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2019 

Abstrak 

Dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Salah satu faktor pendukung yang 

dibutuhkan adalah sebuah dana atau dikenal dengan modal. Bisnis yang dibangun 

tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. namun kebanyakan orang 

terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal. Dengan 

adanya modal yang sangat terbatas serta sulitnya mendapatkan modal dari luar 

membuat sulitnya pedagang kecil atau pedagang besar untuk mengembangkan 

usahanya tersebut Pada era saat ini terdapat banyak akses baik lembaga keuangan 

konvensional maupun lembaga keuangan syariah menawarkan program kredit dan 

strategi pembiayaan lainnya. Pelayanan dan program kredit yang di tawarkan oleh 

lembaga keuangan konvensional dengan strateginya yang menawarkan produk 

KUR(Kredit Usaha Rakyat). Sedangkan lembaga keuangan syariah seperti BMT 

menawarkan produk dengan sistem bagi hasil.Permasalahn yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana persepsi pedagang muslim Pusat Grosir Solo (PGS) 

terhadap pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga 

keuangan syariah.Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengembangkan keilmuan 

dalam bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan konvensional dan lembaga 

keuangan syariah serta menjadi bahan evaluasi untuk mendapatkan modal dalam 

mendirikan suatu usaha agar tidak mengalami kebangkrutan.Metode penelitian 

yang digunakan ini adalah metode kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan 

berdasarkan sebuah wawancara dengan pedagang muslim Pusat Grosir Solo 

(PGS). Metode yang digunakan dalam pengumpulan sebuah data yaitu observasi 

dan dokumentasi.Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan 

berdasarkan menggunakan metode-metode diatas bahwa persepsi pedagang 

muslim Pusat Grosir Solo (PGS) terhadap pinjaman modal pada lembaga 

keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah sangat bervariasi. Ada 

yang memilih melakukan pinjaman modal di lembaga keuangan konvensional. 

Terdapat juga yang memilih memilih melakukan pinjaman modal di lembaga 

keuangan syariah 

Kata kunci: persepsi, modal, lembaga keuangan konvensional, lembaga 

keuangan syariah.  

Abstract 

In building a business or business. One supporting factor needed is a fund, known 

as capital. Businesses that are built will not develop without capital. but most 

people are inhibited from starting a business because they find it difficult to get 

capital. With very limited capital and the difficulty of getting outside capital, it is 

difficult for small traders or large traders to develop their business. In the current 

era, there are many accesses to both conventional financial institutions and 
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Islamic financial institutions offering credit programs and other financing 

strategies. Credit services and programs offered by conventional financial 

institutions with a strategy that offers KUR (People's Business Credit) products. 

Whereas Islamic financial institutions such as BMT offer products with a profit 

sharing system. The problem contained in this study is how is the perception of 

Muslim traders in Solo Pusat Pusat (PGS) towards capital loans in conventional 

financial institutions and Islamic financial institutions.The purpose of this 

scientific work is to develop scientific knowledge in the field of economics, 

especially conventional financial institutions and Islamic financial institutions as 

well as an evaluation material to obtain capital in establishing a business so as not 

to go bankrupt.The research method used is a qualitative method, which is a type 

of field research based on an interview with Muslim traders Pusat Pusat Solo 

(PGS). The method used in gathering data is observation and documentation.The 

results of research conducted by this researcher based on using the above methods 

that the perception of Muslim traders in the Solo Pusat Pusat (PGS) of capital 

loans in conventional financial institutions and Islamic financial institutions varies 

greatly. Some choose to make capital loans at conventional financial institutions. 

There are also those who choose to make capital loans at Islamic financial 

institutions 

Keywords: perception, capital, conventional financial institutions, islamic 

financial institutions 

1. PENDAHULUAN 

Pasar Modern tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional,  tetapi dalam pasar 

modern antara penjual dan pembeli tidak dapat berinteraksi secara langsung 

melainkan pembeli melihat label harga yang tertera dalam barang (barcode), akses 

yang lebih kecil, berada dalam lingkup ruang bangunan serta pelayanannya 

dilakukan secara mandiri atau oleh seorang pramuniaga.1 Barang yang ditawarkan 

tidak hanya bahan pokok makanan berupa : buah, sayur, daging. Namun sebagian 

besar yang ditawarkan adalah bahan kebutuhan seperti pakaian. 

Dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Salah satu faktor pendukung 

yang dibutuhkan adalah sebuah dana atau dikenal dengan modal. Bisnis yang 

dibangun tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. Beberapa modal 

yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman 

keberanian, pengetahuan, net working serta modal uang, namun kebanyakan 

                                                           
 1  Nahdiyul Izza, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi 

Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa CaturTunggal 

Nologaten Depok Sleman Yogjakarta) , Tesis tidak diterbitkan. (Yogjakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2010), hlm. 2.   
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orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal 

uang.2 

Terbatasnya modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil atau 

pedagang besar dalam proses menjalankan serta meningkatkan usahanya. Dengan 

adanya modal yang sangat terbatas serta sulitnya mendapatkan modal dari luar 

membuat sulitnya pedagang kecil atau pedagang besar untuk mengembangkan 

usahanya tersebut. Dalam hal ini, terdapat suatu permntaan dan penawaran atau 

sebaliknya ada penawaran sehingga mucul permintaan. Pada era saat ini terdapat 

banyak akses baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan 

syariah menawarkan program kredit dan strategi pembiayaan lainnya. Pelayanan 

dan program kredit yang di tawarkan oleh lembaga keuangan konvensional 

dengan strateginya yang menawarkan produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang 

dapat memudahkan konsumen untuk meminjam modal. Sedangkan lembaga 

keuangan syariah seperti BMT menawarkan produk dengan sistem bagi hasil yang 

memudahkan  konsumen untuk meminjam modal karena penyaluran dana lebih 

luwes di bandingkan dengan lembaga keuangan konvensional serta berbasis 

syariah sehingga sesuai dengan aturan syariah berbasis syariah. Dari beberapa 

strategi yang ditawarkan tersebut, pedagang masih cenderung tidak memahami 

atau bahkan tidak menginginkan meminjam modal dari lembaga keuangan 

konvensional dikarenakan harus memenuhi persyaratan yang rumit, biaya 

administrasi yang tinggi dan sebagainya.3 

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara peminjam 

perseorangan dengan peminjam oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula di 

tinjau dari segi tujuannya, apakah komsumif atau produktif. Adapun prosedur 

pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut : 

Pengajuan berkas-berkas 

                                                           
 2 Muhammad Rizal Nur Irawan,” Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan Terhadap Laba 

Usaha Pada Perusahaan Penggilingan Padi UD,. Sari Tani Tenggerejo KedungPring Lamongan,” 

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akutansi, Tahun 2005, Vol. 1, No 02 , hlm. 7. 

 3 Annisa Fiddinilla, Pengaruh Modal Sendiri Dan Penaluran Kredit Usha Rakyat (KUR) 

Terhadap Tingkat Pendapatan Usah Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Surakarta 

(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar Kliwon Surakarta., Tesis tidak 

diterbitkan. (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), hlm. 3. 
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Penyelidikan berkas pinjaman 

1. Wawancara 1 

2. On the spot 

3. Wawancara II 

4. Keputusan kredit  

5. Penandatanangan akad kredit 

6. Realisasi kredit  

7. Penyaluran / penarikan dana.4 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu 

merupakam proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

reseptornya. Namun proses seperti itu tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan 

stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses 

psikologis, sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, dan apa yang ia dengar 

dan sebagainya. Individu mengalami persepsi. Karena itu proses penginderan 

lepas dari proses persepsi.5 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti : Bagaimana persepsi pegadang muslim Pusat 

Grosir Solo (PGS) terhadap pinjaman modal antara lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah? 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari 

penulisan ini adalah: Untuk mengetahui persepsi pegadang muslim pusat grosir 

Solo (PGS) terhadap pinjaman modal antara lembaga keuangan konvensional dan 

lembaga keuangan syariah. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research.)6 Dalam 

                                                           
 4 Mohammad Iqbal, ”Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah 

Untuk Mendukung Efektivitas Pengendaian Internal (Studi pada koperasi Kredit Kosayu Malang)” 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Tahun 2016 , Vol.  30, hlm. 15.. 

 5 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogjakarta: ANDI OFFSET  Edisi Cetakan 

O5, 2005),  hlm. 99. 

 6 Supardi, Metedologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogjakarta: UUI Press, 2005), 

hlm. 24. 
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hal ini yang menjadi objek penelitian ialah persepsi pedagang muslim Pusat 

Grosir Solo (PGS). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif. Metode evaluatif 

bertujuan untuk mengukur manfaat dan kegiatan tertentu, serta mengumpulkan 

dan menganalisis data secara sistematik untuk menentukan persepsi pedagang 

pasar grosir solo terhadap pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional 

dan lembaga keuangan syariah.  

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pusat Grosir  Solo 

(PGS), Gladag, Jalan Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah 57133. Subjek penelitian yang dilakukan yaitu 10% dari pedagang 

muslim Pusat Gosir Solo (PGS). Data diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi. 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah dibahas dengan menggunakan 

metode kualitatif dengan berfikir deduktif. Setelah data terkumpul, data yang 

diperoleh dari pusat grosir Solo mengenai persepsi pedagang Pusat Grosir Solo 

(PGS) terhadap pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional dengan 

lembaga keuangan syariah diolah dari umum ke khusus. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persepsi pedagang muslim pusat grodir Solo (PGS) terhadap pinjaman 

modal pada lembaga keuangan konvensional dan  lembaga keuangan  

syariah  

Sesuai dengan hasil penelitian peniliti di pusat grosir Solo (PGS) terdapat 

beberapa pedagang muslim pusat grosir Solo (PGS) menyampaikan  berbagai 

macam tanggapan terhadap pinjaman modal pada lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah. Tanggapan tersebut meliputi 

kurangnya sosialisasi mengenai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah,  

resiko dan cicilan lembaga keuangan syariah lebih unggul daripada lembaga 

keuangan konvensional. cara membagi keuntungan  lembaga keuangan syariah 

tidak mengenal bunga, Lokasi lembaga keuangan konvensioanl lebih banyak 

ditemukan daripada lembaga keuangan syariah 
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Kurangnya sosialisasi mengenai produk pembiayaan di lembaga keuangan 

syariah. Sampai saat ini sosialisasi akan produk pembiayaan lembaga keuangan 

syariah masih belum begitu efektif karena sosialisasi hanya fokus pada islamisasi, 

yakni mengadopsi prinsip-prinsip islam di masukkan ke dalam sistem perbankan. 

Seperti yang di katakan oleh ibu siti (pedagang batik) “Kalau di lembaga 

keuangan konvensional itu mereka sering sekali menawarkan produk pinjaman 

sampai para marketingnya mendatangi ke rumah saya, tetangga serta kerabat 

walaupun tsetiap marketing yang saya jumpai itu berbeda-beda”.Kurangnya 

efektifnya sosialisasi tersebut di sebabkan kurangnya upaya menanamkan nilai-

nilai islam supaya diterima oleh masyarakat umum secara rasional, sehingga 

produk pembiayaan lembaga keuangan syariah tidak hanya di akui keunggulannya 

di masyarakat dengan pendidikan dalam ilmu agamanya yang kuat namun juga 

lebih di masyarakat yang lemah dalam pendidikan agamanya.  

Resiko dan cicilan lembaga keuangan syariah lebih unggul daripada 

lembaga keuangan konvensional ketika nasabah mengajukan pinjaman di lembaga 

keuangan konvensional nasabah akan menanggung semua beban resiko ketika 

nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar cicilannya, berbanding 

terbalik dengan sistem pembiayaan dengan akad syariah dimana kedua belah 

pihak baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah menanggung resiko 

bersama-sama. 

Cara membagi keuntungan  lembaga keuangan syariah tidak mengenal 

bunga. Dalam praktiknya lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem 

bunga pada layanan yang di tawarkan. Dijalankan berdasarkan syariat islam, 

penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam lembaga keuangan syariah.Yang 

dikatakan oleh Mba Sari pedagng mukena dan pelatan alat shalat : 

“Dari awal memang mendirikan usaha ini saya sudah mengetahui tentang 

bahaya akan Riba, dari literasi dan artikel di media sosial yang pada saat ini 

sangat mudah sekali di akses. Jadi saya menghindari dosa dari Riba tersebut” 

Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat islam. Lembaga 

keuangan syariah menggunakan sistem sistem bagi hasil serta mendapatkan 

keuntungan dari sitem tersebut. Lalu keuntungannya kemudian digunakan oleh 
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pihak lembaga keuangan syariah (selaku pengelola) guna membiayai keuntungan 

guna membiayai seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang 

dijalankan. 

Lokasi lembaga keuangan konvensioanl lebih banyak ditemukan daripada 

lembaga keuangan syariah. Lokasi lembaga keuangan konvensional lebih mudah 

di jangkau oleh masyarakat karena di hampir setiap kecamatan selalu terdapat 

lembaga keuangan konvensional entah itu satu hingga tiga lembaga yang 

didirikan.Sedangkan lembaga keuangan syariah di tiap kecamatan hanya terdapat 

satu lembaga yaitu BMT. 

3.2 Dampak Melakukan Pinjaman Modal pada Lembaga Keuangan 

Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesejahteraan 

Pedagang Muslim Pusat Grosir Solo 

Dampak melakukan pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional dan 

lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan pedagang muslim pusat grosir 

Solo di tinjau dari pendapatan pedagang. Apabila modal bertambah maka 

pendapatan pun akan bertambah, dengan bertambahnya suatu pendapatan maka 

akan diikuti dengan kesejahteraan para  pedagang, Modal yang dipinjam oleh para 

pedagang tidak dapat menjadi tolak ukur pendapatan seorang pedagang, sering 

kali pendapatan seorang pedagang semakin menurun, bahkan ada seorang 

pedagang mengalami gulung tikar kata satu salah pedagang Mas Kaka (33 

tahun)7. 

 “Pinjam modal di lembaga keuangan konvesnsional untuk jangka pendek 

karena saya sebagai pedagang harus membayar bunga yaang telah ditetapkan 

juga. Oleh sebab itu pendapatan usaha saya selalu fluktuatif ( tidak menetu) Tapi 

kalo tidak meminjam modal di lembaga keuangan konvensional tidak bisa 

mendirikan modal untuk usaha.” 

Hal demikian berbanding terbalik yang dirasakan oleh salah satu pedagang 

mukena dan peralatan alat shalat bernama mba Sari (28 tahun)8 

                                                           
 7 Wawancara dengan Mas Kaka pedagang bahan batik pada 16 Juli 2019. 

 8 Wawancara dengan Mba Sari pedagang mukena dan peralatan alat shalat pada 16  Juli 

2019. 
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“Dari awal saya mendirikan usaha ini saya meminjam modal di lembaga 

keuangan syariah, karena saya takut dengan dosa Riba, saya tertarik dengan 

lembaga keuangan syariah karena sistem bagi hasil yang di tawarkan, 

Alhamdulillah kalo pas hari sabtu minggu dan hari liburan datang omset 

penjualan saya naik, tapi pas hari senin sampai kamis pendapatan saya sepi, 

namanya juga rezeki”. 

Wawancara peneliti selanjutnya ternyata tidak semua pedagang yang 

meminjam modal di lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan 

konvensional pendapatannya meningkat dan pendapatannya meningkat. Seperti 

yang dikemukakan oleh Pak Ridho pedagang batik (55 tahun)9 

“Meminjam modal di lembaga keuangan konvensional dan lembaga 

keuangan syariah sama fluktuatif (tidak menentu) ya segitu mas pendapatannya 

kalo pas PGS ramai dan pembeli ramai pendapatannya meningkat, kalo waktu 

pembeli sepi ya mau gimana lagi rejeki sudah ada yang ngatur. Saya hanya 

jualan barang batik tidak seperti pedagang lain yang jualan peralatan ibadah. 

 

Tabel 1. Omset/Pendapatan Pedagang Muslim Pusat Grosir Solo Setelah 

Meminjam Modal di Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga 

Keuangan Syariah. 

 

No 

 

Nama Pedagang 

 

Jenis Pedagang 

Lembaga Keuangan 

Konvensional 

Lembaga Keuangan 

Syariah 

1 Mas Kaka Bahan Batik Rp10.000.000/Minggu - 

2 Mba Sari Peralatan 

Shalat 

- Rp8.000.000/Minggu 

3 Pak Ridho Seragam Batik Rp 7.000.000/Minggu - 

4 Ibu Siti Seragam Batik Rp.8.500.000/Minggu - 

5 Pak Akbar Bahan Batik Rp 9.000.000/Minggu - 

6 Pak Ali Peralatan 

Shalat 

- Rp 8.500.000/Minggu 

7 Ibu Sri Bahan Batik Rp 8.000.000/Minggu - 

8 Ibu Halimah Seragam Batik Rp.7.500.000/Minggu - 

9 Pak Ahmad Peralatan 

Shalat 

- Rp 9.000.000/Minggu 

10 Ibu Rafiah Peralatan 

Shalat 

- Rp.9.500.000/Minggu 

 

                                                           
 9 Wawancara dengan Pak Ridho Pak Ridho pedagang batik pada 16 Juli 2019. 
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Berdasarkan tabel 1 dari total 700 dari 10% yaitu 70 pedagang yang di 

wawancarai hanya 10 responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk di 

wawancara. menunjukkan sangat jelas bahwa omset/pendapatan sebagian besar 

pedagang muslim Pusat Grosir Solo mengalami fluktuatif setelah meminjam 

modal di lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. 

Sebagian besar pedagang muslim Pusat Grosir Solo yang membuka jenis usaha 

peralatan shalat seperti Mba Sari, Pak Ali, Pak Ahmad, Ibu Rafiah. lebih memilih 

meminjam modal di lembaga keuangan syariah karena cara membagi keuntungan  

lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga. Sedangkan pedagagang muslim 

Pusat Grosir Solo yang membuka usaha seperti bahan batik, seragam batik seperti 

Mas Kaka, Pak Ridho, Ibu Siti, Pak Akbar, Ibu Sri dan Ibu Halimah lebih memilih 

meminjam modal di lembaga keuangan konvensional karena kurangnya sosialisasi 

mengenai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. 

3.3 Pembahasan 

Analisis pembahasan hasil penelitian omset/pendapatan yang di dapatkan oleh 

pedagang muslim Pusat Grosir Solo untuk mendirikan usaha meminjam modal 

dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah masih 

fluktuatif. Haya pada hari tertentu seperti Sabtu, Minggu dan musim liburan 

omset/pendapatan para pedagang naik namun pada hari biasa seperti hari 

Senin,Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pendapatan sepi.  

Serta persepsi pedagang muslim Pusat Grosir Solo terhadap pinjaman 

modal di lembaga keuangan konvensional bermacam-macam ada yang lebih 

memilih di lembaga keuangan konvensional karena faktor kurangnya sosialisasi 

mengenai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah di masyarakat, serta 

lokasi lembaga keuangan konvensioanl lebih banyak ditemukan daripada lembaga 

keuangan syariah. Terdapat pedagang muslim Pusat Grosir Solo memilih 

meminjam modal di lembaga keuangan Syariah karena faktor resiko dan cicilan 

lembaga keuangan syariah lebih unggul daripada lembaga keuangan konvensional 

ketika nasabah mengajukan pinjaman, serta cara membagi keuntungan  lembaga 

keuangan syariah tidak mengenal bunga. 
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Pada pasar modern khusunya Pusat Grosir Solo lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah berasumsi investasi untuk 

menjalankan pinjaman modal untuk diberikan kepada nasabah karena total 

pinjaman modal yang di pinjam oleh pedagang sangat besar. Bagi lembaga 

keuangan konvensional meminjamkan uang mereka dan menetapkan bunga 

seberapa persen dengan cara yang mudah dapat melipatgandakan uang tersebut. 

Namun kegiatan seperti ini yang tidak disukai dan dikutuk oleh Allah SWT. Bagi 

lembaga keuangan syariah sendiri dengan prinsip bagi hasil semakin besar 

pinjaman modal yang dipinjam oleh pedagang semakin besar bagi hasil yang 

mereka dapatkan dari pedagang, Dan di dalam Al Qur’an Allah mengajurkan 

untuk bagi hasil dalam menjalin sebuah usaha dan melarang keras adanya Riba. 

Dapat dipastikan juga bahwa pedagang muslim Pusat Grosir Solo mengerti 

akan pinjaman modal yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional 

mengandung praktik Riba dan haram hukumnya. Namun sebagian pedagang 

muslim berasumsi tidak begitu paham akan efek dari Riba. Mereka tidak 

mengetahui bahwa praktik dari Riba yang diibaratkan dosa berzinah dengan ibu 

kandungnya sendiri. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 27610 

: 

بُّ ُكله َكفهاٍر أَثِّيم ُ ََل يُحِّ دَقَاتِّ ۗ َوَّللاه بَا َويُْربِّي الصه ُ الر ِّ ٍٍ يَْمَحُق َّللاه  

Artinya :  

 “ Allah menusnahkan dari Riba dan akan menyuburkan sedekah” 

Dampak negatif dari praktik Riba yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

konvensional sangat membahayakan, oleh sebab itu islam menghimbau umatnya 

agar berwaspada karena Allah SWT dengan keras melarangnya, Seperti Firman 

Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 27511  

َن اْلَمس ِّ  ي يَتََخبهُطهُ الشهْيَطاُن مِّ بَا ََل يَقُوُموَن إَِّله َكَما يَقُوُم الهذِّ يَن يَأُْكلُوَن الر ِّ لَِّ  الهذِّ  ذ َِٰ

بَا ذ فََمْن َجاَءهُ َموْ  َم الر ِّ ُ اْلبَْيَع َوَحره بَا ۗ َوأََحله َّللاه ثُْل الر ِّ ْن  ََظٌ  عِّ بِّأَنهُهْم قَالُوا إِّنهَما اْلبَْيُع مِّ مِّ

                                                           
 10 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-276  

 11 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275  
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ئَِّ  أَْصَحاُب النهارِّ ۖ ُهْم فِّ 
ِّ ۖ َوَمْن َعادَ فَأُولَِ يَها َرب ِّهِّ فَاْنتََهِى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِّلَى َّللاه

 َخالِّدُونَ 

Artinya :  

“Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba, Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa mendapatkan 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan 

campur tangan Riba maka Allah dan binasakan keuntungannya dan barang siapa 

yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan hukumnya haram dan sangat 

jelas Allah melarangnya dan tebukti terdapat pedagang yang bangkrut karena 

praktik Riba yang dilakukannya..Karena tidak ada keberkahan dari Allah SWT 

kepada pedagang yang masih menjalankan praktik Riba. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa persepsi pedagang 

muslim Pusat Grosir Solo terhadap pinjaman modal pada lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah antara lain kurangnya sosialisasi 

mengenai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, Resiko dan cicilan 

lembaga keuangan syariah lebih unggul daripada lembaga keuangan konvensional 

ketika nasabah mengajukan pinjaman di lembaga keuangan konvensional nasabah 

akan menanggung semua beban resiko ketika nasabah tidak mempunyai 

kemampuan untuk membayar cicilannya, Cara membagi keuntungan  lembaga 

keuangan syariah tidak mengenal bunga, Lokasi lembaga keuangan konvensioanl 

lebih banyak ditemukan daripada lembaga keuangan syariah. 

Permasalahan kedua yakni dampak pinjaman modal pada lembaga 

keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah tehadap kesejahteraan 

pedagang dapat dilihat dari omset/pendapatan mereka fluktuatif. Namun pada hari 

tertentu seperti hari Sabtu, Minggu, dan musim musim liburan omset/pendapatan 
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mereka melonjak naik. Bagi pedagang muslim Pusat Grosir Solo mengambil 

sistem pinjaman modal di lembaga keuangan konvensional mereka harus 

membayar bunga yang telah di tetapkan ketika pendapatannya sepi. Bagi 

pedagang muslim Pusat Grosir Solo mengambil sistem pinjaman modal di 

lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil maka keuntungan pendapatan 

yang diperoleh di bagi dua dengan penyalur dana yaitu lembaga keuangan syariah. 

Sedangkan Allah SWT dengan jelas sangat melarang segala praktik Riba 

hukumnya haram. Terbukti dengan terdapat pedagang muslim Pusat Grosir Solo 

yang bangkrut setelah menggunakan sistem praktik Riba. Karena didalamnya 

tidak terdapat keberkahan dari Allah SWT.  

Serta terdapat korelasi antara pedang muslim di pusat grosir Solo dengan 

usaha yang di dirikan yakni pedagang muslim yang mendirikan usaha seperti 

peralatan shalat lebih memilih melakukan pinjaman modal di lembaga keuangan 

syariah karena takut terhadap dosa Riba’, sedangkan pedagang muslim yang 

mendirikan usaha seperti menjual seragam batik dan bahan batik lebih memilih 

melakukan pinjaman modal di lembaga keuangan konvensional karena belum 

paham betul akan efek dari praktek Riba’. 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat di jadikan pembelajaran sehubungan dengan 

hasil penelitian yakni : 

Bagi pedagang seharusnya paham dan menyadari nilai keuntungan 

berdagang yag mereka dapatkan apabila melakukan pinjaman modal pada 

lembaga keuangan konvensional. Meskipun memberikan kemudahan dalam 

persyaratan yang telah ditetapkan , akan tetapi bunga yang tinggi yang di tetapkan 

oleh lembaga keuangan konvensional setiap jatuh tempo angsuran sulit 

mendapatkan keuntungan yang lebih bagi para pedagang, Keuntungan tidak akan 

di peroleh sebab Allah SWT dengan keras memutus keuntungan serta melarang 

segala bentuk praktik Riba. 

Bagi pedagang khususnya pedagang muslim harus paham melakukan 

pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional masuk ke dalam kategori 

Riba. Allah sendiri dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
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praktik Riba.Riba termasuk dalam kategori dosa besar. Apabila para pedagang 

muslim melakukan pinjaman pada lembaga keuangan konvensional,  para 

pedagang muslim telah berbuat dosa besar. 

Bagi pusat grosir Solo alangkah baiknya mendirikan lembaga keuangan 

syariah di sekitar lingkungan pusat grosir Solo serta memberikan delegasi anggota 

lembaga keuangan syariah di dalam pusat grosir Solo agar pedagang muslim tidak 

lagi melakukan pinjaman mdal di lembaga keuangan konvensional serta 

menjauhkan para pedagang muslim kedalam praktik Riba. 

Bagi lembaga keuangan syariah diharapkan agar bekerjasama serta 

melakukan sosialisari lebih genjar mengenai produk lembaga keuangan syariah 

kepada masyarakat seta dengan pihak pusat grosir Solo  untuk mendirikan 

lembaga keuangan syariah di lingungan pusat grosir Solo dengan mempermudah 

syarat administrasi dan jaminan agar menjadi solusi bagi pedagang muslim 

dengan variasi strategi agar menarik konsumen tidaak terjerat dari kejamnya 

praktik Riba. Apabila lembaga keuangan syariah sudah berdiri maka pedagang 

muslim mendapatkan pinjaman modal dengan cara yang baik dan sesuai dengan 

yang di perintahkan oleh Allah SWT serta akan mendapatkan keberkahan 

didalamnya sehingga omset/penndapatan para pedagang meningkat. 

Bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang relevan diharapkan melakukan 

penyempurnaan dengan memperluas ruang lingkup terkait dengan jumlah 

responden maupuun teknik analisis data yang dilakukan.  
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