasar Tradisional Cakke 

terdiiri atas beberapa macam yaitu sebagai berikut :  

 Sebagai tempat bagi masyarakat untuk menjual barang hasil 

usahanya seperti sayur-sayiran, buah-buahan, ikan dan 

sebagainya. 

 Sebagai tempat terjadinya proses transaksi jual beli antara 

penjual dan pembeli. 

b. Tahap pengawasan Pengelolaan Pasar Tradisional Cakke  

Pengelolaan terhadap Pasar Tradisional Cakke 

dilaksanakan oleh kantor pengelolaan pasar, kantor ini memiliki 

wewenang untuk menata para pedagang. Kantor pengelolaan 

pasar bertanggungjawab terhadap penataan para pedagang agar 

dapat terlaksana dengan baik, dan pasar dapat berjalan dengan 

kondusif. 
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3. Prinsip Kepemimpinan yang efektif  

Prinsip pimpinan yang efektif harus memiliki kebijaksanaan dalam 

mengambil keputusa, tidak bertele-tele dan menghemat waktu, artinya 

tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. Ia wajib mengembangkan 

hubungan baik dengan semua bawahannya. Manajer yang baik adalah 

manajer yang tidak menyalahkan bawahannya, tetapi mengingatkan 

dan menyarankan, demikian juga bawahan yang baik tidak pernah 

menggugat kepada atasan, tetapi meluruskan dan menyadarkan 

sepanjang masih dalam konteks profesionalitas yang ada diatas aturan 

yang disepakati.  

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib di terapkan 

dalam pasar tradisional, antara lain :  

a) Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar 

kerelaan antara masing-masing pihak. Dari hasil penelitian di pasar 

tradisional Cakke, prinsip Ar-Ridha sudah berjalan dengan baik, tanpa 

adanya paksaan dikedua belah pihak.  

b) Persaingan yang sehat. Berdasarkan hasil penelitian yang di pasar 

tradisional Cakke, adanya pedagang yang berjualan di bahu jalan tanpa 

menyewa los yang kosong didalam pasar, menyebabkan pendapatan 

pedagang yang berjualan los menjadi berkurang.  

c)  Prinsip kejujuran, merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. 

Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam 

bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung 

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan 

masyarakat secara luas. Dari hasil penelitian dipasar tradisional Cakke, 
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telah ditemukan adanya ketidak jujuran yang dilakukan pedagang kepada 

pembeli, contohnya buah yang sudah ditimbang dan di bungkus perkilo 

dicampur dengan buah yang sudah  jelek. 

d)  Keterbukaan adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku 

benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. 

 

Dari hasil penelitian yang didapat prinsip kepemimpinan belum 

berjalan dengan baik di pasar Tradisional Cakke, karena pemimpin pasar 

belum menjalankan tugasnya secara tegas dalam pengatur para pedagang 

untuk menyewa los atau kios yang masih kosong di dalam pasar. 

 

Berdasarkan faktor manajemen pengelolaan diatas masih belum 

terealisasi di pasar Tradisional Cakke, inisiatif dari pihak pengelola pasar 

tentunya sangat diperlukan yaitu dengan mangatur atau mentata para 

pedagang untuk menyewa los atau kios yang masih kosong didalam pasar, 

namun hal itu hanyalah keinginan para pedagang yang telah menyewa 

semata dan belum terealisasi. Tentunya hal tersebut bukanlah masalah 

sepele yang bisa diabaikan, pasalnya dengan banyaknya pedagang yang 

berjualan ditepi jalan menjadikan suasana pasar yang sangat tidak kondusif. 

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang yang 

berjualan di dalam pasar Tradisional Cakke, seperti yang tertera dalam tabel 

dibawah ini :  
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Tabel 4.3 

Pendapatan Pedagang 

No Jenis los dan kios Pendapatan 

sebelum 

Pendapatan 

sesudah 

1 Los tertutup Rp 250.000/hari Rp 200.000/hari 

2 Los terbuka/sayuran  Rp 200.000/hari Rp 150.000/hari 

3 Los ikan  Rp 150.000/hari Rp 120.000/hari  

Sumber data diperoleh dari hasil waawancara dengan beberapa pedagang  

Berdasarkan dari tabel diatas jumlah pedagang yang banyak 

berpengaruh dengan adanya pedagang yang berjualan dibahu jalan adalah 

para pedagang los tertutup/los sembako, sayuran dan los ikan. Rata-rata 

para pedagang mangalami penurunan pendapatan sebesar 10-50% per 

harinya. 

Untuk itu sudah sepantasnya pihak pengelola Pasar Tradisional 

Cakke untuk lebih tegas agar pedagang yang berjualan dibahu jalan mau 

untuk menyewa los atau kios yang kosong, disisi lain juga mampu 

menciptakan suasana yang nyaman bagi pedagang dan pembeli dan juga 

suasana yang kondusif antar pedagang agar semua proses dan prinsip-

prinsip dalam manajemen pengelolaan dapat berjalan dengan baik, jika hal 

tersebut telah terealisasi maka kondisi pasar akan terlihat rapi dan nyaman. 

Dalam ekonomi Islam pengelolaan pasar yang baik harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut 

diantaranya, jual beli yang sah, serta mekanisme pasar dalam pasar 

menurut ekonomi Islam. Jika pada pasar terjadi daya saing yang tidak 

sehat terlebih lagi terjadi praktek-praktek kecurangan seperti pedagang 
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baru yang berjualan dibahu jalan. Terlebih lagi pengelola pasar tradisional 

Cakke membiarkan saja tanpa ada penanganan yang tegas. Pengelola 

pasar juga meminta pungutan setiap harinya, tentu hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap pendapatan yang berjualan di dalam pasar.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang 

kecil, diantaranya adalah :  

c. Kondisi dan kemampuan pedagang  

Kemampuan pedagang dalam transaksi jual beli yaitu mampu 

meyakinkan para pembeli untuk membeli dagangannya dan sekaligus 

memperoleh pendapatan yang diinginkan. 

d. Modal  

Setiap usaha membutuhkan modal untuk operasional usaha yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam kegiatan 

penjualan semakin banyak produk yang dijual berakibat pada kenaikan 

keuntungan. 

e. Kondisi organisasi usaha  

Semakin besar suatu usaha akan memiliki frekuensi penjualan yang 

semakin tinggi sehingga keuntungan akan semakin besar dibandingka  

dengan usaha yang lebih kecil. 

f. Faktor lain  

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan berkaitan dengan periklanan 

dan kemasan produk. Dalam pasar jenis dagangan juga dapat 

mempengaruhi pendapatan  

Pada hakekatnya selain faktor-faktor diatas sebagaimana 

pandangan yang membandel yang berjualan di bahu jalan berpengaruh 
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terhadap pendapatan yang diperoleh para peadagang yang berjualan di 

dalam pasar. Di lihat dari penangannya, manajemen pengelolaan pasar 

seharusnya mampu mengatur ataupun memberikan tindakan tegas 

terhadap masalah yang sedang terjadi saat ini.  

Pandangan Ekonomi Islam mengenai pasar menganjurkan 

sekiranya seluruh pelaku pasar untuk bertindak secara adil, baik dalam 

bentuk persaingan maupun adil kepada diri sendiri. Salah satu upaya 

mempersiapkan diri yakni dengan berbenah dan mencari solusi agar 

mampu berekonomi dengan adil dan sesuai dengan aturan syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN : 

1. Pengelolaan pasar tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja, belum 

menunjukkan adanya manajemen pengelolaan yang baik, hal tersebut 

dapat dilihat dari kondisi tempat berjualan yang kurang memadai untuk 

para pedagang, belum mampu menciptakan suasana nyaman bagi para 

konsumen dan pembeli. Daya saing Pasar Tradisional Cakke sering 

terjadi adanya praktek-praktek kecurangan seperti pedagang baru yang 

berjualan dibahu jalan, pengelola pasar tradisional membiarkan saja 

tanpa ada penanganan yang tegas, pengelola pasar hanya memberikan 

teguran-teguran tanpa sanksi yang berat. Hal tersebut tentu akan 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang berjualan didalam 

pasar. 

2. Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum 

memiliki sifat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain prinsip 

kejujuran, persaingan yang sehat, dan keterbukaan. Apa yang dilakukan 

oleh pihak pengelola pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja 

bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. 

B. SARAN : 

1. Untuk pengelola Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja 

diharapkan pengelola pasar lebih meningkatkan kinerjanya secara 

menyeluruh dalam segala aspek sehingga dapat mengantisipasi segala 

kecurangan-kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi di Pasar 
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Tradisional Cakke. Inisiatif dari pihak pengelola pasar tentunya sangat 

diperlukan yaitu dengan mengatur atau mentata para pedagang untuk 

menyewa los atau kios yang masih kosong didalam pasar.  

2. Untuk pedagang Pasar Tradisional Cakke Diharapkan para pedagang 

khususnya pedagang yang berjualan dibahu jalan untuk saling 

menghormati, setidaknya mereka mau untuk menyewa los atau kios 

yang kosong, sehingga masalah-masalah yang terjadi di pasar dapat 

berkurang.  
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PANDUAN WAWANCARA 

A.  Wawancara dengan Kepala Desa  

1. Bagaimana sarana dan prasarana Pasar Tradisional Cakke kecamatan 

Anggeraja? 

2.  Apakah pasar tradisional memberikan sumbangsih terhadap 

pembangunan desa Cakke Kecamatan Anggeraja? 

3. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

4.  Apakah manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja sudah berjalan dengan baik? 

5. Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pihak aparatur desa dengan 

pengurus pasar? 

B.Wawancara dengan Sekertaris Desa 

1. Apakah pasar Tradisional Cakke memberikan sumbangsih terhadap   

pembangunan pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang ? 

2. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan pasar Tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

3. Apakah manajemen pengelolaan pasar Tradisional Cakke sudah berjalan 

dengan baik ? 

4. Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pihak aparatur desa dengan 

pengurus pasar ? 

5. Bagaimana hasil dari rapat pertemuan antara pihak aparatur desa dengan 

pengurus pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang ? 
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C. Wawancara Dengan Kepala Pasar  

1. Apakah pasar Tradisional Cakke memberikan sumbangsih terhadap 

pembangunan pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang ? 

2. Bagaimana sarana dan prasarana pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

3. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan pasar Tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

4. Apakah yang sudah dilakukan oleh pengelola pasar dalam menangani 

pedagang yang berjualan dibahu jalan ? 

5. Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pihak aparatur desa dengan 

pengurus pasar Tradisonal Cakke dan para pedagang ? 

D. Wawancara Dengan  Pedagang Los Tertutup dan Los Terbuka  

1. Bagaimana sarana dan prasarana pada Pasar Tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

2. Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pengelola pasar dengan para 

pedagang di pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang ? 

3. Apakah pengaruhnya bagi pedagang dengan adanya manajemen 

pengelolaan ? 

4. Apakah pedagang yang berjualan dibahu jalan mengurangi pendapatan 

penyewa los tertutup / los terbuka ? 

5. Bagaimana pengaruh pendapatan perhari setelah banyak pedagang yang 

berjualan dibahu jalan ? 



59 
 

 

6. Berapakah pungutan yang harus dibayar kepada pihak pengelola pasar 

Tradisional apabila dihitung perhari ? 

7. Apakah harga sewa los sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh 

pengelola pasar ? 

E.Wawancara Dengan Pedagang yang berjualan di Bahu Jalan  

1.Bagaimana sarana dan prasarana pada Pasar Tradisional Cakke 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

2. Apakah pernah dilakukan koordinasi antara ketua pasar dengan para 

pedagang yang berjualan dibahu jalan dipasar Tradisional Cakke ? 

3. Apakah pengaruhnya bagi pedagang dengan adanya manajemen 

pengelolaan ? 

4. Apakah pedagang yang berjualan dilos mengurangi pendapatan 

pedagang yang berjualan dibahu jalan ? 

5. Berapakah pungutan yang harus dibayarkan kepada pihak pengelola 

pasar tradisional apabila dihitung perhari ? 

6. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh pengelola pasar ? 

7. Adakah keinginan untuk menyewa los didalam pasar ? 
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1. Karakteristik informan penelitian 

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari Kepala 

Desa, Sekertaris Desa, Kepala Pasar, dan  beberapa Pedagang yang ada di 

Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Data dari hasil penelitian ini didapatkan dengan melalui wawancara yang 

dilakukan oleh responden. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap pengelola pasar dan para pedagang, maka peneliti 

mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut: 

Pertama peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 oktober 

2021, kepada Kepala Desa yang bernama Bapak Yunus, terkait dengan 

manajemen pengelolaan tersebut 

Pertanyaan 1 :Bagaimana sarana dan prasarana Pasar Tradisional 

Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Informan Bapak Yunus menjawab:“Iya, Pasar Tradisional Cakke 

memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup baik, karena memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti adanya kantor 

pengelola, kamar mandi/wc, air bersih, penerangan umum dan lahan 

parkir”. 

Pertanyaan 2 :Apakah Pasar Tradisional Cakke memberikan sumbangsih 

terhadap pembangunan Desa? 

Jawaban Bapak Yunus : “Iya, Pasar memberikan sumbangsih bukan 

untuk pembangunan desa melainkan untuk pembangunan kembali pasar 

untuk kelembagaan BPK, MPK, dan Olahraga. 

Pertanyaan 3 :Bagaimana sistem Manajemen Pengelolaan Pasar 

Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraka Kabupaten Enrekang ? 
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Jawaban Bapak Yunus : “Sistem manajemen pengelolaan diserahkan 

seluruhnya kepada kepala pasar, sedangkan kepala desa hanya 

membentuk, mengawasi dan menjalankan seperlunya. 

Pertanyaan 4 :Apakah manajemen pengelolaan pasar sudah  berjalan 

dengan baik ? 

Jawaban Bapak Yunus : “Iya sudah berjalan dengan baik, meskipun ada 

complain dari para pedagang mengenai pedagang baru yang berjualan 

dibahu jalan, tetapi pengelola pasar sudah memberikan teguran tertulis. 

Pertanyaan 5 :Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pihak aparatur 

desa dengan pengurus pasar ? 

Jawaban Bapak Yunus : “Iya pernah diadakan koordiansi atau diadakan 

rapat pertemuan antara aparat desa dengan pengurus pasar mengenai 

Manajemen Pengelolaan. 

Pada tanggal yang sama 28 oktober 2021, peneliti kemudian 

melanjutkan wawancara kepada sekertaris desa yang bernama Ibu 

FitriPertanyaan 1 :Apakah pasar Tradisional Cakke memberikan 

sumbangsih terhadap pembangunan desa Cakke Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Fitri : “ setau saya semenjak didirikannya Pasar Tradisional 

Cakke, pihak pasar memberikan sumbangsih tetapi bukan untuk 

pembangunan desa, melainkan untuk pembangunan pasar itu sendiri. 

Pertanyaan 2 :Bagaimana sistem manajemen pengelolaan pasar 

Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Fitri : “ sistem manajemen pengelolaan pasar Tradisional 

Cakke seluruhnya berada di tangan pengelola pasar. 
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Pertanyaan 3 :Apakah manajemen pengelolaan pasar Tradisional Cakke 

sudah berjalan dengan baik ? 

Jawaban Ibu Fitri :  “ menurut saya iya, sudah berjalan dengan baik. 

Pertanyaan 4 :Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pihak aparatur 

desa dengan pengurus pasar ? 

Jawaban Ibu Fitri : “ iya pernah, diadakan koordinasi dengan pengurus 

pasar mengenai manajemen pengelolaan. 

Pertanyaan 5 :Bagaimana hasil dari rapat pertemuan antara pihak 

aparatur desa dengan pengurus pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Fitri : “hasil dari rapat pertemuan tersebut yaitu rencananya 

aparatur desa akan memusyawarakan dengan para pedagang, pengelola 

pasar dan satpol pp, dikarenakan banyak pedagang yang complain 

dengan banyaknya pedagang baru yang berjualan di bahu jalan. 

Pada tanggal 30 oktober 2021, peneliti melakukan wawancara 

kepada Kepala Pasar yaitu Bapak Kadir 

Pertanyaan 1 :Apakah pasar Tradisional Cakke memberikan sumbangsih 

terhadap pembangunan pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Bapak Kadir : “iya memberikan sumbangsih terhadap 

pembangunan pasar, serta kegiatan-kegiatan yang ada di pasar 

Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Pertanyaan 2 :Bagaimana sarana dan prasarana pasar Tradisional 

Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 
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Jawaban Bapak Kadir : “ menurut saya sarana dan prasarana yang ada 

di Pasar Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

sudah cukup baik. 

Pertanyaan 3 :Bagaimana sistem manajemen pengelolaan pasar 

Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

Jawaban Bapak Kadir : “ sistem manajemen pengelolaan pada pasar 

Tradisional Cakke menurut saya sudah cuku baik, meskipun ada complain 

dari para pedagang mengenai pedagang baru yang berjualan dibahu 

jalan. 

Pertanyaan 4 :Apakah yang sudah dilakukan oleh pengelola pasar dalam 

menangani pedagang yang berjualan dibahu jalan ? 

Jawaban Bapak Kadir : “ pengolah pasar sudah menanganinya dengan 

sangat tegas dengan memberikan teguran tertulis. 

Pertanyaan 5 :Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pihak aparatur 

desa dengan pengurus pasar Tradisonal Cakke dan para pedagang ? 

Jawaban Bapak Kadir : “iya pernah dilakukan koordinasi, oleh aparat 

desa dengan pengurus pasar dan juga para pedagang. 

Pada tanggal 3 november 2021, peneliti melakukan wawancara 

kepada salah satu pedagang yang berjualan di dalam los tertutup yaitu 

Ibu Cannah 

Pertanyaan 1 :Bagaimana sarana dan prasarana pada Pasar Tradisional 

Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Canna :“ menurut saya, sarana dan prasarana pada Pasar 

Tradisional Cakke sudah cukup baik. 
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Pertanyaan 2 :Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pengelola 

pasar dengan para pedagang di pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Canna :“ iya, pernah dilakukan koordinasi para pengelola 

pasar terkait masalah pedagang baru yang berjualan dibahu jalan. 

Pertanyaan 3 :Apakah pengaruhnya bagi pedagang dengan adanya 

manajemen pengelolaan ? 

Jawaban Ibu Canna : “ menurut saya sampe saat ini belum ada 

pengaruhnya dengan adanya menejemen pengelolaan tersebut. 

Pertanyaan 4 : Apakah pedagang yang berjualan dibahu jalan 

mengurangi pendapatan penyewa los tertutup ? 

Jawaban Ibu Canna : “iya, sangat mengurangi pendapatan karena 

sekitar 10% kebanyakan pedagang yang berjualan dibahu jalan menjual 

sayuran, ikan, dan makanan-makanan basah lainnya. Sedangkan para 

penyewa los tertutup sebagian besar menjual pakaian dan sembako. 

Pertanyaan 5 :Bagaimana pengaruh pendapatan perhari setelah banyak 

pedagang yang berjualan dibahu jalan ? 

Jawaban Ibu Canna : “sangat berpengaruh yah karena yang tadinya kita 

bisa peroleh sekitar 250.000/ hari, tapi sakarang kita hanya bisa 

mendapatkan sekitar 200.000an/ harinya. 

Pertanyaan 6 :Berapakah pungutan yang harus dibayar kepada pihak 

pengelola pasar Tradisional apabila dihitung perhari ? 

Jawaban Ibu Canna : “ pungutan yang harus dibayarkan kepada 

pengelola pasar perharinya sebesar Rp. 15.000. 
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Pertanyaan 7 :Apakah harga sewa los sesuai dengan fasilitas yang 

disediakan oleh pengelola pasar ? 

Jawaban Ibu Canna : “ iya, sudah  sesuai karena fasilitasnya sudah 

cukup lengkap. 

Pada tanggal yang sama 3 november 2021, peneliti melakukan 

wawancara kepada salah satu pedagang yang bejualan di los terbuka 

yaitu Ibu Nanni. 

Pertanyaan 1 : Bagaimana sarana dan prasarana pada Pasar Tradisional 

Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Nanni : “ menurut saya, sarana dan prasarana pada Pasar 

Tradisional Cakke sudah baik. 

Pertanyaan 2 :Apakah pernah dilakukan koordinasi antara pengelola 

pasar dengan para pedagang di pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Nanni : “ iya pernah dilakukan koordinasi antara pengelola 

pasar dengan para pedagang. 

Pertanyaan 3 :Apakah pengaruhnya bagi pedagang dengan adanya 

manajemen pengelolaan ? 

Jawaban Ibu Nanni : “ belum ada pengaruhnya untuk para pedagang, 

karena masalah terkait pedagang baru yang berjualan dibahu jalan hanya 

diberikan teguran saja oleh para pengelola. 

Pertanyaan 4 : Apakah pedagang yang berjualan dibahu jalan 

mengurangi pendapatan penyewa los terbuka ? 
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Jawaban Ibu Nanni : “ menurut saya iya sangat mengurangi pendapatan, 

karena pembeli cenderung enggan masuk ke dalam pasar karena ada 

yang berjualan diluar pasar dengan barang dam harga yang sama”. 

Pertanyaan 5 :Bagaimana pengaruh pendapatan perhari setelah banyak 

pedagang yang berjualan dibahu jalan ? 

Jawaban Ibu Nanni :“ sangat berpengaruh karena yang tadinya 

pendapatan yang di dapat sekitar 200/hari sekarang setelah banyaknya 

yang berjualan dibahu jalan dapat mengurangi pendapatan hingga 10-

50% dari pendapatan sebelumnya”. 

Pertanyaan 6 :Berapakah pungutan yang harus dibayar kepada pihak 

pengelola pasar Tradisional apabila dihitung perhari ? 

Jawaban Ibu Nanni : “ pungutan yang harus dibayarkan kepada 

pengelola pasar perharinya yaitu kami dikenakan sebesar Rp. 10.000,00. 

Pertanyaan 7 :Apakah harga sewa los sesuai dengan fasilitas yang 

disediakan oleh pengelola pasar ? 

Jawaban Ibu Nanni : “ menurut saya sudah, karena fasilitas yang 

diberikan sudah baik/cukup. 

Pada tanggal 10 november 2021, peneliti melakukan wawancara 

kepada salah satu pedagang yang berjualan dibahu jalan yaitu Ibu 

DartiPertnyaan 1 :Bagaimana sarana dan prasarana pada Pasar 

Tradisional Cakke Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 

Jawaban Ibu Darti : “ Sarana dan prasarana dipasar ini sudah cukup 

baik. 
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Pertanyaan 2 :Apakah pernah dilakukan koordinasi antara ketua pasar 

dengan para pedagang yang berjualan dibahu jalan dipasar Tradisional 

Cakke ? 

Jawaban Ibu Darti : “setau saya iya penah dilakukan koordinasi antara 

pedagang dengan pengelola pasar Tradisional Cakke Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Pertanyaan 3 :Apakah pengaruhnya bagi pedagang dengan adanya 

manajemen pengelolaan ? 

Jawaban Ibu Darti : “ Menurut saya,belum ada pengaruhnya karena 

masih banyak pedagang yang belum mempunyai niatan untuk menyewa 

los/kios didalam pasar. 

Pertanyaan 4 :Apakah pedagang yang berjualan dilos mengurangi 

pendapatan pedagang yang berjualan dibahu jalan ? 

Jawaban Ibu Darti : “ menurut saya mungkin ada yang mengurangi, ada 

yang tidak  

Pertanyaan 5 :Berapakah pungutan yang harus dibayarkan kepada pihak 

pengelola pasar tradisional apabila dihitung perhari ? 

Jawaban Ibu Darti : “ Pungutan yang dibayarkan kepada pengelola pasar 

yakni sebesar Rp. 10.000 

Pertanyaan 6 :Tindakan apa saja yang dilakukan oleh pengelola pasar ? 

Jawaban Ibu Darti : “ Kalau setau saya tindakan yang sudah dilakukan 

oleh pengelola pasar hanya memberikan teguran lisan bukan tertulis 

diatas materai. 

Pertanyaan 7 :Adakah keinginan untuk menyewa los didalam pasar ? 

Jawaban Ibu Darti : “ kalau saya belum ada niatan. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN  

Informan 1  

 

Ket : wawancara dengan informan kepala desa bapak Yunus  

Informan 2  



69 
 

 

 

Ket : wawancara dengan informan sekertaris desa ibu Fitri  

Informan 3  

 

Ket : wawancara dengan informan pedagang los tertutup ibu Cannah 
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Informan 4 

 

Ket : wawancara dengan informan pedagang los terbuka ibu Nanni 

 

 

 Informan 5  
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Ket : wawancara dengan informan pedagang yang berjualan dibahu jalan    

ibu Darti 
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