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ABSTRAK
Bisnis eceran yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia saat ini adalah jenis 

minimarket dengan konsep waralaba. Perkembangan minimarket berpotensi menimbulkan 
penyalah gunaan posisi dominan. Penyebarannya telah memasuki wilayah-wilayah pemukiman. 
Tumbuh pesatnya minimarket di wilayah pemukiman dengan jarak yang saling berdekatan 
berdampak bagi pedagang pedagang kelontong karena pedagang kelontong tidak mampu 
bersaing sehingga perlu ada peran Negara untuk mengaturnya.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang beretika, di dalam Islam yang di tekankan 
adalah pada prinsip dan etika yaitu harus adanya keadilan dan tidak saling merugikan satu sama 
lain. 

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak 
ekonomi keberadaan Indomaret terhadap pedagang kelontong di Pasar Cuplik Kecamatan 
Sukoharjo dan menganalisa dampak tersebut dalam pandangan Islam. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu (1) dampak ekonomi keberadaan Indomaret terhadap pendapatan 
pedagang kelontong pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo, (2) dan bagaimana dampak tersebut 
dalam pandangan Islam.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana dampak 
ekonomi keberadaan Indomaret terhadap pedagang kelontong di pasar Cuplik Kecamatan 
Sukoharjo. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian yang digunakan adalah field research
(penelitian lapangan). Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh kesimpulan bahwa: mengenai dampak
keberadaan Indomaret terhadap pendapatan pedagang kelontong di pasar Cuplik Kecamatan 
Sukoharjo bahwa adanya dampak negatif bagi pedagang yaitu mayoritas pedagang kelontong 
menyatakan penurunan pendapatan setelah adanya Indomaret hal tersebut terbukti dengan jumlah 
komoditas barang yang di beli semakin menurun. Adapun masalah ini dalam pandangan Islam 
bahwa Keberadaan Indomaret dengan jarak dekat dengan pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo 
melanggar peraturan pemerintah, karena peraturan tersebut bertujuan sebagai kemaslahatan 
untuk melindungi pedagang kecil. Keberadaan Indomaret menyebabkan persaingan yang tidak 
adil dan merugikan bagi mayoritas pedagang kelontong.
Kata kunci : Dampak, Pendapaatan, Indomaret, Pedagang kelontong.
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Bisnis eceren, yang kini populer disebut 
dengan bisnis ritel, merupakan bisnis yang 
menghidupi banyak orang dan memberi 
banyak keuntungan bagi sementara orang 
lain. Pada saat krisis moneter melanda 
Indonesia di akhir tahun 1997, yang 
kemudian berkembang menjadi krisis 
ekonomi, perekonomian Indonesia banyak 
tertolong dengan bisnis eceren. Dibanyak 
negara, termasuk negara-negara terkemuka 
seperti Prancis, Inggris, dan AS, bisnis 
eceren merupakan salah satu keuntungan 
besar (Hendri, 2005: ii).

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
persaingan bisnis merupakan konsekuensi 
dari pada para pelaku usaha, tidak terkecuali 
perdagangan ritel di Indonesia. Persaingan 
bisnis ritel ini membelah menjadi dua blok, 
yang pertama blok ritel tradisional yang 
secara langsung diwakili oleh toko kelontong 
serta yang kedua adalah ritel modern yang di
wakili minimarket seperti Indomart, 
Alfamart, Yomart dan lain sebagainya.

Penyebab terjadinya persaingan antara 
toko kelontong dengan minimarket adalah 
karena keduanya memiliki kesamaan, 
keduanya sama-sama menjual kebutuhan 
sehari-hari, dari segi komoditas dua ritel ini 
mempunyai kemiripan hanya model 
pelayanan dan fasilitas yang berbeda. 
Menurut Kottler dalam mengklasfikasikan 
jenis pengecer salah satunya adalah toko
kelontong yaitu toko yang pada umumnya 
berukuran relatif kecil dan terletak di daerah 
pemukiman, dengan jam buka yang panjang, 
serta menjual lini produk kebutuhan sehari-
hari (convenience) yang terbatas dengan 
tingkat perputaran yang tinggi (Philip Kotler, 
2009: 141).

Minimarket sebenarnya adalah semacam 
“toko kelontong” atau menjual macam 
barang makanan, namun tidak selangkap dan 
sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan 
toko kelontong, minimarket menerapkan 

sistem swalayan, dimana pembeli mengambil 
sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak 
dagangan dan membayarnya di kasir 
ditambah lagi minimarket jam bukanya 
hingga 24 jam (http://id.wikipedia.org).
Selain itu minimarket juga menawarkan
kenyamanan belanja, kemudahan 
pembayaran, kualitas produk yang lebih 
baik, dan dapat berbelanja dalam satu tempat 
saja sehingga akan menghemat waktu dan 
tenaga (Harmazair, 2006: 327-328) Berbeda 
dengan toko kelontong yang kebanyakan 
masih bersifat tradisional dan konvensional, 
dimana pembeli tidak bisa mengambil 
barangnya sendiri, karena rak toko yang 
belum modern dan menjadi pembatas antara 
penjual dan pembeli 
(http://id.wikipedia.org). Perbedaan ini 
menjadikan keunggulan bagi minimarket 
sebagai ritel modern.

Penyebaran usaha minimarket atau ritel 
modern ini pada perkembangannya sudah 
mencapai daerah-daerah pinggiran dengan 
dominasi pemain-pemain franchise mapan. 
Lembaga riset Nielsen mencatat, 
pertumbuhan minimarket sepanjang 2010 
meningkat 42 persen dibanding tahun 
sebelumnya. Saat ini di seluruh Indonesia 
minimarket nyaris menembus angka 17 ribu. 
Pertumbuhan pesat minimarket ini dipicu 
pola konsumsi konsumen yang mengurangi 
intensitas belanja di pasar modern (modern 
trade) (http://www.forumkami.net).

Jumlah minimarket yang semakin 
bertambah menyebabkan persaingan yang 
ketat antara pedagang kelontong dengan 
minimarket. Di sebuah jalan misalnya, dapat 
kita jumpai minimarket waralaba dengan 
hanya berjarak beberapa meter bahkan tidak 
jarang saling berhadap-hadapan. Menurut 
Sekretaris Jendral Asosiasi Pedagang Pasar 
Seluruh Indonesia (APSI), Ngadiran 
mengatakan,  “bahwa “minimarket” adalah 
jenis rayap pasar yang paling 
membahayakan. Mereka merusak tatanan 
ekonomi kerakyatan yang paling nyata. 



Bayangkan, ketika masyarakat akan pergi ke 
pasar tradisional atau warung terdekat, 
mereka akan lebih “terpesona” berbelanja di 
minimarket yang menjual berbagai 
kebutuhan,  dengan harga relatif murah dan 
tempat yang nyaman” (Herman, 2011: 83). 
Dengan kondisi seperti itu keberadaan 
pedagang kelontong semakin terhimpit 
dalam persaingan yang ketat ini.

Menjamurnya minimarket pada satu sisi, 
menunjukkan perkembangan perekonomian 
yang bagus. Pertumbuhan minimarket hingga 
ke daerah-daerah merupakan eksen dari 
kemajuan perekonomian Indonesia secara 
makro. Namun di sisi lain, gairah ekonomi 
itu ternyata memicu keresahan dikalangan 
pedagang kelontong. Kehadiran ritel modern 
tersebut telah memunculkan iklim 
persaingan yang tidak sehat yang merugikan 
pedagang kelontong. Tidak menutup 
kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut 
juga berpotensi menumbuhkan benih-benih 
kecemburuan sosial di antara para pelaku 
usaha. Membuat pedagang kelontong 
khususnya merupakan pedagang dengan 
modal terbatas, kondisi usaha semakin 
terpuruk bahkan bisa mati, menurut Sekjen 
APPSI Ngadiran pertumbuhan minimarket 
pada satu titik lokasi otomatis mematikan 
minimal 20 warung masyarakat sehingga 
menurut Ngadiran “jika izin pendirian terus 
di keluarkan maka kelangsungan hidup 
masyarakat paling bawah akan punah” 
(http://www.bisnis-jatim.com).

Pemerintah telah mengupayakan dalam 
hal ini dengan penataan minimarket 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Presiden (perpres), no 112 tahun 2007 
tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko 
modern (biasa disebut perpres pasar 
modern), yang ditandatangani oleh presiden 
Susilo Bambang Yudoyono pada 27 
Desember 2007 lalu. Dan dalam Peraturan 
Daerah No 2 tahun 2002 tentang perpasaran 
swasta, telah diatur bahwa jarak antara pasar 

tradisional dan modern minimal 2,5 
kilometer. (http://ditjenpdn.kemendag.go.id )

Penataan tersebut di harapkan peran 
pemerintah dapat menjaga stabilitas pasar 
tradisional. Namun demikian bukan berarti 
setelah dikeluarkan perpres tersebut telah 
sesuai dengan apa yang diaharapkan karena 
masih ada toko modern yang yang menjadi 
masalah bagi pedagang kelontong seperti 
yang akan diteliti penulis.

Ekonomi Islam adalah praktik ekonomi 
yang beretika. Di dalam Islam, diharamkan 
sebagian menzalimi sebagian yang lain. 
Salah satu asas yang mendasari 
perekonomian Islam adalah asas saling 
menguntungkan dan tidak merugikan pihak 
lain. Meskipun di dalam Islam tidak 
melarang kebebasan dan berkreasi  dalam 
melakukan usaha namun dalam hal 
kompetisi haruslah dengan persaingan yang 
sehat (Rianto, 2011: 13-14).

Dari latar belakang diatas penulis ingin 
melakukan sebuah penelitian di sebuah pasar 
di Kecamatan Sukoharjo yang bernama pasar 
Cuplik dimana sekitar pasar tersebut terdapat 
bangunan Indomaret dengan beberapa meter 
saja yaitu kurang dari batas minimal 1.000 
meter seperti yang telah ditetapkan 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(http://disperindag.sukoharjokab.go.id)

Sedangkan di pasar tersebut terdapat
pedagang-pedagang kelontong yang menjual 
komoditi seperti apa yang ada di Indomaret
sehingga menurut penulis keberadaan 
Indomaret tersebut berpotensi mempengaruhi 
dampak negatif  terhadap pendapatan
pedagang kelontong oleh karena itu penulis 
mengambil sebuah judul “Dampak 
Keberadaan Indomaret Terhadap Pendapatan
Pedagang Kelontong Di Pasar Cuplik 
Kecamatan Sukoharjo” dan menganalisa 
dampak tersebut dalam pandangan hukum 
Islam.

2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

dampak keberadaan Indomaret terhadap 



pendapatan pedagang kelontong di pasar 
Cuplik, Kecamatan Sukoharjo dan 
menganalisa dampak tersebut dalam 
pandangan Islam

B. Landasan Teori
1. Maslahah Mursalah dalam Penerapan

Ekonomi Islam
Salah satu model pendekatan dalam 

ijtihad yang menjadi sangat vital dalam 
pengembangan ekonomi Islam dan siyasah 
iqtishadiyah (kebijakan ekonomi) adalah 
maslahah mursalah. Dinamakan maslahah 
karena mendatangkan manfaat dan kebaikan 
serta menolak kemadharatan; dan dinamakan 
mursalah karena tidak terdapat nash (dalil) 
yang mendukung ataupun menentangnya
(Musthofa, 1993: 35). Jadi pada hakikatnya 
maslahah mursalah adalah segala sesuatu 
yang mendatangkan kemanfaatan yang telah 
termaktub dalam maqashid al-syari’ akan 
tetapi tidak didukung oleh adanya dalil.

Sedangkan dari segi etimologi, ahli ushul 
fiqih mengatakan bahwa, maslahah mursalah 
adalah maslahah yang masuk dalam 
pengertian umum yakni (menarik manfaat 
dan menolak mudharat). Alasannya adalah 
syariat Islam datang untuk merealisasikan 
masalah dalam bentuk umum. Nash-nash dan 
dasar-dasar syariat Islam telah menetapkan 
kewajiban memelihara kemaslahatan dan 
memperhatikannya ketika mengatur berbagai 
aspek kehidupan (Mustafa Ahmad, 2000: 
35).

Adapun tingkatan-tingkatan Maslahah 
Mursalah Para ahli Ushul sepakat bahwa 
syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 
hal yakni: (1) memelihara agama, (2) 
memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) 
memelihara keturunanan, dan (5) 
memelihara harta (Harun, 1997: 115). 
Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek 
tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan 
yakni:
1) Tingkatan pertama; Maslahah 

Dharuriyah

Maslahah dharuriyah ialah segala apek 
yang bersifat esensial bagi kehidupan 
manusia, dan karena itu wajib ada 
sebagai syarat mutlak terwujudnya 
kehidupan dan kemaslahatan manusia, 
baik ukhrawi maupun duniawi.

2) Tingkatan kedua; Maslahah Hajiyyah
Maslahah hajiyyah ialah segala yang 
menjadi kebutuhan primer (pokok) 
manusia dalam hidupnya, agar hidupnya 
bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta 
terhindar dari kemelaratan. Jika 
kebutuhan ini tidak diperoleh maka 
kehidupan manusia mengalami kesulitan 
meskipun kehidupan mereka tidak 
sampai punah.

3) Tingkatan ketiga; Maslahah Tasniyah
Yakni, suatu kebutuhan hidup yang 
sifatnya komplementer (sebagai 
pelengkap) dan lebih menyempurnakan 
kesejahteraan hidup manusia. Jika 
kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka 
hidup manusia kurang indah dan kurang 
nikmat, kendatipun tidak sampai 
menimbulkan kemudharatan dan 
kebinasaan hidup.

Al mashlahah sebagai salah satu model 
pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital 
dalam pengembangan ekonomi Islam dan 
siyasah iqtishadiyah (kebijakan ekonomi). 
Mashlahah adalah tujuan yang ingin 
diwujudkan oleh syariat. Mashlahah 
merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan 
syariah (siyasah syar`iyyah) dalam merespon 
dinamika sosial, politik, dan ekonomi. 
Maslahah `ammah (kemaslahatan umum) 
merupakan landasan muamalah, yaitu 
kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i,
bukan semata-mata profit motive dan material 
rentability sebagaimana dalam ekonomi 
konvensional.

Pengembangan ekonomi Islam dalam 
menghadapi perubahan dan kemajuan sains 
teknologi yang pesat haruslah didasarkan 
kepada maslahah. Para ulama menyatakan ”di 
mana ada maslahah, maka di situ ada syariah 



Allah ”. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang 
mengandung kemaslahatan, maka di sana ada
syariah Allah. Dengan demikian maslahah 
adalah konsep paling utama dalam syariat 
Islam 
(http://www.masbied.com/2009/10/30/tinjauan
-tentang-maslahah-mursalah-dalam-ekonomi/
2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip 
etika bisnis Islam  menurut Muhammad dan 
Luqman Fauroni dalam bukunya “Visi Al-
Qur’an Tentang Etika Bisnis Islam” 
menjelaskan bahwa aspek dalam ekonomi dan 
bisnis secara normatif dan sederhana telah 
dijelasakan di dalam Al-Qur’an, Al-Qur’an
telah menawarkan prinsip keadilan dan 
kesucian pada tiga aspek sekaligus. Ketika 
aspek tersebut adalah Pertama, melarang 
pemilikan atau pengelolaan harta yang 
terlarang haram (dzatiyahnya). Kedua, 
terlarang dalam cara proses memperoleh atau 
mengelola dan mengembangkannya. Ketiga, 
terlarang pada dampak pengelolaan dan 
pengembangannya jika merugikan pihak lain 
ada pihak yang menganiaya dan teraniaya)  
(Muhammad dan Fauroni, 2002: 10).

Agustianto dalam sebuah artikel menulis 
tentang etika bisnis Islam dengan mengutip 
Syed Nawab  Haidar Naqyi, dalam bukunya “ 
Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistem 
Islami” memaparkan empat aksioama etika 
ekonomi, yaitu :
a. Tauhid merupakan wacana teologis yang 

mendasari segala aktivitas manusia, 
termasuk kegiatan bisnis. Tauhid 
menyadarkan manusia sebagai makhluk 
yang bertuhan. Dengan demikian, 
kegiatan bisnis manusia tidak bisa terlepas 
dari pengawasan Tuhan, dan dalam 
rangka melaksanakan titah Tuhan (Q.S. 
Al-Jumu’ah: 10).

b. Keseimbangan dan keadilan, berarti 
bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan 
adil. Keseimbangan berarti tidak 
berlebihan (ekstrim) dalam mengejar 
keuntungan ekonomi (Q.S. Al-A’raf: 31). 

Kepemilikan individu tidak dibenarkan. 
Dalam Islam harta mempunyai fungi 
sosial yang kental (Q.S. Adz-Dzariyat: 
19).

c. Kebebasan, berarti bahwa manusia 
sebagai individu dan kolektivitas, punya 
kebebasan penuh untuk melakukan 
aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia 
bebas mengimplementasikan kaidah-
kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, 
termsuk mu’ammalah, bukan ibadah, 
maka berlaku kaedah umum, “segala 
sesuatu dibolehkan kecuali yang 
dilarang”, yang tidak boleh dalam Islam 
adalah ketidakadilan dan riba. Dalam 
tataran kebebasan manusia sesungguhnya 
tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan 
yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

d. Pertanggungjawaban, berarti, bahwa 
manusia sebagai pelaku bisnis, 
mempunyai tanggung jawab moral kepada 
Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai 
komoditi bisnis dalam Islam, adalah 
amanah Tuhan yang harus di
pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan
(http://www.scribd.com).
Dengan demikian prinsip etika bisnis 

Islam didasarkan pada tiga aspek diatas yaitu 
mencegah kebathilan, kerusakan dan 
kedzhaliman sebagaimana dijelaskan dan 
untuk melengkapi tiga aspek tersebut oleh 
Naqyi dijelaskan mengenai aksioma dalam 
etika bisnis diantaranya Tauhid, 
Keseimbangan dan keadilan, Kebebasan dan 
Pertanggungjawaban.

Terjadinya persaingan dalam dunia bisnis 
tidak bisa dihindarkan lagi. Bahkan, 
persaingan tersebut kian hari bertambah ketat. 
Boleh di kata, tidak ada produk atau jasa yang 
dipasarkan tanpa melewati arena persaingan.

Islam sebagai suatu aturan hidup yang 
khas telah memberikan aturan-aturannya yang 
rinci untuk menghindarkan munculnya 
permasalahan akibat praktek persaingan bisnis 
yang tidak sehat serta tidak harmonis. Dalam 
kaitannya ini Islam memberikan konsep untuk 



menyikapi persaingan bisnis, yaitu ada tiga 
unsur yang perlu diamati (Yusanto dan 
Wijayakusumo, 2002: 92) :

a. Pihak yang bersaing
Bagi seorang muslim, bisnis yang dia 
lakukan adalah dalam rangka 
memperoleh dan mengembangkan harta. 
Harta yang kita peroleh merupakan 
karunia yang telah ditetapkan oleh 
Allah. Setiap jiwa sudah ditentukan 
rezkinya sendiri-sendiri. Jadi tidak 
mungkin akan tertukar dan tidak akan 
mungkin lari kemana-mana. Jika 
memang bukan rezkinya, sekuat apapun 
kita mengusahakannya, kita tidak akan 
mendapatkannya. Begitupun sebaliknya 
jika memang sudah menjadi rezki kita 
maka akan datang dengan sendiri. 
Manusia hanya bertugas berikhtiar 
menjemput rezki dengan sebaik-baiknya. 
Melakukan usaha tanpa harus melanggar 
norma yang ada. Dan satu lagi yang 
terpenting adalah jangan pernah takut 
akan kekurangan rezki atau kehilangan 
rezki yang karena anggapan rezki itu 
diambil oleh pihak lain.

        

            

           

“Dialah yang menjadikan bumi itu 
mudah bagi kamu, Maka 
berjalanlah di segala penjurunya 
dan makanlah sebahagian dari 
rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-
lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan” (Q.S. Al-Mulk :15).

Keyakinan bahwa rezeki semata-
mata dari Allah SWT akan menjadi 
kekuatan dasar bagi seorang 
pebisnis muslim. Keyakinan ini 
menjadi landasan sikap tawakal 

yang kokoh dalam berbisnis. 
Selama berbisnis, ia akan 
senantiasa menyandarkan segala 
sesuatunya hanay kepada Allah 
SWT. Bila bisnisnya mengalami 
kemenangan dalam persaingan, ia 
akan bersyukur. Sebaliknya jika 
sedang mengalami kegagalan 
dalam bersaing, ia akan bersabar. 
Intinya, segala keadaan ia hadapi 
dengan sikap positif tanpa 
meninggalkan hal-hal prinsip yang 
telah Allah perintahkan kepadanya. 
Seorang muslim akan memandang 
berbisnis sebagai pelaksanaan 
perintah Allah untuk bertebaran di 
muka bumi dalam mencari karunia-
Nya. Karena itu, tidak terpikir 
olehnya untuk menghalalkan segala 
cara untuk sekedar 
“memenangkan” persaingan. 
Baginya, yang disebut dengan 
persaingan adalah berebut menjadi 
yang terbaik. Terbaik dihadapan 
Allah yang dicapai dengan sekuat 
tenaga untuk teteap setia menaati 
setiap aturan-Nya dalam berbisnis, 
sedangkan terbaik di hadapan 
manusia dengan menjalankan 
bisnis dengan produk yang 
bermutu, harga bersaing, dan 
dengan pelayanan total.
“Dan kami jadikan malam sebagai 
pakaian, Dan kami jadikan siang 
untuk mencari penghidupan”. 
(Q.S. An-Naba’ : 10-11).
Islam dalam hal kerja telah 
memerintahkan setiap muslim 
untuk memiliki etos kerja yang 
tinggi, sebagaimana telah 
memerintahkan umatnya untuk 
berlomba-lomba dalam kebaikan. 
Dengan landasan ini, persaingan 
tidak lagi diartikan sebagai usaha 
mematikan pesaing lainnya, tetapi 
dilakukan untuk memberikan 



sesuatu yang terbaik dari usaha 
bisnisnya.

b. Cara persaingan
Berbisnis adalah merupakan bagian 
dari bermuammalah. Karenanya, 
bisnis juga tidak terlepas dari 
hukum-hukum yang mengatur 
masalah muammalah. Sehingga, 
persaingan bebas yang 
menghalalkan segala cara 
merupakan praktek yang harus 
dihilangkan kerena bertentangan 
dengan prinsip-prinsip muammalah 
islami. Dalam berbisnis, setiap 
orang akan berhubungan dengan 
pihak-pihak lain seperti rekanan 
bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai 
hubungan interpersonal, seorang 
pebisnis muslim tetap harus 
berupaya memberikan pelayanan 
terbaik  bagi mitra bisnisnya. 
Hanya saja, tidak mungkin bagi 
pebisnis muslim melakukan 
pelayanan terbaik disamakan 
dengan memberikan pelayanan 
yang dilarang syari’ah. Misalnya 
dengan memberikan suap untuk 
memuluskan negoisasi, atau 
memberikan umpan perempuan 
agar kontraknya jatuh pada dirinya, 
hal ini sangat dilarang oleh 
syari’ah. Dalam berhubungan 
dengan rekanan bisnis, setiap 
pebisnis muslim haruslah 
memperhatikan hukum-hukum 
Islam yang berkaitan dengan akad-
akad bisnis. Dalam berakad, 
haruslah sesuai dengan kenyataan 
tanpa dibumbui dengan manipulasi. 
Misalnya, memberikan sempel 
produk yang kualitassnya sangat 
baik, tetapi produk yang dikirim 
memiliki kualitas  yang sangat jauh 
lebih buruk dari sampelnya.
Rosulullah memberikan contoh 
bagaimana bersaing dengan baik. 

Ketika berdagang, Rosul tidak 
pernah melakukan usaha yang 
membuat pesaingnnya hancur. 
Walaupun tidak berarti gaya 
berdagang rosul seadanya tanpa 
memperhatikan daya saingnya. 
Yang beliau lakukan adalah 
memberikan pelayanan sebaik-
baiknya dan menyebutkan 
spesifikasi barang yang dijual 
dengan jujur termasuk jika ada 
kecacatan pada barangnya. Seccara 
alami, hal-hal seperti ini ternyata 
dapat meningkatkan kualitas 
penjualan dan menarik para 
pembeli tanpa menghancurkan 
pedagang lainnya.
Sementara itu, pemerintah wajib 
melindungi dan menjamin 
terciptanya sistem yang kondusif 
dalam persaingan. Pemerintah tidak 
diperkenankan memberikan 
fasilitas kepada seseorang atau 
sekelompok bisnis semisal tentang 
teknologi, informasi pasar, pasokan 
bahan baku, hak monopoli, atau 
penghapusan pajak.

c. Produk atau jasa yang 
dipersaingkan
Beberapa keunggulan produk baik 
itu barang ataupun jasa yang dapat  
digunakan untuk meningkatkan 
daya saing adalah sebagai berikut :
1. Produk, baik barang ataupun 

jasa yang dipersaingkan 
seharusnya halal. 
Spesifikasinya harus sesuai 
yang diharapkan konsumen 
untuk menghindari penipuan. 
Selain itu kualitasnya haruslah 
terjamin dan bersaing.

2. Harga, lebih baik jika harga 
yang ditwarkan kompetitif. Dan 
tidak diperkenankan 
membanting harga dengan 
tujuan menjatuhkan pesaing.



3. Tempat, sebaiknya tempat yang 
dipergunakan untuk usaha baik, 
sehat, dan nyaman. Dan lebih 
baik menghindari melengkapi 
tempat usaha dengan hal-hal 
yang dilarang misalnya gambar 
porno, minuman keras hanya 
untuk menarik pembeli.

4. Pelayanan harus diberikan 
dengan ramah, tetapi tidak 
boleh dengan cara yang 
mendekati maksiat. Misalnya, 
dengan menempatkan 
perempuan cantik berpakaian 
seksi.

5. Layanan purna jual merupakan 
servis yang akan 
melanggengkan pelanggan. 
Akan tetapi, ini diberikan 
dengan cuma-cuma atau sesuai 
dengan akad. (Yustanto dan 
Widjajakusuma, 2002: 92-96)

Dari penjelasan diatas mengenai 
persaingan etika bisnis Islam ada tiga unsur 
yang harus di  perhatikan terlebih dahulu 
dalam menjalankan bisnisnya yaitu pihak yang 
bersaing, cara persaingan dan produk atau jasa 
yang dipersaingan. Adapun pijakan dalam 
melakukan persaingan dalam bisnis Islam 
yaitu :

1. Hai orang-orang yang beriman janganlah 
kalian saling memakan harta sesama 
kalian secara batil (Q.S. An-Nisa’: 29)

2. Seorang muslim adalah bersaudara 
dengan muslim lainnya tidak 
mendzalimi dan tidak menekannya (HR. 
Muslim)

3. Menciptakan suasana sebagai berikut :
a. Pebisnis muslim tidak meghalalkan 

segala cara.
b. Pebisnis muslim berupaya 

menghasilkan produk berkualitas dan 
pelayanan yang terbaik sesuai 
syari’ah.

c. Pebisnis muslim harus 
memperhatikan hukum-hukum Islam 

yang berkaitan dengan akad-akad 
bisnis.

d. Negara harus mampu menjamin 
terciptanya sistem yang adil dan 
kondusif dalam persaingan bisnis.
(Muhammad dan Alimin: 2004: 342)

Dengan demikian persaingan bisnis dalam 
Islam merupakan suatu yanglumrah terjadi 
dalam dunia bisnis akan tetapi kelumrahan 
tersebut harus di barengi dengan etika yang 
menjadi syarat dalam persaingan tersebut yaitu 
tidak saling menjatuhkan atau menzhalimi satu 
dengan yang lain. Pengaruh Islam terhadap 
persaingan bisnis adalah untuk menjadikan 
persaingan yang baik dan normal dalam 
menjalankan bisnisnya.
C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk 
penulisan skripsi, diantaranya:

1. Jenis Penelitian
Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka 

penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (Field Research). Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah 
metode pendekatan yang digunakan 
adalah metode kualitatif, yakni sebagai 
prosedurnya penelitian yang 
menghasilkan data diskriptif berupa kata-
kata yang tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati 
(Moleong, Lexy, 1990: 3)

Dalam hal ini peneliti ingin 
mengetahui hal-hal yang berhubungan 
dengan pendapatan para pedagang
kelontong pasar Cuplik sebelum dan 
sesudah adanya Indomaret.

2. Objek penelitian
Yang menjadi objek pada penelitian ini 

adalah pedagang kelontong pasar Cuplik 
Kecamatan Sukoharjo.

3. Metode Pengambilan Data
Dalam suatu penelitian, peneliti harus 

menentukan metode apa yang akan 
digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam rangka menjawab masalah 



penelitian. Metode penelitian 
pengumpulan data yang digunakan;

a. Metode interview (wawancara)
Interview merupakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatakan 
keterangan-keterangan lisan  melalui 
berrcakap-cakap dan berhadapan 
muka dengan orang yang memberi 
keterangan (Madralis, 2006: 24).

Metode wawancara dapat di 
pandang sebagai metode 
pengumpulan data dengan jalan 
tanya-jawab sepihak yang di kerjakan 
secara sistematik dan berlandaskan 
pada tujuan penelitian. Wawancara 
yang di lakukan bersifat santai, 
ringan, bersahabat dan pertannyaan-
pertanyaan yang di ajukan tidak 
bersifat mengintrogasi, malainkan 
semata hanya bermaksud untuk 
memperoleh data yang diinginkan 
untuk menyelesaikan penulisan 
penelitian ( Hadi sutrisna, 1984: 193).

Teknik wawancara yang akan 
digunakan adalah dengan menggali 
informasi dengan cara tanya jawab 
yang dilakukan secara sistematis dan 
berdasar pada tujuan penelitian atau 
dilakukan dengan cara interview 
kepada pedagang kelontong pasar 
cuplik serta pengelola pasar Cuplik 
terkait dengan adanya Indomaret. 
Wawancara dilakukan secara terfokus 
pada masalah penelitian dimana 
pertanyaan penelitian telah 
diformulasikan sebelum wawancara 
dilakukan. Wawancara akan 
dilakukan sesuai dengan keperluan 
penelitian. 

b. Metode observasi
Metode observasi adalah dasar 

ilmu dan dasar untuk mengetahui 
kebenaran ilmu. Observasi harus di 
lakukan secara sistematis agar 
sedapat mungkin  data yang 

didapatkan bener-benar valid 
(Nasution,1991: 152).

Dalam melakukan observasi 
peneliti akan mencatat data hasil dari 
pengamatan yang berasal dari buku 
induk pasar Cuplik berkaitan jumlah 
pedagang pasar dan jenis pedagang, 
aktivitas pedagang dan retribusi 
pedagang pasar Cuplik Kecamatan 
Sukoharjo.  Serta data-data yang 
dibutuhkan guna kesuksesan  dalam 
melakukan observasi yang 
mendukung masalah yang akan 
diteliti. 

c. Metode dokumentasi
Pada saat melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode 
dokumentasi penulis menyelidiki 
benda-benda yang nyata dan tertulis 
seperti buku-buku jurnal, dokumen, 
majalah, surat-surat, tata tertib 
pengelolaan, hasil-hasil rapat maupun 
cacatan harian dari para pengelola, 
serta peneliti juga akan mempelajari 
petunjuk teknis  operasional 
(Suharsimi, 1998: 149).

Dari hasil wawancara yang 
dilakukan di objek penelitian, 
selanjutnya informasi yang diperoleh 
dicatat untuk bahan kajian sesuai 
dengan permasalahan penelitian. 
Kemudian dilakukan pengamatan dan 
analisis terhadap dokumen berupa 
pendapatan pedagang kelontong 
sebelum dan sesudah adanya 
Indomaret.

4. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan upaya

mencari dan menata secara sistematis 
catatan hasil observasi, wawancara dan 
lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikan sebagai temuan bagi orang 
lain. (Neong, 1989).
Setelah data terkumpul, maka langkah 
selanjutnya adalah menganalisis data 



untuk memperoleh kesimpulan. Dalam 
menganalisis data tersebut dilakukan 
secara diskriptif dengan menggunakan 
metode induktif.

Metode induktif adalah pembahasan 
masalah yang berangkat dari fakta-fakta 
khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 
kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-
peristiwa yang khusus dan kongkrit itu di 
generalisasikan yang mempunyai sifat 
umum.

Peneliti akan melakukan dan 
menggunakan data dari hasil wawancara 
terhadap pedagang kelontong yang 
berdagang di pasar Cuplik Kecamatan 
Sukoharjo yang terkait langsung 
mengenai dampak berdirinya Indomaret
terhadap pendapatan pedagang tersebut 
sebagai data yang akan diteliti.

D. Hasil Penelitian
1. Perbandingan Indomaret dengan 

pedagang kelontong
Adapun perbedaan antara Indomaret 
dengan toko kelonotng yaitu 
diantaranya:
a. Indomaret

 Pelayanan; dengan sistem 
swalayan yaitu konsumen 
melayani sendiri dalam 
memerlukan barang dengan 
harga yang telah 
ditentukan, menggunakan 
mesin kasir dalam 
pembayaran, promo hzrgz 
pada salah satu produk.

 Produk; menjual produk-
produk rumah tangga.

 Harga; beberapa harga 
barang di Indomaret lebih 
mahal di bandingkan di 
toko kelontong.

 Bentuk toko; gaya warung 
lebih menarik serta ruangan 
yang luas, ruangan ber AC 
dan kondisi yang bersih.

b. Toko kelontong

 Pelayanan; konsumen 
bertransaksi langsung 
dengan pedagang dalam 
menentukan barang,

 Produk; menjual produk 
rumah tangga

 Harga; beberapa harga 
barang di toko kelontong 
lebih murah di bandingkan 
di Indomaret.

 Bentuk toko; bentuk 
warung kalah menarik, 
ruangan sempit dan tata 
letak barang dalam warung 
kurang rapi.

Dari penjelasan di atas 
Indomaret lebih banyak memiliki 
keunggulan dibandingkan toko 
kelontong, hanya dari segi harga 
barang toko kelontong lebih murah di 
bandingkan Indomaret.

2. Pendapatan pedagang kelontong 
sebelum dah sesudah adanya 
Indomaret
 Adapun Pendapatan pedagang 

kelontong setelah adanya 
Indomaret yaitu; dari jumalah 
pedagang yang kami wawancarai 
yaitu berjumlah 17 pedagang 13 
menyatakan penururnan 
pendapatan dengan hasil tersebut 
pedagang kelontong merasakan 
dampak adanya Indomaret

3. Pengaruh terhadap barang dagang
 Penurunan jumlah pendapatan

pedagang kelontong terbukti dari 
jumlah komoditas yang menurun 
seperti Susu, minyak goreng, snack 
makanan ringan anak-anak, roti, 
mie instan, jenis-jenis minuman, 
rokok, deterjen, minyak goreng, 
telor, sabun, sampo dan kebutuhan 
pokok yang lain.

4. Jarak Indomaret Dengan Pasar Cuplik 
Kecamatan Sukoharjo



 Jarak Indomaret dengan pasar 
cuplik hanya beberpa meter saja 
yaitu kuran gdari batas minimal 
yang di tetapkan pemerintah daerah 
Sukoharjo.

E. Kesimpulan
a. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan pada 
bab sebelumnya yang telah penulis 
sampaikan mengenai dampak ekonomi 
keberadaan Indomaret terhadap 
pedagang kelontong pasar Cuplik 
Kecamatan Sukoharjo maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut 
: 
Pertama, keberadaan Indomaret di
pasar Cuplik menyebabkan dampak
menurunannya pendapatan pedagang 
kelontong pasar Cuplik hal ini terbukti 
dengan perubahan pendapatan 
pedagang kelontong pasar Cuplik 
setelah adanya Indomaret. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan 
pedagang kelontong baik pedagang 
jenis kios maupun jenis los, dari 
jumlah pedagang kelontong jenis kios 
10 dari 12 pedagang mengalami 
dampak negatif adanya minimarket 
dan 3 dari 5 pedagang jenis los juga 
merasakan demikian. Penurunan 
jumlah pendapatan pedagang 
kelontong terbukti dari jumlah 
komoditas yang menurun seperti Susu, 
minyak goreng, snack makanan ringan 
anak-anak, roti, mie instan, jenis-jenis 
minuman, rokok, deterjen, minyak 
goreng, telor, sabun, sampo dan 
kebutuhan pokok yang lain.
Kedua, adanya dampak tersebut dalam 
pandangan Islam dapat diambil dua 
kesimpulan:
Keberadaan Indomaret dengan jarak 
berdekatan dengan pasar Cuplik 
Kecamatan Sukoharjo melanggar 
peraturan pemerintah, karena peraturan 
tersebut bertujuan sebagai 

kemaslahatan untuk melindungi 
pedagang kecil.
Keberadaan Indomaret dalam sudut 
pandang etika bisnis Islam 
menyebabkan persaingan yang tidak 
adil dan merugikan sehingga 
menyebabkan mayoritas pedagang 
kelontong mengalami dampak 
penurunan pendapatan.

b. Saran
Bahwa adanya dampak tersebut
pemerintah dalam hal ini bertanggung 
jawab atas dampak tersebut sehingga 
diharapkan pemerintah lebih 
memperhatikan pedagang-pedagang 
kelontong dan pedagang kecil lainnya 
dengan mempertimbangkan kembali 
pemberian izin usaha untuk 
mendirikan minimarket tersebut dekat 
dengan pasar atau dengan pembatasan 
kuota jumlah toko modern disuatu 
wilayah yang implementasinya benar-
benar dijamin pemerintah.
Sehingga pedagang kelontong di pasar 
Cuplik dapat melakukan aktifitas 
ekonomi tanpa adanya persaingan yang 
tidak sehat.

c. Penutup
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah swt. yang telah memberikan 
rahmat serta hidayah Nya berupa 
kesehatan jasmani dan rohani sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tulisan 
ini. Tidak terlupakan penulis juga 
mengucapkan banyak terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah ikut 
berperan dalam penulisan skripsi ini, 
semoga Allah swt. memabalas dengan 
kebaikan yang berlebih.
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khusunya dan 
pembaca pada umumnya.
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