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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Hidup bermasyarakat, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan 

bermuamalah antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup 

merupakan fitrah seorang manusia sebagai makhluk sosial. Dengan kata 

lain, manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan sesama manusia 

lain. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang mayoritas dilakukan oleh 

setiap orang adalah praktik jual beli.
1
 

Pasar merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan 

kegiatan muamalah sesama manusia. Pasar adalah tempat berkumpulnya 

para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan 

pembeli. Ditinjau dari jenisnya, pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar 

tradisional dan pasar modern.
2
 Eksistensi pasar umumnya merupakan 

fokus utama perekonomian dari suatu wilayah, karena keberadaannya 

berfungsi sebagai pusat distribusi barang-barang dan kebutuhan ekonomi 

lainnya.  

Berdasarkan pendekatan sejarah, ternyata konsep mengenai 

mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan 

Rasulullah sendiri juga dikenal sebagai pedagang yang profesional dan 

terbilang sukses sejak usia dini. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, 

pasar dan sistem perdagangan seluruhnya telah dikuasai dan dimonopoli 

oleh kaum Yahudi. Saat kaum Muslimin hijrah ke Madinah, langkah awal 

Rasulullah dalam membangun perekonomian Islam adalah mendirikan 

pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar turut memiliki andil dan peranan 
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yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Islam serta 

pembentukan karakter masyarakat Islami kala itu.
3
 

Dalam mekanisme pasar Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang 

melandasi berjalannya mekanisme tersebut, antara lain: bahwa segala 

transaksi yang ada harus dilakukan atas dasar Ar-Ridhaa (rela sama rela) 

dan saling menguntungkan, adanya persaingan secara sehat, prinsip 

kejujuran dalam berdagang, serta keterbukaan dan keadilan pasar. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan sektor ekonomi 

rupanya juga menumbuhkan persaingan yang cukup ketat antara sesama 

pedagang di pasar. Banyak di antara pedagang yang memilih untuk 

mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat 

Islam. Sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan 

dalam transaksi yang terjadi di dalam pasar. Adanya pergeseran konsep 

serta etika dalam berdagang atau bisnis, menyebabkan tingkat kejujuran 

dalam perdagangan menurun. Dengan menghalalkan segala cara dalam 

berdagang, sudah tentu sikap ini menimbulkan kerugian bagi pedagang 

yang lain.
4
 

Di zaman modern seperti saat ini, beberapa pasar tradisional dinilai 

masih sangat eksis dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Ada salah satu pasar tradisional yang cukup “unik” karena mereka 

menerima alat tukar selain uang rupiah dalam transaksi di pasar tersebut, 

yakni menggunakan koin dinar emas dan dirham perak. Pasar  ini berlokasi 

di pinggiran kota Solo dan hanya memiliki hari operasional tertentu, yakni 

ketika hari Ahad setiap 35 hari sekali. Tidak ada biaya pajak serta sewa 

tempat, serta melarang keras praktik riba dalam setiap transaksi jual beli, 

Pasar Muamalah Surakarta diklaim mampu mendorong perekonomian 

masyarakat sekitar, khususnya para pedagang Muslim.  
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Dari latar belakang diatas, muncul sebuah pertanyaan apakah 

kegiatan transaksi di Pasar Muamalah Surakarta sudah sesuai dengan 

konsep pasar Islam era Rasulullah, sehingga penulis tertarik untuk 

membuat sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Konsep Pasar 

Islam Era Rasulullah Perspektif Zaim Saidi: Studi Pasar Muamalah 

Surakarta”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana penerapan konsep pasar Islam era Rasulullah perspektif 

Zaim Saidi terhadap kegiatan transaksi jual beli di Pasar Muamalah 

Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

konsep pasar Islam era Rasulullah perspektif Zaim Saidi terhadap kegiatan 

transaksi jual beli di Pasar Muamalah Surakarta. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

keilmuan tentang sejarah dan konsep pasar Islam pada masa 

Rasulullah serta penerapannya dalam kegiatan pasar saat ini, 

khususnya dalam kegiatan Pasar Muamalah. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian 

lapangan (field research), karena subyek yang diteliti adalah segala 

kegiatan transaksi yang terjadi dalam Pasar Muamalah Surakarta. 

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan dan 

menggambarkan situasi serta keadaan yang terjadi dalam praktek 

transaksi jual beli di dalam pasar tersebut, serta korelasinya dengan 

konsep pasar Islam di zaman Rasulullah. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk menjadi tempat 

penelitian adalah Pasar Muamalah Surakarta yang bertempat di Joglo 

Dakwah Sakinah (JDS) Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, 

Jawa Tengah. 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek yang diteliti untuk kemudian diolah oleh peneliti. Data primer 

yang digunakan oleh peneliti berupa informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan Ibu Isnaini dan Bapak Handoyo, selaku 

koordinator Pasar Muamalah Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data-data yang diperoleh dari Al-Quran, Hadits, kitab-

kitab Fiqih, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah serta berbagai sumber 

lain yang membahas tentang sejarah dan konsep pasar Islam di 

zaman Rasulullah, khususnya yang berkaitan dengan penerapannya 

terhadap kegiatan di Pasar Muamalah Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah teknik yang berupa proses 

pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak 

langsung terhadap subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode observasi non-partisipan, yaitu salah satu 

bentuk observasi dimana peneliti tidak ikut terlibat secara langsung 

dalam kegiatan yang sedang ditelitinya.
5
 Dengan metode observasi 

ini, penerapan konsep pasar Islam terhadap kegiatan Pasar 
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Muamalah Surakarta dapat diteliti tanpa harus ikut berpartisipasi 

secara langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber yang akan 

dimintai informasi.
6
 Teknik wawancara yang dilakukan peneliti 

terdiri dari dua tahap, yaitu: wawancara melalui telepon dan tatap 

muka langsung dengan narasumber. Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, 

yaitu sebuah wawancara yang tidak terlalu ketat dengan tetap 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah terstruktur, sehingga 

dapat menghemat waktu dan lebih mudah untuk mengumpulkan 

data-data yang ada.
7
 Adapun narasumber yang diwawancarai adalah 

pihak koordinator Pasar Muamalah Surakarta. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau 

sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang 

sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi 

yang berharga. Dokumen dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar, 

maupun foto.
8
 Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah semua data yang berkaitan dengan kegiatan transaksi di 

Pasar Muamalah Surakarta. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah melalui proses pengumpulan data berdasarkan fakta dan 

hasil penelitian di lapangan, peneliti menganalisis data-data tersebut 

menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu salah satu metode yang 
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digunakan dalam penelitian terhadap status dan kondisi suatu obyek 

atau sekumpulan manusia, pemikiran para ahli, terjadinya suatu 

peristiwa pada masa sekarang. Dengan menggunakan metode deskriptif, 

dapat memudahkan pembuatan suatu deskripsi, gambaran nyata, atau 

lukisan keadaan dalam penelitian menjadi sistematis, faktual dan akurat 

berdasarkan fakta-fakta yang ada.
9
 

Hasil analisis diatas kemudian disusun menggunakan model 

penelitian kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang menyajikan uraian 

secara lengkap dan rinci serta bersifat deskriptif tentang hasil 

pengamatan dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi 

tertentu, baik berupa lisan, tulisan, atau bahkan perilaku yang dapat 

diamati.
10

 

Tujuan dari penggunaan metode penelitian ini adalah untuk 

menguraikan kondisi langsung dari seluruh kegiatan transaksi yang ada 

di Pasar Muamalah Surakarta serta untuk memaparkan data dan 

informasi mengenai hasil penerapan dari korelasinya dengan konsep 

pasar Islam era Rasulullah berdasarkan fakta di lapangan. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Demi memudahkan dalam penyusunan skripsi dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka penulis membuat susunan yang terdiri dari 

beberapa bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TRANSAKSI JUAL BELI DAN SEJARAH PASAR 

ERA RASULULLAH memuat pembahasan beberapa teori yang 

digunakan sebagai landasan pelaksanaan penelitian ini, yakni pengertian 

jual beli, dasar hukum beserta rukun dan syarat sahnya, definisi pasar 
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beserta jenis-jenisnya dan fungsinya, sejarah pasar dan bagaimana konsep 

pasar Islam di zaman Rasulullah. 

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME PASAR 

MUAMALAH SURAKARTA memuat informasi dan deskripsi dari 

tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian, yaitu Pasar 

Muamalah Surakarta, yang terdiri dari deskripsi obyek yang diteliti, 

deskripsi geografis dan demografis. 

BAB IV: ANALISIS memuat hasil analisis terkait penerapan 

konsep pasar Islam era Rasulullah menurut perspektif Zaim Saidi terhadap 

Pasar Muamalah Surakarta yang diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

BAB V: PENUTUP memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran-saran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


