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ABSTRAK 

 

Desy Ratnasari, Analisis Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. 

(Dibimbing oleh Firman dan An Ras Try Astuti). 

 
Penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang 

muslim terhadap manajemen keuangan di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang, penerapan 
fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang muslim di pasar Kampoeng Djaja 
Pinrang berdasarkan perspektif manajemen keuangan syariah, hambatan dalam 
penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang muslim di pasar Kampoeng 
Djaja Pinrang. 

Jenis penelitian ini, yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan dari kata-kata tertulis dan 
perilaku yang diamati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik 
analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan pengambilan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini, yang membuktikan bahwa, pemahaman pedagang muslim 
terhadap manajemen keuangan cukup baik namun masih sederhana menurut mereka 
mengatur keuangan itu sangat penting karena jika tidak diatur bisa bertabrakan antara 
dana usaha dan uang pribadi. Penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan 
pedagang muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang sudah di terapkan namun belum 
cukup baik, hanya sebagian fungsi manajemen yang diterapkan, seperti perencanaan 
melakukan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi dan buku tulis serta fungsi 
lainnya yaitu penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, 
penyimpanan ada dan tidak yang menerapkan serta terdapat prinsip-prinsip 
manajemen keuangan syariah yang diterapkan pedagang yaitu mengeluarkan zakat, 
harga jualan pedagang relatif rendah, terdapat prinsip saling tolong menolong, 
memberikan sedekah untuk panti asuhan, masjid. Hambatan atau kendala yang di 
alami pedagang yaitu terkadang lupa tulis pencatatanya, dampak dari Covid-19 
sehingga pengeluaran dan pemasukan tidak menentu, saat meminjamkan beras 
kepada orang yang dipercaya namun tidak tepat waktu pada saat pembayaran 

 

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan, 

Pedagang, Manajemen Keuangan Syariah 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 
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 Syin Sy es dan ye ش 

 Shad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ىه

 Hamzah ̕ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟). 
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2. Vokal 

a.  Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Dhomma U U ا َ

b.  Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Contoh : 

 Kaifa : َكْيفَ 

 Haula : َحْولَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat 

dan 

Nama Huruf 

dan 

Nama 

Tanda 
Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 ىَيْ 
Fathah 

dan Ya 

Ai a dan i 

 ىَوْ 
Fathah 

dan 

Wau 

Au a dan u 
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Huruf Tanda 

 / ىَي

 ىَا

Fathah 

dan 

Alif 

atau 

ya 

 

Ā 

a dan 

garis 

di 

atas 

 ىِيْ 
Kasrah 

dan Ya 

 

Ī 

i dan 

garis 

di 

atas 

 ىُو
Kasrah 

dan 

Wau 

 

Ū 

u dan 

garis 

di 

atas 

Contoh : 

 māta:  مات

 ramā :  رمى

 qīla :  قيل 

 yamūtu :  يموت

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

 rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :  َرْوَضةُ الَجنَّةِ 

 al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah : اَْلَمِدْينَةُ اْلفَاِضْيلَةِ 

 al-hikmah :   اَْلِحْكَمةُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ِّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 Rabbanā: َربَّنَا 

ْينَا    Najjainā : نَجَّ

  al-haqq : اَْلَحق   

 al-hajj : اَْلَحج   

 nuʻʻima : نُْعمَ  

 ʻaduwwun : َعدُو   

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ) ِّىِي( , maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby): َعَربِي  
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 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : َعِلي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy- syamsu) :  اَْلَشْمسُ 

ْلَزلَةُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  اَلزَّ

 al-falsafah :  الفَْلَسفَةُ 

 al-bilādu :  اَْلباَِلدُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh: 

 ta’murūna :  تَأُْمُرْونَ 

 ’al-nau :  النَّْوءُ 

 syai’un :  َشْيء  

 Umirtu :  أُِمْرتُ 

 

 



 
 

xxi 

 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar 

Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

8. Lafẓ al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

هللابا     Dīnullah  ِدْيُن هللاِ   billah 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 Hum fī rahmatillāh  هُْم فِْي َرْحَمِة هللاِ 

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 
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digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahū wa ta‘āla 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 



 
 

xxiii 

 

a.s.  =  ‘alaihi al- sallām 

H =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun 

w.  =  Wafat tahun 

QS …/…: 4  =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = ص

 بدون  = دم

 صلى هللا عليه وسلم  = صلعم 

 طبعة  = ط

 بدون ناشر = ىن

 إلى آخرها / إلى آخره  = الخ 

 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.  :  Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. :  “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 
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Cet.  :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. :  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. :  Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No.  :  Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk individu tentu saja tidak bisa 

hidup sendiri. Mereka satu sama lain saling tolong menolong salah satunya baik 

dalam bidang budaya, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, mereka memiliki tujuan 

untuk mencapai kesuksesan dimasa yang akan datang.1 Misalnya hal ekonomi mereka 

ingin memenuhi kebutuhan hidup, membutuhkan seseorang agar berjalan dengan baik 

sesuai yang harus dipenuhi. Namun seorang tersebut harus, mampu mengelolah 

keuangan yang dimiliki untuk terwujudnya keuangan bijak. 

Manajemen ialah hal yang sangat penting untuk kelangsungan usaha, 

termasuk lembaga publik yaitu pasar. Sebagai aktivitas ekonomi, pasar memiliki 

peran yang penting karena tidak bisa lepas dalam rangka memenuhi kebutuhan 

manusia. 2  Manajemen ialah sesuatu sistem aktivitas, yang di lakukan bakal 

menggapai tujuan suatu organisasi atau lembaga,menggunakan fungsi perencananaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.   

Keuangan merupakan sesuatu hal, yang penting saat menetapkan takdir satu 

lembaga. Manajemen keuangan ialah selaku kegiatan yang berurusan pada 

pengelolaan aktiva, pendanaan, dan perolehan oleh berbagai tujuan. 3  Agar 

meminimalisir kerugian yang menyangkut masalah keuangan oleh karena itu, 

 
1Kamsir, Pengantar  Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 5. 
2Jariban bin Ahmad AL-Haritsih, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta: Khalifah, 

2006), h. 599. 
3Kamsir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 5. 
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melakukan perencanaan keuangan yang terarah dan diimbangi dengan pengetahuan 

tentang mengatur keuangan yang baik. 

Manajer bersangkutan untuk ikut dalam penetapan jumlah aset yang cukup di 

investasikan. Berbagai asset yang menentukan asalnya modal, untuk membiayai 

aktiva. Menurut Bambang Riyanto ialah keseluruhan kegiatan organisasi yang 

berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang 

minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha yang untuk 

menggunakan dana tersebut se-efisien mungkin. 4  Dengan demikian, pengelolaan 

yang baik maka kegiatan yang dilembaga atau suatu usaha bisnis akan melangkah 

dengan baik pula. Maka dari itu, melihat dari pentingnya fungsi keuangan dalam 

sebuah usaha atau organisasi. Akan amat baik jika aktifitas pengelolaan keuangannya 

diatur dengan manajemen yang tepat sekaligus juga sesuai dengan nilai-nilai dalam 

Islam. 

Manajemen keuangan syariah ialah kegiatan yang melekat pada wadah yang 

memperoleh uang serta mengalokasikan uang bersandarkan pada perencanaan 

maupun dengan pengawasan. Kemudian itu menghindari riba dan mengikuti anjuran  

hakikat syariah Islam.5 Manajemen keuangan syariah ialah suatu landasan menjalani 

sebuah bisnis atau usaha. Suatu kegiatan dalam pengelolaan keuangan untuk 

mencapai suatu hasil yang optimal atau diingingkan, maka itu bermuara hanya 

 
4Dety Mulyanti, “Manajemen Keuangan Peruahaan; AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8.2 

(2017), h. 62-63. 
5Boedi Abdullah, Manajemen Keuangan Syari’ah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017),  h. 8. 
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kepada keridaan Allah swt.6 Keuangan yang dilandasi pada ketetapan Allah swt. akan 

lebih baik jika diterapkan dikehidupan sehari-hari. 

Model usaha yang di anjurkan ialah segi perdagangan. Perdagangan yaitu 

suatu sentral lokasi untuk kegiatan ekonomi dalam transaksi jual beli yaitu pasar. 

Pasar selaku lokasi berjumpanya antara pembeli dan pedagang, serta lokasi yang 

terjadi suatu metode alterasi kegiatan konsumsi dan produksi. Maka dari itu, sudah 

bertumbuh membentuk suatu keutuhan. Pasar juga ialah lokasi untuk memenuhi 

segala kebutuhan pokok manusia dan  yang paling dibutuhkan dalam suatu lembaga 

ekonomi.7  

 Pengetahuan mengenahi pengelolaan keuangan sangat penting bukan hanya 

dibutuhkan oleh industri, perdagangan maupun lembaga lainnya. Pedagang  

keharusan untuk melaksanakan perencanaan keuangan, maka dari itu perluh disadari 

bahwa banyak stok barang jualan dan sebagainya yang harus diatur dan dikelolah 

pemasukan dan pengeluaran. Maka dari itu perusahaan kecil atau besar sangat perluh 

melaksanakan pengelolaan keuangan supaya dapat mengelolah keuanganya dengan 

baik dan terstruktur. 

Pasar Kampoeng Djaja merupakan pasar  yang terletak di  pusat Kota Pinrang 

tepatnya di Kelurahan jaya. Pasar kampoeng Djaja disebut dengan pasar sore dan 

beroperasi setiap hari. Waktu ramai  pasar ini di kunjuangi para pembeli mulai dari 

jam 15.00-18.00 wita. Pedagang muslim atau non muslim mempunyai mata 

pencaharian yaitu, menjual pakaian, kosmetik, dan sembako.  

 
6Isra Hayati dan Citra utami, “Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM dengan 

Mengunakan Metode Door To Door di Desa Kotasan; IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan 

Syariah, 3.2 (2019), h. 180. 
7Damsar, Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),  h. 20. 
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Berdasarkan pengamatan awal peneliti mengenahi beberapa padagang yaitu di 

pasar Kampoeng Djaja bahwa pedagang sembako, pakaian, kosmetik muslim 

dicirikan dari pendidikan dan keterampilan, pedagang muslim memiliki pengetahuan 

dalam pencatatan keuangan ada yang berbentuk buku manual dan aplikasi namun 

terdapat pedagang muslim yang dalam penentuan harga ada yang melebihkan, barang 

yang sudah terterah harganya tidak sesuai pada saat pembayaran lebih mahal. 

Pedagang tersebut melakukan transaksi hanya untuk mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya tidak didasari dengan ilmu pendidikan tentang larangan 

transaksi menggunakan unsur riba, gharar dan sebagainya yang dilarang dalam 

prinsip manajemen keuangan syariah.  

Pedagang muslim di pasar Kampoeng Djaja, dalam menjalangkan usaha 

bisnisnya, bukan hanya untuk dalam jangka pendek akan tetapi untuk jangka panjang. 

Maka dari itu pedagang muslim harus mengatur pendapatan dan pengeluaran. Fungsi-

fungsi dari manajemen keuangan pada pedagang yaitu bagaimana perenacanaan 

keuangan, pengganggaran, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpan 

pengendalian keuangan dan pelaporan keuangan harus diatur agar nantinya tujuan 

yang diingingkan tercapai, serta fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang 

muslim berdasarkan pada perspektif  manajemen keuangan syariah. 

Pemasukan dan pengeluaran pedagang muslim di pasar Kampoeng Djaja 

tidaklah menentu, karena penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk 

mengembangkan usahanya. Penghasilan pedagang kadang naik dan kadang menururn 

apa lagi di masa pandemi. Oleh karena itu pedagang muslim perluh manajemen 

keuangan agar mendukung terwujudnya kestabilan ekonomi pedagang. Nilai-nilai 
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Islam yang dianut pedagang mempengaruhi cara berfikir mengenahi uang dan 

mengelolah uang.8 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mau mengetahui lebih mendalam 

bagaimana manajemen keuangan pada pedagang muslim di pasar Kampoeng Djaja 

Pinrang berlandaskan pada perspektif manajemen keuangan syariah.    

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman pedagang muslim terhadap manajemen keuangan syariah 

di Pasar  Kampoeng Djaja Pinrang ?  

2. Bagaimana penerapan  fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang muslim di 

Pasar Kampoeng Djaja Pinrang berdasarkan perspektif manajemen keuangan 

syariah ? 

3.  Hambatan apa dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang 

muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang muslim terhadap manajemen keuangan   

syariah di Pasar  Kampoeng Djaja Pinrang. 

2.   Untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang 

muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang berdasarkan perspektif  manajemen  

keuangan syariah. 

3. Untuk mengetahuihambatan dalam penerapan manajemen keuangan  pedagang 

muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang. 

 
8Ismayanti, “Analisis Manajemen Keuangan Rumah Tangga Keluarga Nelayan (Studi Kasus 

Di Pasar Terandam Kecematan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan 

Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara; Sumatera Utara, 2018),  h. 1. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan praktis  

Penelitian ini, untuk memberikan suatu dedikasi ideologi serta literatur untuk 

pembaca dan peneliti.Maka itu,  dengan adanya manajemen keuangan pemasukan dan 

pengeluaran pedagang lebih terstruktur dengan baik lagi karena berlandaskan pada 

prinsip manajemen keuangan syariah. Dalam praktiknya bukan hanya untuk 

pedagang di pasar tetapi lebih dikembangkan di lembaga atau organisasi. 

2. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini, sebagai media untuk meluaskan ilmu manajemen keuangan 

terutama pada fungsi-fungsi manajmen keuangan  pedagang  dan  ilmu mengenahi 

perspektif manajemen keuangan syariah. Selain itu, memberikan dedikasi ilmu 

dengan cara tertulis serta meningkatkan aset wawasan untuk penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penelitian Adi Wiranata dengan judul “Analisis Etika Persaingan Bisnis 

Pedagang Muslim di Pasar Panorama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Hasil 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa (1) etika persaingan bisnis pedagang 

pakaian beragama muslim di pasar tradisional Panorama Bengkulu masih ditemukan 

etika persaingan berdasarkan kebiasaan yang sudah lama  ada di  pasar dan 

persaingan yang terjadi meliputi persaingan tempat, persaingan harga, persaingan 

barang dagangan (produk) dan persaingan  pelayanan.  (2) tinjauan etika bisnis Islam 

tentang etika persaingan bisnis pedagang pakaian beragama muslim di pasar 

tradisional Panorama Bengkulu terdapat penyimpangan terhadap Etika Bisnis Islam. 

Dikarenakan dalam persaingan masih ditemukan pedagang yang menerapkan etika 

yang bertentangan terhadap Etika Bisnis Islam, seperti berkata yang kurang baik, 

berbohong atas spesifikasi barang dan harga yang beredar, mempercayai jimat, dan 

masih ditemukan pelayanan yang berpakaian kurang pantas.9  

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenahi 

pedagang muslim di pasar. Adapun perbedaan penelitian,  terdahulu dengan calon 

peneliti yaitu penelitian terdahulu,  lebih berfokus pada etika persaingan bisnis 

pedagang muslim di tinjau dari etika bisnis Islam. sedangkan calon peneliti hanya 

berfokus pada manajemen keuangan pedagang muslim. Selain itu, lokasi 

 
9 Adi Wiranata, “Analisis Etika Persaingan Bisnis Pedagang Muslim Di Pasar Panorama 

Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu; 

Bengkulu, 2017),  h. 30. 
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penelitiannya juga berbeda. Penelitian terdahulu berlokasi di pasar Panorama 

sedangkan calon peneliti menggunakan lokasi penelitian di pasar Kampoeng Djaja 

Pinrang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti  dengan judul “Analisis Manajemen 

Keuangan Rumah Tangga Keluarga Nelayan (Studi Kasus di Pasar Terandam 

Kecematan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)”. Hasil dalam penelitiannya 

menunjukanbahwa pemahaman keluarga terhadap manajemen sangat 

sederhana.Tidak adanya penerapan manajemen terhadap penganggaran para 

keluarga.Hambatan yang terjadi tidak menentu pendapatan dan rendahnya ilmu 

pendidikan.Tidak adanya pengaruh internalisasi terhadap pengelolaan keuangan 

keluarg. 10  Persamaan dari penelitian ini, adalah sama-sama membahas tentang 

manajemen keuangan. Adapun perbedaan dari penelitian, terdahulu dengan calon 

peneliti yaitu peneliti terdahulu berlokasi di pasar Terandam Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan calon peneliti lokasi penelitiannya di pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang.     

Penelitian yang dilakukan oleh Norsa’adah denganjudul “Analisis Manajemen 

Keuangan Usaha Ternak Bebek Balagung di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai 

Selatan”. Hasil dalam penelitiannya menunjukan bahwa pengusaha ternak bebek 

Balagung dalam mengelolah keuangannya dengan cara yang mereka pahami, dalam 

istilah keilmuan yaitu manajemen keuangan usaha. Hanya saja untuk pelaporan 

keuangan dalam bentuk pencatatan transaksi masih kurang. Mereka juga melakukan 

usahanya sesuai syariat Islam, yaitu menggunakan model yang halal, tidak melakukan 

 
10Ismayanti, “Analisis Manajemen Keuangan Rumah Tangga Keluarga Nelayan (Studi Kasus 

Di Pasar Terandam Kecematan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan 

Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara; Sumatera Utara, 2018), h. 43. 
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riba, kemudian dari hasilnya disedehkan kan untuk orang yang membutuhkan sebagai 

bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah swt. Beberapa kendala yang dihadapi 

oleh pengusaha ternak bebek Balagung, diantaranya yaitu adanya pengeluaran biaya 

yang tidak sesuai dengan anggaran, kemudian ketika ternaknya terjangkit wabah 

penyakit sampai mengharuskan pengusaha menghentikan sementara usahanya sampai 

wabah penyakit itu hilang, juga kendala lainya.Walaupun ada kendala mereka 

menghadapinya dengan tabah, berserah diri kepada Allah swt dan berusaha 

memperbaiki sistem usahanya menjadi lebih baik.11 Persamaan dari penelitian ini, 

adalah sama-sama membahas tentang manajemen keuangan. Adapun perbedaan  

penelitian,  terdahulu dengan calon peneliti  yaitu peneliti terdahulu berlokasi di Desa 

Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, sedangkan calon peneliti lokasi penelitiannya 

di pasar Kampoeng Djaja Pinrang.     

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahrizal dan Efni Anita, dengan judul 

“Analisis Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren 

Isti’dadul Mu’allimien Jambi)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pendalaman fenomena objek dilapangan.Hasil yang didapatkan 

bahwasanya pondok pesantren Isti’dadul Mu’allimien telah bertransformasi dari 

hanya pendidikan informal berkembang dengan menyediakan pendidikan formal. 

Transformasi ini menuntut perubahan pada pengelolaan dan administrasi salah 

satunya dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan pondok pesantren 

Isti’dadul Mu’allimien cukup unik dan menarik karena dengan pengasuh dan 

bendahrawan yang berbasis agama bukan ekonomi dan kepemimpinan yang mulanya 

 
11 Norsa’adah, “Analisis Manajemen Keuangan Usaha Ternak Bebek Balagung di Desa 

Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan” (Skripsi Sarjana; Jurusan  Ekonomi Syari’ah UIN Antasari; 

Banjarmasin, 2019), h. 45. 
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“serba-mono” namun dituntut membuat laporan keuangan yang harus menyesuaikan 

dengan kaidah atau aturan dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan 

pondok pesantren Isti’dadul Mu’allimien telah memuat dasar-dasar dari manajemen 

keuangan dimana adanya perencanaan keuangan, pelaksanaan, pelaporan dan 

evaluasi. Ini berimplikasi, pondok pesantren Isti’dadul Mu’allimien Jambi dapat 

menjadi contoh bagi pesantren-pesantren lain.  Persamaan dari penelitian ini, adalah 

sama-sama membahas tentang manajemen keuangan. Perbedaan  penelitian,  

terdahulu dengan calon peneliti  yaitu peneliti terdahulu berlokasi di Pondok 

Pesantren Isti’dadul Mu’allimien Jambi, sedangkan calon peneliti lokasi 

penelitiannya di pasar Kampoeng Djaja Pinrang.   

B. Tinjauan Teori 

1. Pemahaman  

a. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya; pendapat, aliran, 

pandangan, pikiran. Apabila mendapat kata imbuhan me-i menjadi memahami, yang 

berarti; mengetahui benar, pembuatan, cara memahami atau memahamkan.  

Pemahaman merupakan suatu proses, cara memahami dan mengetahui banyak. 

Pemahaman ialah keadaan kognitif, yang di miliki oleh seseorang.12 Jadi pemahaman 

disini merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui mengenahi sesuatu, dan 

dapat melihat dari berbagai segi pemahaman.  

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pemahaman merupakan sesuatu hal yang 

kita pahami dan kita mengerti dengan benar. (1) Menurut Anas Sudjiono, pemahaman 

 
12 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),  h. 

78. 
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adalah jenjang kemampuan berfikir,  yang setara makin tinggi dari hapalan maupun  

ingatan. 13  (2) Menurut Sudirman, ialah suatu kepandaian seorang dalam 

menerjemahkan, menafsirkan, menyatakan sesuatu, atau mengartikan. Dengan cara  

mengenahi ilmu yang pernah di terimahnya. (3) Menurut Suharsimi, mengatakan 

bahwa pemahaman (comprehension) ialah cara menerangkan, mempertahankan, 

memperluas, menyimpulkan, memperkirakan, menduga (estimates).  

Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum : 14 

1) Pemahaman terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna yang 

terkandung di dalamnya misal, memahami kalimat bahasa Inggris kedalm 

bahasa Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika dan lain-lainnya. 

2) Pemahaman penafsiran, yakni memahami grafik, menghubungkan dua konsep 

yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. 

3) Pemahaman ekstrapolasi, yaitu pemahaman yang mengharapkan seseorang 

bisa melihat di balik yang tertulis tersurat dan tersirat. Memperluas wawasan 

atau memperkirakan sesuatu tentang konsekuensi, kasus, atapun masalahnya. 

2. Penerapan 

a. Pengertian Penerapan  

Secara etimologi, pengertian penerapan berasal dari kata dasar terap yang 

diberi imbauan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan 

menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan. 15  Penerapan juga di artikan 

 
13 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 67.  
14 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 

h. 25. 
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001),  h. 1180. 
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sebagai program ataupun rancangan, dan sudah di susun serta terstruktur dalam 

wujud  yang jelas di kawasan  berupa  aktual.  

Menurut Usman, penerapan (implementasi) ialah keaktifan, tindakan, aksi  

ataupun jelasnya satu praktik. Penerapan tidak hanya kegiatan melainkan satu 

aktivitas  bakal mengapai suatu keinginan. 

Harjanto juga mengartikan implentasi adalah kompetensi untuk memakai 

bahan nan sudah di pelajari pada kondisi pertama yang konkret tercatat didalamnya 

kepandaian mengaplikasikan konsep, teori, prinsip, metode dan aturan.16 

Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn, penerapan merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-

kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan.  

Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa, penerapan merupakan aktivitas 

pelaksanaan ataupun kemampuan mempraktikan prinsip, metode, teori serta aturan 

yang sudah di susun pada sesuatu rencana terstruktur, bagi pencapaian tertentu.  

Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga 

unsur penting dan mutlak dalam menjalannya 

Unsur-unsur penerapan meliputi : 

1) Adanya  program yang dilaksanakan 

2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

 
16 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),  h. 25.   
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3)   Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan 

tersebut.17 

3. Hambatan  

a.   Pengertian Hambatan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan merupakan rintangan, 

halangan, menahan.18 Hambatan ialah suatu yang dapat mencegah kemajuan atau 

menghalangi pencapaian. Hambatan juga adalah suatu kondisi yang tidak di 

kehendaki ataupun di sukai kehadirannya. Memunculkan kerumitan dari pribadi  

ataupun dari orang asing. Serta juga menghambat perkembangan seseorang. 

Menurut Syah, dalam skripsi Dian Wibowo Utomo, faktor-faktor penyebab 

timbulnya hambatan dalam belajar terdiri atas dua macam yaitu, faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal keadaan yang muncul baik dari dalam 

diri individu itu sendiri. Faktor eksternal merupakan hal-hal keadaan yang datang dari 

luar diri individu. Setiap hal yang muncul baik dari dalam diri maupun dari luar diri 

yang bersifat menghambat perkembangan dan membuat kesulitan baik buat diri 

sendiri maupun orang lain merupakan faktor-faktor penghambat.19 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa hambatan merupakan 

suatu halangan atau rintangan yang menghambat pertumbuhan seseorang dalam hal 

yang ingin dicapai. Awal hambatan terdiri dari dua ketegori, internal dan eksternal. 

 
17 http: // dunia pendidikan.co.id (12 Februari 2022). 
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 505. 
19 Dian Wibowo Utomo, “Hambatan, Motivasi, dan Stategi Pemecahan Masalah pada 

Mahasiswa  Psikologi Universitas Sanata Dharma yang Sedang Mengerjakan Skripsi”, (Skripsi 

Sarjana; Jurusan Psikologi: Yogyakarta, 2009), h. 30. 



14 

 

 

 

Awal hambatan internal berasal dari dalam diri individu sedangkan awal hambatan 

eksternal berasal dari dari luar individu. 

4. Manajemen Keuangan 

a. Pengertian Manajemen  

Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang artinya mengatur.20 

Sedangkan dalam bahasa prancis kuno management memiliki arti “seni dan 

mengatur”. 

Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur sesuatu yang dilakukan 

oleh beberapa orang guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan fungsi perencanaan,pengoorganisasian, pengarahan dan pengawasan.21 

Manajemen juga merupakan sebuah sistem, segala aktivitas manajemen di 

jabarkan kedalam 4 fungsi manajemen, yang di lakukan cara berkelanjutan dan semua 

bermuara pada  target organisasi. 

  Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa manajemen adalah  menata 

alurnya satu jalan, dalam mengapai sesuatu target tujuannya. Fungsi-fungsi 

manajemen yang,  bertujuan agar tersistematika urutannya efisien dan efektif. Efektif 

berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien 

berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar terorganisir dan sesuai dengan 

jadwal.22 

 

 

 

 
20 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2007), h. 3. 
21Arfa Ikhsan,  Pengantar Manajemen (Medan: Perdana Mulya sarana, 2011),  h. 30. 
22Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlanga, 2009),  h. 45. 
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b. Pengertian Manajemen Keuangan 

    Manajemen keuangan adalah adalah proses pengaturan aktivitas atau kegiatan 

keuangan dalam suatu organisasi, yang di dalamnya termasuk kegiatan planning, 

analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan, biasanya dilakukan oleh 

manajer keuangan. Manajemen keuangan juga diartikan sebagai seluruh aktivitas 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana 

perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian 

dana secara efisien.23 

Menurut Erlina, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap 

fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana 

memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut 

(allocation of fund). 

Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan 

pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 

Menurut Prawironegoro, Aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk 

memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, 

dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba.24 

Menurut R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai 

manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 

 
23Setia Mulyawan, Manajemen Keuangan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),  h. 20. 
24 https://ekonomimanajemen.com/pengertian-manajemen-keuangan-menurut-para-ahli/ 

(Diakses pada tanggal 20 Juni 2021) 

https://ekonomimanajemen.com/pengertian-manajemen-keuangan-menurut-para-ahli/
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bentuk investasi secara efektif dan efesien maupun usaha pengumpulan dana untuk 

pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efesien.25 

Financial management is the process of acquiring and disbursement of funds. 

It includes all the activities relating to planning, organizing, directing and 

controlling the funds of the enterprise26 

Penjelasan terjemahan diatas bahwa manajemen keuangan adalah proses 

perolehan dan pencairan dana, ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pengoorgaisasian, pengarahan, dan pengendalian. 

Joshep and massie: Financial management is the operational activity of a 

business that is responsible for obtaining and utilizing the funds necessary for 

efficient operations.27  

Penjelasan terjemahan di atas dijelaskan, manajemen keuangan merupakan 

kegiatan fungsional bidang usaha yang bertanggungjawab guna memanfaatkan dana, 

memperoleh dana serta di perlukan bagi operasional usaha. 

Najmuddin mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruan 

keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan 

mengalokasihkan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian 

 
25 R. Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan dan Aplikasi, (Yogyakarta: PT Aditya 

Media, 2008), h. 44. 
26 Sandeep Goel, Financial Management Practies in India, (New York: Routledge, 2016), h. 

1. 
27 C. Paramasivan, Financial Management, (New Age International, 2009),  h. 3. 
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sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan 

dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).28 

Penjelasan di atas di simpulkan bahwa manajemen keuangan ialah tindakan 

utama keuangan, di lakukan oleh yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu. 

Ataupun semua aktivitas yang berhubungan dengan perolehan uang serta  

pemanfaatan secara efektif. Manajer keuangan, harus menetapkan cara terbaik untuk 

menguntungkan volume uang dalam organisasi perusahaan dan juga harus menjamin 

bahwa penggunaan uang tetap terarah pada tujuan suatu organisasi atau perusahaan. 

Manajemen yang baik adalah adalah manajemen yang tidak menyimpang dari 

sebuah aturan yang telah ditetapkan, manajemen harus sesuai dengan konsep dan 

objeknya. Dengan demikian, manajemen harus tetap berada di koridor yang telah 

ditetapkan untuk menjadi suatu tujuan sasaranya agar manajemen tersebut berjalan 

secara optimal.29 

c. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan 

Bidang manajemen keuangan memiliki tiga ruang lingkup, yang harus di lihat 

oleh seorang manajer keuangan yaitu:  

1) Bagaimana mencari dana 

Tahap ini merupakan tahap awal dari tugas seorang manajer keuangan, di 

mana ia bertugas untuk mencari sumber dana yang bisa dipakai atau dimanfaatkan 

untuk dijadikan sebagai modal perusahaan.  

 
28 Najmuddin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariyyah Modern, (Yogyakarta: Andi, 

2011), h. 39. 
29 Ahmad Rizal Ansori, “ Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik di 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulubumiaji Kota Batu” (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam: Malang, 2020), h. 27. 
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Secara umum modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal 

asing.Modal sendiri yaitu berupa mosal dari pemilik yang disetor sebagai modal 

perusahaan. 

2) Bagaimana mengelola dana 

Tahap ini pihak manajemen keuangan bertugas untuk mengelolah dana 

perusahaan dan kemudian menginvenstasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang 

dianggap produktif atau menguntungkan. Bagi seorang manajer keuangan akan selalu 

memantau dan menganalisis dengan baik pada setiap tindakan dan keputusan yang 

akan diambil dengan memperhitungkan aspek-aspek keuangan dan non-keuangan, 

terutama kondisi memungkinkan terjadinya profit dan kontinuetas perusahaan 

kemudian hari. 

3) Bagaimana membagi dana 

Tahap ini pihak manajemen keuangan akan melakukan keputusan untuk 

membagi keuntungan kepada para pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetor 

atau ditempatkan.30 

d. Tujuan  Manajemen Keuangan 

Keuangan sangatlah bermakna untuk usaha atau lembaga karena didalam 

operasional membutuhkan aktiva nyata untuk di gunakan, yang seluruhnya perluh di 

bayar. aktiva nyata seperti peralatan, tanah, kantor, gedung, mesin dan lainya. 

Sementara itu, untuk yang bukan terwujud yaitu tenaga ahli, sebagainya. 

 
30M.Ilham Budifa, “Manajemen Keuangan Pesantren Ummul Ayman Samalangka Kabupaten 

Bireuen”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sumatera Utara; 2018.), h. 19. 
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Manajemen keuangan di maknai selaku manajemen funding baik yang 

berkaitan dengan pengalokasian funding dan investasi maupun usaha pengumpulan 

funding untuk cost investasi atau pendanaan secara efisien. 31 

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan (going concer) dan mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung 

jawab sosial perusahaan atau memperkecil sebuah risiko organisasi di zaman saat ini 

dan  diera masa depan. 

e. Fungsi Manajemen Keuangan 

Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer 

perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Maksudnya adalah 

seorang manajer keuangan boleh melakukan terobosan dan kreatfitas berfikir, tetapi 

semua ini tidak mengesampingkan kaedah-kaedah yang berlaku dalam ilmu 

manajemen keuangan. Seperti halnya mematuhi aturan-aturan yang terkandung dalam 

SAK (Standar Akuntansi Keuangan), GAAP (General Accepted Accounting 

Principle), undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan keuangan perusahaan 

dan sebagainya. 

Fungsi utama dari seseorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari 

serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya 

guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut, membutuhkan pengetahuan akan 

pasar uang serta dari mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang 

 
31 Kariyoto, Manajemen Keuangan Konsep & Implementasi, (Malang: UB Press, 2018), h. 29. 
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tepat di bidang keuangan dibuat.32 Meskipun fungsinya seorang manajer, keuangan 

setiap wadah atau lembaga demikian beda, tetapi fungsinya yang utama yaitu policy 

dividen, investment, funding,  desicion making dan pengambilan keputusan.33 

    Menurut Harmono fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut:34 

1) Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta 

kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 

2) Penganggaran, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat 

detail pengeluaran dan pemasukan. 

3) Pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan 

dana yang ada dengan berbagai cara. 

4) Pencarian keuangan, mencari dan mengekspoitasi sumber dana yang ada untuk 

operasional kegiatan perusahaan. 

5) Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan 

dan menggunakan dana tersebut. 

6) Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan 

dan sistem keuangan pada perusahaan. 

7) Pelaporan keuangan, penyediaaan laporan mengenahi situasi keuangan,   

lembaga sekalian selaku bahan pertimbangan. 

 

 

 
32 Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014),  h. 8. 
33 Kariyoto, Manajemen Keuangan Konsep & Implementasi, (Malang: UB Press, 2018), h. 30. 
34Harmono, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),  h. 9. 
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f.   Prinsip Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan bukan hanya  seputar pencatatan akuntansi. Manajemen 

keuangan merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh 

dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang  

keuangan. Pada prakteknya, manajemen keuangan tindakan yang diambil dalam 

rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Maka dari itu, dalam membangun 

sistem manajemen keuangan yang baik perluh untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip 

manajemen keuangan yang baik. Prinsip manajemen  keuangan yang harus 

diperhatikan.35 

1) Konsistensi  

Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke 

waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila 

terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen 

keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan 

keuangan. 

2) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, 

kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau 

kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi harus dapat 

jelaskan bagaimana dia menggunakan sumber daya dan apa yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. 

 
35 Dety Mulyati, ‘Manajemen Keuangan Perusahaan’ Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8.2 

(2017), h. 69. 
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3) Transparansi 

Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaanya, menyediakan 

informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pelaksana 

kepentingan. Adapun yang termasuk didalamnya menyiapkan laporan keuangan yang 

akurat, lengkap dan tepat waktu serta dapat dengan  mudah diakses oleh pengelola 

kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, maka hal ini 

mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. 

4) Kelangsungan hidup 

Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat stratejik maupun 

operasional harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan 

hidup (viability) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan 

keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan 

yang menunjukan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana stratejiknya  

dan memenuhi kebutuhan keuangannya. 

5) Standar akuntansi 

Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai 

dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa 

setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang di gunakan organisasi. 

5. Pedagang  

a. Pengertian Pedagang  

Pedagang secara etimologi ialah orang yang berdagang atau bisa juga di sebut 

saudagar. Pedagang adalah seseorang yang melakukan perdagangan 
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memperjualbelikan produk ataupun barangnya yang tidak di produksikan sendiri 

untuk memperoleh profit.36  

Pedagang juga dapat diartikan sebagai seseorang yang bermodal relatifnya 

sedikit atau rendah.  Melaksanakan kegiatan produksi, berarti yaitu seperti, menjual 

barang, produksi barang serta juga menjalangkan kontribusi agar melengkapi 

kebutuhan kelompok. Adapun berdasarkan oleh syariat dan ajaran-ajaran yang 

terdapat dalam Al-Quran serta hadis-hadis. Menurut Damsar pedagang merupakan 

individu atau instansi yang memperjualbelikan barang untuk pembeli,  online ataupun 

offline.37 

b. Jenis-Jenis Pedagang 

1) Pedagang besar/distributor/agen tunggal 

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang 

dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung.Selain itu pedagang 

besar adalah pedagang yang membeli barang secara besar-besaran langsung dari 

pabrik atau produsen, kemudian menjual pada pedagang kecil, missal grosir. 

2) Pedagang menegah/agen/grosir 

      Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya 

dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan 

penjual/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. 

 

 
36Kensil dan Christine, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), h. 15. 
37Kamsir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),  h. 22. 
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3)Pedagang ecer/pengecer 

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke 

tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.Misalnya 

warung kopi, kios pasar, dan sebagainya.38 

c. Fungsi Pedagang 

Pedagang sebagai salah satu bentuk kegiatan distribusi, perdagangan 

mempunyai  fungsi menyalurkan barang dan jasa dari produsen untuk konsumen atau 

kepala pedagang lainnya. Kegiatan perdagangan dapat menyebabkan pemerataan 

barang-barang dan hasil-hasil produksi yang dibuat oleh produsen kepada setiap 

konsumen yang dibutuhkan.Dengan kegiatan perdagangan, maka kebutuhan 

konsumen dapat terpenuhi dengan baik dan merata di seluruh daerah. Sedangkan bagi 

produsen, kegiatan perdagangan  akan membuat barang yang dibuatnya laku di jual 

sehingga memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini menyebabkan produsen 

bersemangat dalam melakukan kegiatannya. Akhirnya semakin lancer kegiatan 

perdagangan akan berdampak pada kemakmuran masyarakat secara merata dengan 

lebih baik.39 

6. Pasar  

a. Pengertian Pasar 

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) 

dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu sehingga akhirnya dapat 

menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi 

 
38Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 109-110. 
39Ferry Hidayat, “Persepsi dan Sikap Pedagang Muslim  di Pasar Panorama Terhadap 

Keberadaan Bank Syariah” , (Skripsi Sarjana: Perbangkn Syariah IAIN Bengkulu, 2020),  h. 40. 
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setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan 

membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual.40 

b. Jenis-Jenis Pasar 

1)Pasar Modern 

Pasar modern adalah pasar yang dibangung oleh pemerintah, swasta atau 

koperasi yang bentukya berupa mall, supermarket, department store, dan shoping 

center yang pengelolaanya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan 

pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan 

bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti. Pasar modern tidak banyak 

berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak 

bertransaksi secara langsung melaingkan pembeli melihat label harga yang tercantum 

dalam barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri 

atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan, 

seperti buah, sayuran, daging dan sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah 

barang yang dapat bertahan lama. 

2) Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai 

dengna adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses 

tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran 

terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan 

menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan amakan berupa ikan, sayur-

 
40Sartria, Pasar Modern Dan Pasar Tradisional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h. 3. 
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sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik. Selain itu, ada pula yang 

menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.41 

7.  Manajemen Keuangan Syariah  

a.   Pengertian Manajemen Keuangan Syariah 

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, 

analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara 

memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelolah asset sesuai dengan tujuan 

dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada 

prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu 

cara atau proses perencanaan, pengoorganisasian, dan pengontrolan dana untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah). 

Menurut Muhammad manajemen keuangan syariah ialah pengaturan aktivitas 

keuangan organisasi, lembaga pendidikan dan perusahaan yang meliputi perencanaan, 

pengoorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan 

yang dituntut oleh prinsip-prinsip syariah islam.42 

Menurut Baharuddin dan Moh. Makin, manajemen keuangan ataupun 

pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan melaksanakan dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan 

kepada masyarakat.43 

 

 
41Satria, Pasar Modern Dan Pasar Tradisional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h. 18. 
42 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2014), h. 7. 
43Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: IKAPI,2010), h. 86. 



27 

 

 

 

 Menurut R. Agus Sartono, manajemen dapat diartikan sebagai manajemen 

dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk 

investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk 

pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.44 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen keuangan 

syariah sangat penting dalam suatu organisasi, lembaga pendidikan dan 

perusahaan.adapun kegiatan didalamnya yaitu perencanaan, mengendalikan fungsi-

fungsi keuangan, mengevaluasi, mempetanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan dengan memperhatikan ksesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. 

Manajemen keuangan syariah, ialah sebuah aktivitas mengelolah finansial 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

syariah.Agar tujuan keuangan dapat tercapai, maka setiap individu maupun organisasi 

harus memperhatikan dan mengatur pos pendapatan dan pos pengeluaran agar 

dikemudian hari, ketika terdapat kebutuhan mendadak tidka lagi bingung 

memikirkannya.Sebagaimana Allah swt.berfirman dalam Q.S Yusuf/12: 47-49 

⧫⬧  ⧫❑◆⬧    ⧫✓ 

  ☺⬧    ◼⬧ 

      ⬧  

☺  ⧫❑➔⬧      ▪➔  ⧫ 

  ➔⧫  ⬧   

  ⧫  ⧫  ⬧  

⚫    ⬧  ☺  

 
44R. Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: FE UGM, 2001), 

h. 6. 
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⧫❑⧫      ▪➔  ⧫    

➔⧫  ⬧  ⧫    ⧫ 

 ◆ ⧫➔⧫     

Terjemahnya:  

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana  

biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali 

sedikit untuk kamu makan.  Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun 

yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu 

simpan.  Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia 

diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."45 

Berdasarkan penjelasan dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa penerapan 

perencanaan kuangan sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum para cendekiawan 

barat melakukannya, yaitu pada masa Nabi Yusuf, Allah juga telah memperingati 

hambanya untuk melakukan pencegahan terhadap kesulitan yang akan dating yang 

bukan dimaksudkan untuk menghilangnya. 

Nasehat yang diberikan oleh Nabi Yusuf as. Pada ayat diatas memberikan 

gambaran teori yang penting dalam dunia investasi. Menurut Putra Nabi Ya’kub itu 

penting mengelola pendapatan untuk mempersiapkan masa depan. Kegagalan 

ekonomi masa depan merupakan gambaran kekeliuran uang dalam mengelolah 

pendapatan di masa sekarang. Fenomena yang sering Nampak adalah besarnya 

pengeluaran yang melebihi pendapatan. Nabi Yusuf memberikan teori baru untuk 

tidak terpesona dengan pendapatan yang besar.Sebelum dibelanjakan untuk 

 
45 Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya”, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2014),  h. 241. 
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kebutuhan terlebih dahulu disisihkan untuk tabungan.Nasehat itu dapat disimpulkna 

dalam teori berikut.46 

Adapun perencanaan keuangan secara syariah yaitu: 

Pendapatan, pendapatan yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang 

halal karena pendapatan yang halal akan membawa berkah. Seperti yang diketahui 

makin banyak  kebutuhan itu sendiri maka perluh memiliki alternatif usaha yang 

dapat mendatangkan pendapatan tambahan.  

Besarnya pengeluaran, besarnya pengeluaran akan sangat menentukan 

besarnya tabungan yang bisa disisihkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. 

Perencanaan untuk kebutuhan masa depan dapat mengingatkan manusia agar lebih 

memperioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Islam juga mengharamkan 

pengeluaran yang berlebih-lebihan, selain itu bergaya hidup mewah merupakan salah 

satu sifat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. 

Kehidupan masa depan, perlu mempersiapkan masa pensiun sekaligus di 

akhirat. Secara finansial, banyak jalan yang diberikan Allah swt. Kepada kita untuk 

memanfaatkan harta-Nya sebagai bekal kehidupan yang abadi yaitu Zakat, ibadah 

umrah dan haji, wakaf, infak dan sedekah merupakan upaya yang bisa ditempuh 

untuk memperoleh kesenangan di akhirat. 

Investasi, investasi merupakan sesuatu cara yang di lakukan untuk 

mewujudkan keperluan masing-masing orang dengan dengan cara berbisnis. 

 
46 Ahmad Djalauddin, Manajemen Qur’ani, Menerjemahkan Idarah IIahiyah Dalam 

Kehidupan Insaniyah (Malang: Sukses Offset, 2007), h. 19. 
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Zakat merupakan penyusian harta dan salah satu ayat amanat Allah swt. wajib 

ditunaikan,  kekayaan hanya tumpangan dari Allah swt. Harta adalah hak-hak dari 

orang miskin, anak yatim, dan janda yang harus di berikan. 

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syari’ah  

Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh apa fungsi dari 

manajemen keuangan itu sendir. Fungsi manajemen keuangan syariah adalah 

berkaitan dengan keputusan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu: keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Masing-

masing keputusan harus berorientasi kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut akan mendongkrak optimalnya nilai 

perusahaan. 

1) Keputusan investasi 

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer 

keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan 

mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan masa depan. Namun harus 

dipahami, bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat dipastikan. 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Lukman/31: 34 

    ◼   

⧫  ⧫◆  

⧫  ◼➔⧫◆  ⧫    

⧫◼    ⧫◆  ⬧  ▪⧫  

⬧  ⬧      ⧫◆ 
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⬧  ▪⧫      ❑☺⬧  

   ⧫       

Terjemahnya: 

 “Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi 
mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”47 

Makna ayat dari ayat ini adalah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan 

jelas, apayang akan di usahaka esok ataupun perihal diperolehnya. namun demikian 

mereka diwajibkan berusaha. Keadaan ini berarti masa depan selalu berhadapan 

dengan risiko. Masa depan adalah masa yang tidak pasti. Jadi ada hubungan antara 

hasil yang diharapkan dengan risiko yang akan terjadi. Hasil yang diharapkan dan 

risiko yang akan terjadi dalam investasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan, 

kebijakan, maupun nilai perusahaan. 

2) Keputusan pendanaan 

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan mendapatakan  dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan 

sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajern keuangan 

dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana 

yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu 

membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya 

3) Keputusan bagi hasil atau dividen 

 
47 Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya”, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2014),  h. 260. 
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Bagi hasil atau dividen adalah proxy besar-kecilnya kemakmuran investor 

dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan 

dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang 

saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk 

menentukan: (1) besarnya presentase laba yang dibagi hasil-hasilkan kepada para 

investor dan pemegang saham dalam bentuk cash, (2) stabilitas bagi hasil dan dividen 

yang dibagikan, (3) dividen saham, (4) pemecahan saham (stock split), serta (5) 

penarikan kembali saham yang beredar. Hal ini semua dilakukan dalalm rangka untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

4) Keputusan zakat perusahaan 

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di 

dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya.  

Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab 

dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Berkaitan dengan 

batas waktu suatu harta dapat dizakati.48 

c. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah 

      Manajemen keuangan syariah ada beberapa prinsip-prinsip yang harus 

diketahui, dipahami dan dilakukan yaitu: 

1).   Prinsip Manajemen Keuangan Syariah sebagai berikut:49 

 
48 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah: Analilsis Fiqh & Keuangan, (Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, 2017),  h. 8. 
49Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h.  

183. 
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a) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka 

sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau 

dizalimi. 

b) Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangan, 

ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan. 

c) Kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal. 

d) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang 

diharamkan seperti usaha yang merusak mental  dan moral, misalnya narkoba 

dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang 

halal dan baik. 

e) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, 

tadlis, dan masyir. 

 

f) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) 

dan mengingat Allah. 

2).  Prinsip – prinsip Sistem Keuangan Syariah 

 Sistem keuangan syariah ialah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-

sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya 

masyarakat Islam. 

Prinsip- prinsip dasar dari sistem keuangan syariah dapat di ringkas sebagai 

berikut: 

a) Larangan bunga 
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Larangan riba dapat diartikan dalam istilah secara harfiah “kelebihan” dan 

ditasfirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman 

ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Lebih tepatnya 

semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait 

dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa 

memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang. 

b) Uang sebagai “modal potensial” 

Uang diperlukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya 

ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam 

mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan 

modal potensial. 

 

 

c) Berbagi resiko 

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan 

kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagai resiko bisnis dengan 

imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keungan harus mencerminkan distribusi 

pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat. 

d) Larangan perilaku spekulatif 

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang 

melibatkan ketidakpastian eksterm, perjudian, dan resiko. 

e) Kesesuaian kontrak 
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Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi 

sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan informasi yang 

tidak merata dan risiko  moral. 

f) Aktivitas sesuai syariat 

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi 

syarat untuk investasi. 

g) Keadilan sosial 

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan   

eksploitasi adalah dilarang. 

d. Kegiatan dan Larangan Manajemen Keuangan Syariah 

Manajemen keuangan syariah, ada beberapa kegiatan dan larangan yang harus 

dipahami dan dilakukan berlandaskan syariah, berikut diantaranya: 

 

1) Aktivitas perolehan dana 

2) Aktivitas pengelolaan dana, dalam hal ini saat menginvestasikan uang juga 

harus memperhatikan adanya prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai 

komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui 

lembaga intermediasi seperti Bank Syariah dan Reksadana Syariah 

3)  Aktivitas penggunaan dana maksudnya ialah harta yang diperoleh seharusnya 

digunakan untuk memperbanyak amal seperti halnya infak,waqaf, shadaqah 

serta zakat  
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4)Adanya pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dan penyusunan laporan 

keuangan usaha agar dapat mengetahui laba usaha.50Sebagaimana Allah swt. 

Berfirman Q.S Al- Baqarah/2: 282. 

⧫❑⧫◆

⬧⧫⬧◼

◼❑⬧◆

◆◆➔

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.51 

Ayat diatas dijelaskan bahwa secara tidak langsung Allah menyeluruh 

umatnya untuk melakukan akuntansi yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara 

hartanya agar tidak terjadi penipuan yang dapat berdampak pada kesejahteraan orang 

itu sendiri. Implementasinya pada pelaku usaha  dimana pemilik harus mencatatat 

segala bentuk transaksi yang dilakukan pada saat itu termasuk pada saat pengambilan 

uang tersebut  bersifat pribadi atau kepentingan sendiri.52 

C. Tinjauan Konseptual 

1. Manajemen Keuangan 

 
50 Isra Hayati dan Citra utami, “Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM 

dengan Mengunakan Metode Door To Door di Desa Kotasan (IHTIYATH: Jurnal Manajemen 

Keuangan Syariah, 3.2 , 2019),  h. 185. 
51Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya”, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2014), h. 221. 
52Afief Mubayyin dan Wahyudin Abdullah “Implementasi Manajemen Keuangan Syariah 

Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memajukkan Dan Mengembangkan UMKM Di INDONESIA (JES: 

Jurnal Ekonomi Syariah,6.1,  2021),  h. 8. 
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Manajemen keuangan yaitu suatu aktifitas yang mencakup  perencanaan, 

pengoorganisasian, penganggaran, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pencarian, penyimpanan, pemeriksaan dana yang di miliki oleh perusahaan, usaha 

bisnis atau lembaga lainnya.53 

2. Pedagang  

    Pedagang muslim merupakan orang beragama muslim melakukan 

perdagangan  dengan melakukan transaksi jual beli. Kegiatan produksi dalam arti luas 

yaitu produksi barang, menjual barang, dan menyelenggarakan jasa untuk mencukupi 

kebutuhan bangsa.54 

3. Pasar  

Pasar (market) ialah wadah bertemunya antara pembeli dan penjual serta 

adanya terjadi transaksi. Pertukaran  (barang/jasa) yang bernilai keuntungan.55 

 

 

4. Manajemen Keuangan Syariah 

Menejemen keuangan syariah ialah sebuah aktivitas dalam mengelolah 

keuangan dengan memperhatikan prinsip syariah.56 

 

 
53Dety Mulyanti, “Manajemen Keuangan Peruahaan” (AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 

8.2, 2017), h. 64. 
54 Kamsir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22. 
55Budi Rahayu Tanama Putri, Manajemen Pemasaran, (Denpasar: Dosen Kewirausahaan dan 

Agribisnis di Fakultas Perternakan Universitas Udayana, 2017), h. 8. 
56Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2014), h. 7. 
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D.  Kerangka Pikir 

Secara sederhana untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat sebuah bagan kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Pedagaang Di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

Manajemen Keuangan Menurut Harmono 

Perencanaan Penganggaran Pemeriksaan Pengelolaan Pengedalian Pencarian Penyimpanan 

Prinsip Manajemen Keuangan Syariah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 

pedoman penulisan karyai lmiah yang di terbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian 

dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yaitu, pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan dan pengelolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis 

data.57
 

A.  Pendekatandan Jenis Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah  

memahami fenomena ataupun karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu 

secara akurat. Serta yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi dan tindakan. Penelitian kualitatif ini, bersifat deskriptif yaitu data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata, gambar. Kalaupun ada angka-angka sifat hanya 

sebagai penunjang.58 

 Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). penelitian 

lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang di lakukan secara 

sistematis, dengan mengangkat data yang ada di lapangan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah, Pasar Kampoeng Djaja  Pinrang, Kelurahan jaya, 

Kecamatan Watang Sawitto. 

 
57Muhammad Kamal Zubair, dkk, pedoman penulisan karyai lmiah, (Parepare:IAIN Parepare 

Nusantara Press, 2020),  h. 22. 

58Sudarwan Danim,  Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 30. 
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2. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini untuk, mendapatkan data - data di lakukan selama kurang 

lebih 2 bulan lamanya. 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul penulis, maka fokus penelitian ini mengkaji tentang 

manajemen keuangan pedagang muslim di pasar Kampoeng Djaja Pinrang serta 

perspektif manajemen keuangan syariah 

D.  Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala informasi yang di jadikan dan di olah untuk kegiatan 

penelitian, sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil, sebuah 

keputusan.59Dalam penelitian ini, sumber data yang di gunakan yang diantarnya 

adalah data primer dan data sekunder, 

1. Data Primer 

 Data primer disebut sebagai data tangan pertama, data primer biasanya di 

peroleh dari wawancara dan di catat untuk pertama kalinya. Data primer yang di 

gunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari individu yang berkaitan dengan 

penelitian. Informan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah kepala pasar, penjual 

dan pembeli. 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder ialah data yang di peroleh melalui pihak lain untuk mendukung 

sumber penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi. Sumber sekunder 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku, majalah, 

 
59Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif ,(Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008),  h. 97. 

 



42 

 

 

 

jurnal, skripsi, artikel dan dokumentasi foto yang, menggambarkan keadaan dan 

situasi pasar kampoeng Djaja Kota Pinrang.60 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data ialah cara mengumpulkan data, yang di butuhkan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Penelitian ini di lakukan 

dengan beberapa metode yaitu seperti Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.  

1. Observasi 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data, yang paling utama atau 

pengamatan langsung terhadap objek dan subjek. Dalam hal ini peneliti 

melakukanobservasi langsungke tempat penelitian dan mengamati keadaaan di pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang. 

2. Wawancara 

 Wawancara ialah teknik pengumpulan data berbentuk komunikasi secara 

langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya-

jawab dan tatap muka. Wawancara akan dilakukan oleh kepala pasar, pedagang, dan 

pembeli pada pasar Kampoeng Djaja Pinrang. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang di pelukan dalam 

permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga bisa menjadi pendukung 

dan pembuktian suatu masalah yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya dari seseorang.61 

 
60Djam’an Satori dan Aan Komariah,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 

2013), h. 105. 
61Afifuddin, Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia 2009), 

h. 22. 
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F. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data (trusworthiness) di perlukan dalam teknik pemeriksaan. 

Keabsahan data di lakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang di lakukan 

apakah benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Dan sekaligus untuk menguji data 

yang di peroleh. Adapun  kriteria yang di gunakan yaitu,  kepercayaan (credibility). 

Uji Credibility atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang 

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai 

sebuah karya ilmiah dilakukan.Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, penelitian triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan 

membercheck. 

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang 

baru. Sehingga, hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk, semakin akrab 

(tidak ada jarak), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi 

yang disembunyikan 

2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas di artikan sebagai pegecekan data. 

Demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulai waktu. 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Yaitu 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan 

hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan 
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umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil 

wawancara dengan metode yang ada.62 

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pengelolah pasar, 

pedagang, dan  pembeli. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulai teknik atau metode merupakan usaha mengecek keabsahan data 

atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Pada triangulasi metode dapat 

dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Dan kemudian pelaksanaanya dapat juga dengan cara cek dan recek. 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, 

dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang berkaitan wawancara 

pedagang dan pencatatan keuangannya. Sedangkan wawancara yang bertujuan untuk 

mengambil data yang ingin di teliti, baik itu dari pengelolah pasar, pedagang dan 

pembeli.63 

3. Menggunakan bahan referensi 

Bahan refensi yang di maksud ialah data pendukung untuk membuktikan 

bahwa data yang di temukan oleh peneliti. Sebagai contohnya data hasil wawancara 

perluh di dukung dengan adanya sebuah rekaman wawancara. 

4. Mengadakan membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti 

 
62 Bachtiar S. Bachri, ‘Menyangkinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian 

Kualitatif’, (Jurnal: Teknologi Pendidikan, 1.1,  2010) , h. 56. 
63 Bachtiar S. Bachri, ‘Menyangkinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian 

Kualitatif , (Jurnal: Teknologi Pendidikan, 1.1, 2010) , h. 57. 
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data tersebut valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data ditemukan 

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan 

apabila perbedaanya tajam, maka peneliti harus merubah temuanya, dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.64 

G. Teknik  Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Data-data yang penulis peroleh akan dianalisis dengn analisis data deskriptif. dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, aktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diteliti. Aktifitas dalam analisis 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secar terus menerus sampai 

tuntas sehingga datanya sudah jenuh. aktifitas dalam analisis data yaitu melalui 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.65 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, 

melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, 

bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Alur yang penting dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian 

data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

 
64Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 

1997), h. 6. 

65Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D, (Cet. 17; Bandung: Alfabeta 2012), h. 

225. 
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penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering 

digunakan dalam data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. 

Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data 

tidak terpisah dari analisis. 

3. Verifikasi /Penarikan Kesimpulan 

 Setelah melakukan penyajian data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih 

sementara, sehingga peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan 

kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan 

cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, 

triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.  

 Data yang terkumpul maka mulai mereduksi data dan menyajikan data yang 

selanjutnya menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh 

peneliti untuk mengambil kesimpulan bila masih awal biasanya penarikan 

kesimpulan perlu dikaji ulang karena terkadang masih belum terstruktur dengan 

baik.66 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, dan mungkin juga tidak, karena seperti telah di 

kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah  dalam penelitian kualitatif  masih 

bersifat sementara dan akan berkembang  setelah penelitian berada di lapangan 

  

 
66Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 

129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pemahaman Pedagang Muslim terhadap Manajemen Keuangan  di Pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang 

Usaha atau bisnis yang dijalangkan oleh individu atau perorangan harus bisa 

memahami manajemen keuangan dengan baik. tanpa ada pemahaman mengenahi 

manajemen keuangan, seorang tidak pandai untuk mengatur keuangan mereka. Maka 

dari itu, hadirnya manajemen keuangan bagi pedagang, mungkin akan terhindar  

keamburadullan untuk setiap pengeluaran keuangannya.  

Menganggap besar atau kecil pendapatan, yang tinggi atau tidak sebuah 

pendidikan. Seorang pedagang harus bisa memahami mengenahi pengelolaan 

keuangan, dalam berbisnis. begitupun halnya para pedagang yang ada di Pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang. Jenjang  pendidikan yang kecil serta tidaknya menentukan 

penghasilan yang diterimah, mereka mesti bisa mempelajari pengelolaan keuangan 

denga baik. 

Tabel 4.1 Data nama-nama Informan di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Usia 

Informan 

Pekerjaan 

1. Sunarti Perempuan 31 Pedagang Beras 

2. Saharuddin Laki-laki 49 Pedagang Sembako 

3. Fitriani Perempuan 29 Pedagang jilbab 

4. Nawir Laki-laki 35 Pedagang sepatu dan jilbab 
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5. Megawati Perempuan 53 Pedagang pakaian 

6. Hariani Perempuan 35 Pedagang Kosmetik 

7. Karate Laki-laki 54 Kasubag UPTD Pasar 

wilayah 2 

8. Ramliah Perempuan 50 IRT 

9. Darmawati 

Thamrin 

Perempuan 39 IRT 

10. Sudirman  Laki-laki 51 Wiraswasta 

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi Wawancara 2022) 

Melalui wawancara, peneliti mewawancarai pedagang di pasar Kampoeng 

Djaja Pinrang. Memberikan pendapat beragam ketika di tanya mengenahi manajemen 

keuangan. Sunarti memberikan pendapat melalui keterangan wawancara mengenahi 

manajemen keuangan bahwa : 

“Bagi saya, manajemen keuangan adalah saya bisa mengelolah keuangan 
dengan baik, bisa memperoleh dana dengan baik pula”67 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, menurut mereka manajemen keuangan yaitu bisa 

mengelolah keuangan dan memperoleh dana dengan baik. Pendapat lain mengenahi 

manajemen keuangan yang disampaikan oleh Fitriani yang mengatakan bahwa: 

“Yang saya ketahui dalam manajemen keuangan adalah mengatur, saya 
mengatur pemasukan keuangan dan pengeluaran. Kemudian cara yang saya 
gunakan adalah menggunakan  perencanaan, pencatatan dan pelaksanaan”68 

 
67 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
68 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan dengan 

cara yang digunakan perencanaan, pencatatan dan pelaksanaan agar pemenuhan 

kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan baik. Penjelasan Fitriani sama dengan 

Depdiknas mengenahi manajemen keuangan bahwa kepengurusan keuangan yang 

meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan. Kemudian pendapat pedagang yang 

lainnya di kemukakan oleh megawati  yang mengatakan bahwa: 

“Setahu saya dek, manajemen keuangan itu tata cara keuangan, dimana 
keuangan itu kita mengaturnya sebaik mungkin dengan cara kita ketahui sisi 
pemasukan penjualan dan sisi pengeluaran yang dikeluarkan agar tidak terjadi 
kerugian, karena beberapa pedagang yang saya ketahui karena tidak mengatur 
keuangannya sehingga dapat menyebabkan kerugian ”69 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, manajemen keuangan itu mengatur sebaik-baik 

mungkin.dengan cara mengetahui sisi pemasukan dan sisi pengeluaran. Kemudian 

Pendapat lainnya di kemukakan oleh Nawir yang mengatakan bahwa: 

“Saya tidak mengetahui mengenahi manajemen keuangan dek, karena yang 
kelolah keuangan istri saya hanya membantunya menjual di pasar”70 

Sama halnya yang di ungkapkan  Hariani bahwa: 

“Saya tidak tahu  manajemen keuangan yang saya tahu mencari uang untuk 
kebutuhan saya dan keluarga ”71 

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua narasumber 

tersebut dapat dijabarkan bahwa, secara  tidak langsung nawir tidak mengetahui dan 

tidak memahami mengenahi manajemen keuangan sebab uang yang telah di dapatkan 

 
69 Megawati, Pedagang Baju, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 
70 Nawir, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember 

2021. 
71 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 
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langsung diberi istrinya. Sedangkan pemaparan hariani disimpulkan bahwa sedikit 

memahami  yang diketahui hanya mencari uang. 

Data tersebut juga di dukung dengan keterangan yang di sampaikan oleh 

bapak Karatte sebagai pengelolah pasar dan Ramliah sebagai pembeli di pasar 

Kampoeng Djaja Pimrang, yang mengatakan bahwa: 

 “Manajemen keuangan adalah mengatur keuangan dengan cara perencanaan, 
evaluasi, pengarahan hanya itu yang saya tahu. Kalau manajemen keuangan 
pedagang dipasar Kampoeng Djaja Pinrang saya tidak tahu, karena saya hanya 
pembeli membeli barang yang dibutuhkan contohnya beli beras dan 
kebutuhan yang lainnya seperti baju. Saya bertransaksi di pasar secara 
langsung setiap saya ke pasar Kampoeng Djaja Pimrang”72 

 Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, tidak mengetahui mengenahi manajemen keuangan 

pedagang tersebut, karena jika ke pasar hanya membeli keperluan yang dibutuhkan 

saja, tidak memperhatikan manajemennya. Pendapat lain di kemukakan oleh Karatte 

mengatakan bahwa : 

 “Mengenahi manajemen keuangan pedagang di pasar Kampoeng Djaja 
Pinrang, saya tidak mengetahui itu. Transaksi yang sering dilakukan di pasar 
biasanya jual beli secara langsung. Perolehan dana yang saya ketahui  yang di 
dapatkan pedagang sebagian dari dana KUR, BRI, dan Koperasi. Sebagian 
pedagang ada dana cadangan di simpan di Bank dan juga tidak di bank atau 
dana cadangan di simpan sendiri”73 

 Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, tidak tahu manajemen keuangan pedagang karena itu adalah 

privasi masing-masing pedagang dan tidak ikut campur mengenahi keuangannya, 

yang di ketahui hanya tansaksi jual beli secara langsung yang dilakukan pedagang 

setiap hari dan sumber modal yang di dapatkan pedagang dari Bank, modal sendiri, 

 
72 Ramliah, Pembeli, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 31 Desember 2021.  
73 Karatte, Pengelolah pasar, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember 2021. 
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Koperasi dan KUR hanya itu yang diketahui karena tugas kami hanya mengelolah 

retribusi pedagang. Indikator yang di gunakan untuk mengetahui manajemen 

keuangan pedagang di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang adalah : 

1. Mencari dana 

Mencari dana adalah tahap pertama dari tugas bagi pedagang, ia bertugas 

mencari sumber uang yang bisa digunakan atau di manfaatkan untuk di jadikan 

selaku modal usaha. Adapun modalnya yang digunakan pedagang di Pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang yang disampaikan oleh Sunarti, yang mengatakan bahwa : 

“Dana yang saya peroleh bersumber dari dana KUR, kemudian dana yang 
sudah keluarkan untuk usaha jual beras sekitar  Rp.500.000.000 juta”74  

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, dalam membangun usaha berasnya modal sekitar 

Rp.500.000.000 juta. Kemudian sumber modal tersebut dari dana (KUR).  

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan modal kerja atau 

penanaman modal kepada seorang debitur, kelompok usaha atau badan usaha yang 

bermanfaat dan layak. Namun, belum mempunyai jaminan tambahan. Sumber modal 

tambahan dari KUR tersebut yang didapatkan sunarti bisa membangun usahanya 

karna menurutnya KUR adalah yang paling cocok untuk membangun usaha untuk  

para pedagang yang membangun usaha bisnis. 

Kemudian pedagang selanjutnya Fitriani mengatakan bahwa : 

“Dana yang di peroleh membangun usaha saya dari modal pribadi sendiri dan 
saya tidak meminjam dari Bank, kemudian minimal dana yang saya sudah 
keluarkan untuk usaha ini sekitar Rp.10.000.000 juta”75 

 
74 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
75 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat di jabarkan bahwa, modal yang sudah di keluarkan sekitar Rp.10.000.000 juta 

untuk usaha jilbabnya. Kemudian sumber modalnya dari modal pribadi. 

“Memperoleh dana dari modal sendiri, kemudian minimal dana awal yang di 
keluarkan itu sekitar Rp.40.000.000 juta 76 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, modal yang telah di keluarkan  megawati sekitar 

Rp.40.000.000 juta untuk usaha baju. Kemudian sumber modal tersebut berasal dari 

moda pribadinya. Pendapat lain yang disampaikan oleh Hariani yang mengatakan 

bahwa: 

“Saya memperoleh dana dari modal sendiri sekitar Rp.30.000.000 juta”77 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, modal usaha hariani yaitu sekitar Rp.10.000.000 juta pada 

bisnis kosmetiknya. Kemudian sumber modalnya juga berasal dari moda pribadi. 

Pendapat lain di kemukakan oleh Nawir yang mengatakan bahwa: 

“Saya memperoleh dana dari pembiayaan BRI, kemudian minimal dana yang 
dibutuhkan Rp.100.000.000 juta”78 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa, modal usaha yang dikeluarkan Nawir yaitu sekitar 

Rp.100.000.000 juta. Kemudian untuk sumber modalnya juga berasal dari 

pembiayaan BRI. Pendapat lain di kemukakan oleh Saharuddin yang mengatakan 

bahwa: 

 
76 Megawati, Pedagang Baju, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 
77 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 
78 Nawir, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember 

2021. 
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“Memperoleh dana saya dari modal sendiri dan juga modal dari Bank, 
kemudian minimal modalnya yaitu sekitar Rp. 100.000.000 juta” 

 Hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut dapat 

dijabarkan bahwa, modal usaha hariani yaitu sekitar Rp.100.000.000 juta pada bisnis 

sembako. Kemudian sumber modalnya  berasal dari moda pribadi dan modal dari 

Bank. 

Berdasarkan yang dikemukakan para informan yang berjualan di pasar 

sebagai pedagang ini dimana dalam mencari dana yaitu terdapat dari modal pribadi 

dan juga modal pinjaman. Rata-rata dana awal yang dikeluarkan pedagang di pasar 

mulai Rp. 10.000.000. sampai dengan Rp.100.000.000,-. Pada umumnya modal usaha 

terbagi atas dua sumber yaitu, modal pribadi serta modal asing. Modal pribadi ialah 

modalnya dari pemilik sendiri atau simpanan wajib sedangkan modal asing atau bisa 

di sebut juga dengan modal pinjaman yakni modal yang di dapatkan dari sumber 

pihak luar seperti Bank, Koperasi, KUR dan sebagainya. Kedua sumber modal 

tersebut yang digunakan oleh pedagang di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang. 

Tabel 4.2 Laporan penjualan Megawati di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

No. Nama Barang Harga Beli Harga Jual  Laba  

1. Baju Kaos Rp. 30.000 Rp. 35.000 Rp. 5.000 

2. Baju Gamis  Rp. 100.000 Rp. 110.000 Rp. 10.000 

3. Baju Kemeja Rp. 50.000 Rp. 60.000 Rp. 10.000 

4. Celana levis Rp. 120.000 Rp. 140.000 Rp. 20.000 

5. Baju Daster Rp. 70.000 Rp. 80.000 Rp. 10.000 

Jumlah Rp. 370.000 Rp. 425.000 Rp. 55.000 
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 Laporan penjualan Nawir di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

No. Nama Barang Harga Beli Harga Jual  Laba  

1. Jilbab Sport Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 5.000 

2. Jilbab bella square  Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 5.000 

3. Jilbab pashmina Rp. 30.000 Rp. 35.000 Rp. 5.000 

4. Sepatu  Rp. 150.000 Rp. 160.000 Rp. 10.000 

Jumlah Rp. 215.000 Rp. 240.000 Rp. 25.000 

Laporan penjualan Hariani di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

No. Nama Barang Harga Beli Harga Jual  Laba  

1. Bedak  Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 5.000 

2. Lipstik  Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 5.000 

3. Handbody  Rp. 20.000 Rp. 27.000 Rp. 7.000 

4. Fasial wash Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 10.000 

6. Serum wajah Rp. 25.000 Rp. 33.000 Rp. 8.000 

7 Masker  Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000 

Jumlah Rp. 112.000 Rp. 150.000 Rp. 38.000 

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi Wawancara 2022) 

2. Mengelola dana 

Mengelola dana merupakan tahap manajemen keuangan yang bekerja untuk 

mengelolah dana keuangan pedagang dan menginvenstasikan dana. Kemudian dana 
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tersebut dialihkan ke lokasi yang dianggap menguntungkan atau produktif.. Hariani 

yang mengatakan bahwa: 

“Saya mengelolah dananya dari hasil barang jualan yang di putar kemudian  
ada dana tabungan yang saya simpan, pengelolaan setiap bulan harus ada, 
lelah kerja jika tidak ada yang di simpan”79 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa mengelolah dana dari hasil jualan kemudian di putar kembali 

untuk menjadi modal selanjutnya, dan setiap mengelolah menyisipkan untuk dana 

tabungan. Berdasarkan wawancara dengan Nawir sebagai pedagang sepatu dan jilbab 

di Pasar Kampoeng Djaja Pirang, beliau mengatakan bahwa: 

“Saya mengelolah dana untuk kedepannya dengan menabung, pengelolaan 
setiap bulan dipisah khusus untuk pembiayaan kredit dan makan ” 80 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa mengelolah dana mereka untuk kedepannya dengan 

menabung atau menginvestasikan kemudian pengelolaanya setiap bulan secara 

terpisahkan untuk pembiayaan kredit dan uang makan.  

Menabung ialah menyisihkan setengah duit, agarkeinginan bisa tercapai. 

Karena kita tidak akan bisa tahu, bagaimana kehidupan selanjutnya. Jika kita 

menabung uang salah satunya yang perluh dilakukan ialah memisahkan khusus 

keperluan untuk biaya hidup dan tabungan sementara dengan jangka waktu yang 

tidak ditentukan.  

Berdasarkan wawancara dengan Sunarti sebagai pedagang Beras di Pasar 

Kampoeng Djaja Pirang, beliau mengatakan bahwa: 

 
79 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 
80 Nawir, Pedagang Sepatu dan Jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 

Desember 2021. 
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“Mengelolah danannya dari dana KUR dan saya membeli beras impor dan 
beras biasa dana cadangan ada dan sebagian di simpan dan sebagian dana 
cadangan di pakai  karena dana memutar misalnya habis impor. Pengelolaan 
di sini setiap hari atau setiap minggu”81  

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa mengelolah dana, modal dari dana KUR membeli beras 

impor, beras biasa kemudian keuntungan dari penjulan disimpan untuk di tabung dan 

dipakai lagi untuk penjulan selanjutnya karna dana harus selalu memutar serta jam 

kerjanya dilakukan setiap hari. Berdasarkan wawancara dengan Fitriani di Pasar 

Kampoeng Djaja Pirang, beliau mengatakan bahwa: 

 “Mengelolah dana menggunakan aplikasi kemudian pengelolaan yang 
dilakukan setiap hari tidak setiap bulan karena stok barang yang masuk setiap 
minggu”82 

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa mengelolah dana menggunakan aplikasi kemudian 

pengelolaan setiap hari karena stok barang jualan yang masuk setiap minggu. 

3. Membagi dana 

Membagi dana merupakan tingkat sebuah manajemen keuangan yang akan 

melakukan keputusan untuk memisahkan laba kepada para pemilik usaha yang sesuai 

dengan total modal yang akan di setor atau diposisikan.83 Berdasarkan wawancara 

dengan Saharuddin sebagai pedagang kosmetik di Pasar Kampoeng Djaja Pirang, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Cara saya  membagi dana yaitu memisahkan antara uang khusus minuman, 
minyak dan sebagainya sesuai yang di stok barang tokoh saya” 

 
81 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
82 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
83M.Ilham Budifa, “Manajemen Keuangan Pesantren Ummul Ayman Samalangka Kabupaten 

Bireuen”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sumatera Utara; 2018.), h. 19. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa cara yang dilakukannya dengan memisahkan uang khusus 

untuk minuman, minyak dan begitupun stok barang lainnya yang ada di tokoh. 

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Sunarti yang mengatakan bahwa:  

“Biasanya saya dek membagi dana bukan hanya diberas saja tetapi keperluan 
lainnya misalnya kacang hijau, gula”84  

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Fitriani yang mengatakan bahwa:  

“Membagi dana saya, diambil dari dana keuntungan kemudian saya sesuaikan 
dengan barang yang kurang yang ada di tokoh saya ”85 

Berdasarkan pemaparan dari kedua hasil wawancara yang disampaikan oleh 

narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa pernyataan sunarti dalam membagi dana 

membagi dana dilakukan dengan cara memisahkan antra beras, kacang hijau dan 

gula. Sedangkan pernyataan fitriani bahwa dengan diambil dari dana keuntungan dan 

kemudian menyesuaikan barang jualan yang kurang. 

4. Tujuan manajemen keuangan 

Tujuannya ialah mengoptimalkan kesejahteraan pemilik usaha, serta 

tercapainya target bisnis dari laba usaha. Memaksimalkan nilai suatu usaha, 

memperhatikan kelanjutan hidup suatu usaha dan untuk mencapai keamanan di masa 

depan. Adapun berdasarkan wawancara oleh Sunarti sebagai pedagang kosmetik di 

Pasar Kampoeng Djaja Pirang, beliau mengatakan bahwa: 

 “Bagi saya penting sekali jika mengatur keuangan kalau tidak ada yang 
mengatur akan bertabrakan nanti antara keuangan usaha atau keperluan 
lainnya dan keperluan pribadi juga diatur. Tujuan yang di capai supaya barang 
tidak bertabrakan”86  

 
84 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
85 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
86 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa tujuan dalam mengatur keuangan adalah tidak bertabrakan 

antara keuangan usaha, keperluan pribadi dan keperluan lainnya. Kemudian 

berdasarkan wawancara dengan Ftriani yang mengatakan bahwa:  

 “Penting sekali dalam mengatur keuangan seperti pencatatan keuangan, buku 
kas, pengeluaran pendapatan dan susah jika tidak ada pencatatan kadang tidak 
teratur. Tujuan yang dicapai adalah untuk keuntungan” 

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa penting sekali dalam mengatur keuangan seperti pencatatan 

keuangan, buku kas, pengeluaran pendapatan serta tujuan yang dicapai dalam 

mengatur keuangan adalah untuk mendapatkan keuntunga. Kemudian berdasarkan 

wawancara dengan Megawati yang mengatakan bahwa:  

“Penting diatur kalau tidak diatur biasanya berhenti karena rugi, tujuan yang 
dicapai untuk masa depan’’87 

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa penting mengatur keuangan karna jika tidak diatur 

menyebabkan kerugian serta tujuan yang dicapai untuk masa depan keluarga mereka. 

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Hariani yang mengatakan bahwa:  

 “Penting sekali mengatur keuangan seperti menabung setiap bulan, tujuan 
yang yang ingin dicapai dalam mengatur keuangan untuk masa depan anak-
anak”88 

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa penting mengatur keuangan diantaranya bisa menabung 

 
87 Megawati, Pedagang Baju, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 
88 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021. 



59 

 

 

 

setiap bulan kemudian yang dicapai dalam mengatur keuangan adalah untuk masa 

depan anak-anaknya.  

Menurut Najmuddin, manajemen keuangan adalah keseluruhan ketentuan dan 

kegiatan yang melekat di dalam usaha untuk memperoleh dana serta 

mengalokasihkan dana.89 Dari pembahasan tersebut hampir sama dengan aktivitas 

yang dilakukan pedagang di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang. Pertama, dalam 

memperoleh dana berasal dari intenal pedagang dan ekternal yang dimana dapat 

memenuhi keseimbangan modal usaha; kedua, mengalolasihkan dana yaitu hasil 

jualan para pedagang diputar kembali untuk memenuhi jika ada barang yang habis 

terjual atau barang selanjutnya yang akan dibutuhkan. Pada saat transaksi yang 

dilakukan setiap penjualan terdapat laba yan dan laba tersebut berbentuk simpanan 

yang di khususkan untuk pribadi dan penyimpanan di bank. 

Berdasarkan dari keterangan pedagang di atas, disimpulkan bahwa 

pemahaman pedagang memiliki pengetahuan mengenahi manjemen keuangan yang 

baik, mereka bisa menggunakan uang sesuai keperluan yang di butuhkan. Namun 

terdapat juga pedagang yang tidak paham mengenahi manajemen keuangan dan 

menurutnya sangat penting dalam mengatur keuangan karena jika tidak diatur akan 

tidak baik untuk ke depan dalam jangka panjang. Jadi menurut peneliti pemahaman 

pedagang tentang manajemen keuangan  masih sederhana. 

 

 
89 Najmuddin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariyyah Modern, (Yogyakarta: Andi, 

2011), h. 39. 
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B. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di 

Pasar Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen 

Keuangan Syariah 

Manajemenn keuangan ialah kita akan memahami bahwa  tidak sembarangan 

dalam menyalahgunakan uang apalagi untuk usaha bisnis atau lembaga. Maka dari itu 

harus teliti untuk memikirkan pengaruh dari jangka panjang serta jangka pendek atas 

target dan tujuan aktivitas usahanya. Beberapa usaha pedagang di pasar Kampoeng 

Djaja Pinrang yang di teliti yaitu usaha jilbab, kosmetik, pakain, sembako, dan beras. 

Untuk mencapai target dan tujuan  agar dapat berjalan lancar dalam membangun 

suatu usaha, maka peneliti mewawancarai beberapa pedagang dan mengajukan 

pertanyaan yang terkait fungsi manajemen. Adapaun bentuk manajemen keuangan 

yang dilakukan pedagang di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang. 

1. Perencanaan  

Perencanaan ialah langkah pertama yang harus di lakukan oleh pedagang di 

Pasar Kampeong Djaja Pinrang sebelum membangun usaha. Perencanaan pedagang 

yang dilakukan untuk strategi yang akan digunakan dalam rangka upaya pengambilan 

keputusan yang hendak di kerjakan di masa akan datang untuk memenuhi tujuan yang 

telah ditetapkan. Adapun pernyataan yang disampaikan bahwa : 

“Perencanaan keuangan yang saya gunakan ada barang ada uang, ada juga 
sistem pinjam habis bayar tetapi orang yang dikenal dan ada juga kampas di 
pasar sentral sistemnya ambil bayar. Perencanaan yang dilakukan pagi di 
pasar sentral dan sore di pasar kampoeng djaja Pinrang”90 

Berdasarkan hasil pendapat yang telah di sampaikan oleh pedagang tersebut,    

menurutnya sistem perencanaan keuangan adalah ada uang ada barang, kemudian 

 
90 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021.  
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untuk sistem peminjaman beras dapat dilakukan jika orang sudah dikenal serta waktu 

untuk berjualan dimulai sejak pagi di pasar sentral dan sore untuk pasar kampoeng 

djaja. Berdasarkan wawancara dengan Nawir yang mengatakan bahwa:  

“Sistem perencanaan usaha diatur memang, yaitu 2 usaha yang saya lakukan 
sepatu dan jilbab yang di atur memang khusus untuk jilbab dan sepatu. 
Pecatatan pemasukan dan pengeluaran saya mengunakkan aplikasi buku kas, 
pencatatan manual dan rencana keuangan saya lakukan sebelum mengambil 
dana modal di Bank ”91 

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber tersebut 

dapat dijabarkan bahwa perencanaan yang dilakukan terdapat 2 usaha jilbab dan 

sepatu kemudian pencatatan pemasukan dan pengeluaran tersebut dilakukan di 

aplikasi buku kas dan terdapat juga pencatatan manual menggunakan buku. 

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Fitriani yang mengatakan bahwa:  

“Perencanaan keuangan yang saya gunakan dalam mengelola keuangan yaitu 
melakukan pencatatan. Pencatatan yang saya gunakan aplikasi Buku Warung.  
aplikasi tersebut saya bisa mengetahui status kuangan pemasukan dan 
pengeluaran, pencatatan transaksi yang tersistem, memudahkan evaluasi 
kinerja bisnis, aplikasi tersebut sangat cocok untuk pedagang karena sangat 
penting menunjang bisnis yang saya geluti untuk kedepannya. tapi saya tidak 
mengetahui apakah para pedagang yang lainnya menggunakan aplikasi 
tersebut atau tidak”92 

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat 

dijabarkan bahwa dalam perencanaan keuangan pedagang tersebut melakukan 

pencatatan keuangan menggunakan aplikasi Buku Warung yang terdapat beberapa 

fitur seperti mengetahui status keuangan, pencatatan transaksi yang tersistem, 

memudahkan evaluasi kinerja bisnis dan beberapa fitru yang lainnya juga tersedia 

seperti bisa jual pulsa dan token listrik.  

 
91 Nawir, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember 

2021.  
92 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
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 Aplikasi Buku Warung merupakan sebuah aplikasi pembukuan (UKM) yang 

dibuat dengan bertujuan untuk mempermudah bagi pemilik usaha dalam mencatat 

sebuah pembukuan usahanya. Kemudian arus kas usaha perluh dicatat  sehingga tahu 

kemana arah perginya keuangan. Aplikasi tersebut berkembang yang dulunya di catat 

di buku secara manual atau masih sederhana. Dan kini seiring perkembangan zaman 

sekarang, pembukuan keuangan usaha pun bisa dengan aplikasi yang di handphone 

atau sejenis media lainnya.  

Adanya salah satu perencanaan aplikasi  pencataan  yaitu buku warung yang 

di gunakan pedagang dapat mempengaruhi struktur keuangan dengan baik, kemudian 

dapat meningkatkan pengetahuan bagi usaha UKM dalam pencatatan keuangan. 

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Hariani yang mengatakan bahwa:  

“Tidak ada perencanaan keuangan yang saya buat karena yang kelolah 
keuangan itu saya sendiri ”93 

Apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa tidak melakukan perencanaan 

keuangan karena menurut pedagang tersebut mereka sendiri yang mengelolah 

usahanya jadi tidak memerlukan perencanaan keuangan 

2. Penganggaran 

Penganggaran ataupun penyusun anggaran merupakan proses penyusunan 

rancangan keuangan suatu usaha yang di lakukan dengan cara menyusun rancangan 

kerja dalam rangka waktu tertentu. Penganggaran juga ialah bagian dari sistem 

perencanaan lembaga atau organisasi yang secara umum meliputi, penyusunan 

 
93 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021.  
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program, dan penyusunan anggaran. berdasarkan wawancara dengan Sunarti yang 

mengatakan bahwa:  

“Penganggaran yang saya lakukan adalah beras impor 200 zak kalau 5 zak 
sudah habis terus kemudian pesannya biasanya di Makassar, anggaran beras 
impor Rp.30.000.000 juta, beras biasa Rp. 100.000.000 juta”94 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penyusunan 

anggaran jualan beras Sunarti yaitu beras impor Rp. 30.000.000 dan beras biasa 

Rp.100.000.000. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Nawir yang mengatakan 

bahwa:  

“Sayakan, ambil pinjaman uang kredit dek di bank dan kemudian setelah itu 
saya siftkan  uang untuk tempat usaha dan uang untuk modal jualan untuk 
jangka waktu 1 tahun”95 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penyusunan 

anggaran untuk jangka waktu1 tahun telah di siftkan untuk tempat usaha dan 

kemudian untuk modal jualan sepatu dan jilbab.  

3. Pemeriksaan 

Menurut Mulyadi, pemeriksaan merupakan suatu proses yang tersistematik  

dalam mengevaluasi bukti hasil secara obyektif tentang pernyataan-pernyataan 

mengenahi aktivitas dan keadaan ekonomi. Bertujuan guna, membuktikan tahap 

kesamaan pada penjelasan terkemuka..  

Menurut Sunarti mengatakan bahwa : 

“Untuk pemeriksanaan dana dek, dilakukan setiap hari karena saya berjualan 
di pasar Kampoeng Djaja juga setiap hari dan itupun pemeriksaan dibantu 
oleh suami”96 

 
94 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021.  
95 Nawir, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember 

2021.  
96 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021.  
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Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pedagang 

tersebut dalam penetapan harga barang sudah standar kemudian zakat yang 

dikeluarkan biasanya pada saat bulan suci ramadhan. Kemudian berdasarkan 

wawancara dengan Saharuddin yang mengatakan bahwa:  

“Pemeriksanaan dana saya tidak menentu karena pengasilan yang masuk tidak 
teratur kadang pemeriksaan keuangan setiap hari, bulan dan itupun tergantung 
pemasukan yang ada”97 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemeriksaan 

dana dilakukan pedagang tersebut tidaklah menentu kadang setiap hari dan perbulan 

tergantung dari pemasukan yang masuk.  

4. Pengelolaan  

Menurut George Terry,  pengelolaan ialah prosesnya terdiri atas langkah-

langkah perencanaan, pengoorganisasian, pergerakan .dan pengendalian yang di 

lakukan untuk menentukan serta mencapai target yang telah di tentukan melalui 

pemanfaatan SDM dan sumber daya lainny. 98  Kemudian berdasarkan wawancara  

Sunarti,  mengatakan bahwa:  

“Cara pengelolaan beras saya jika persediaan beras impor atau beras biasa  
habis saya menstopkan jualan beras sementara sampai stok beras dan 
kemudian saya menjual juga kacang tanah, gula karna jualan saya bukan 
hanya beras saja”99 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa 

pengelolaannya bukan hanya berfokus ke beras saja tetapi juga dagangan yang lain 

seperti kacang tanah dan gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

5. Pengendalian 

 
97 Saharuddin, Pedagang sembako, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 16 Desember 

2021. 
98 George R Terry,Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15.  
99 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021.  
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Pengendalian merupakan pengukuran, perbaikan terhadap pengaktualisasi 

kerja. Agar rancangan yang telah dibuat bisa mencapai tujuan usaha yang 

dilaksanakan. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Fitriani yang mengatakan 

bahwa:  

“Cara pengendalian saya jika stok barang yang di jual banyak peminatnya 
maka barang tersebut yang harus ditingkatkan karena banyak disukai ”100 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa stok barang 

yang banyak disukai konsumen maka barang itu yang harus di perbanyak. Kemudian 

berdasarkan wawancara dengan Nawir yang mengatakan bahwa:  

“Kalau pengendalian keuangan saya yaitu dengan cara memperbaiki 
keuangan-keuangan usaha yang pernah melemah pada masa lalu kemudian 
saya mengatur perkembangan keuangan masa depan dengan baik, teliti cermat 
dan saya juga mengembangkan kekuatan-kekuatan dalam bidang keuangan 
usaha. Pengendalian usaha ini penting supaya usaha yang kita jalangkan bisa 
semakin terkendali dengan baik dan kita sebagai pedagang bisa mendaptkan 
hasil yang tidak mengecewakan dalam keberlangsungan usaha yang kita 
jalangkan ini maka dari itu saat ini saya menggunakan aplikasi dalam 
mengatur keuagan saya. ”101 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa cara yang 

dilakukan dalam pengendalian keuangan seperti membenahi keuangan usaha yang 

pernah menyurut pada masa lalu. Kemudian itu, mengatur rangkaian keuangan untuk 

masa depan yang baik. Serta teliti dan cermat dalam mengembangkan kemampuan 

pada aspek finansial usaha. 

6. Pencarian 

Pencarian keuangan merupakan mencari dana dengan berbagai sumber dan 

mengeksploitasi terhadap sumber dana yang ada untuk operasional aktivitas usaha 

 
100 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
101 Nawir, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember 

2021.  
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selanjutnya. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Sunarti yang mengatakan 

bahwa:  

“Pencaharian saya misalkan salah satunya stok barang habis dan banyak 
pembeli mencari beras tersebut kemudian dananya belum terkumpul untuk 
memesan beras jadi harus menangih uang terlebih dahulu kepada orang yang 
meminjam atau atau kadang juga saya mengambil dana tabungan saya” 

Berdasarkan hasil wawancara narasumber bahwa yang disampaikan oleh 

narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa pencarian yang dilakukan dengan cara 

menagih kepada orang yang meminjam atau menggunakan uang tabungan pribadi. 

7. Penyimpanan  

Penyimpanan keuangan ialah menghimpunkan dana, menyimpan dana 

tersebut. Kemudian berdasarkan wawancara oleh Sunarti yang mengatakan bahwa:  

“Penyimpana hasil jualan saya waktunya sekitar 1 minggu dikumpulkan 
kemudian setelahnya itu baru bisa melakukan transaksi di Bank atau 
menyimpannya”102 

Berdasarkan hasil wawancara narasumber  bahwa penyimpanan uang  mereka 

1 minggu di kumpulkan dari hasil jualanya kemudian penyimpanan selanjutnya di 

bank. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Fitriani yang mengatakan bahwa:  

“Saya menyimpan hasil jualan saya sendiri dan tidak menyimpannya di bank 
atau jasa penyimpanan lainnya”103 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber  bahwa penyimpanan 

dana hasil jualan dia sendiri yang menyimpannya. Kemudian keterangan pedagang 

didukung melalui keterangan yang di sampaikan pak Sudirman dan Karatte   

mengatakan bahwa: 

“Saya tidak melihat fungsi-fungsi manajemen keuangan jika saya berbelanja 
di sana atau yang di lakukan pedagang karena saya hanya membeli tidak 

 
102 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021.  
103 Fitriani, Pedagang jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
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memperhatiakan. Pedagang tersebut hanya melayani saya jika berbelanja di 
tokohnya.”104 

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pembeli bahwa tidak mengetahui 

atau tidak melihat aktivitas pedagang mengenahi keuangannya. Bahwa pada membeli 

di layani sebaik mungkin. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Karatte yang 

mengatakan bahwa:  

“Kalau fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang jarang saya lihat yang 
menerapkan apa lagi dalam hal mencatat pemasukan dan pengeluaran namun 
terkadang ada juga pedagang yang melakukan pencatatan pemasukan dan 
pengeluaran, itu tergantung masing-masing pedagang”105 

 Berdasarkan hasil wawancara dari pendapat pedagang di simpulkan bahwa, 

pedagang tersebut sebagian yang sudah menerapkan fungsi-fungsi dari manajemen 

keuangan seperti pedagang Saharuddin dan Sunarti memiliki perencanaan akan tetapi 

tidak melakukan pencatatan keuangan. Kemudian Fitriani mengatakan tidak 

melakukan sistem perencanaan namun dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran 

dicatat menggunakan aplikasi Buku Warung. Kemudian Nawir melakukan 

perencanaan dan sistem pencatatan yang digunakan melalui apliaksi Buku Kas dan 

dicatat juga di buku. Dan kemudian  fungsi-fungsi manajemen keuangan seperti 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan dan pengendalian,  dan penyimpanan ada 

yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkan.  

Tabel 4.3 Laporan keuangan Saharuddin di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

Tgl Uraian  Pemasukan 

(Debit) 

pengeluaran 

(Kredit) 

Saldo  

01/05/ 2022 Saldo awal bulan Rp. 200.000   Rp. 200.000 

 
104 Sudirman, Pembeli, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 3 Januari 2022 
105 Karatte, Pengelolah pasar, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 Desember2021. 
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02/05/2022 Terimah pinjaman KUR  Rp. 1.000.000   

 Beli stok telur 15 kg  Rp. 250.000  

 Beli stok  25 gula pasir  Rp. 375.000  

 Beli plastic putih 5 kg  Rp. 100.000  

 Beli ember plastik 6 buah  Rp. 100.000 Rp. 375.000 

16/05/2022 Jual beras 10 kg Rp. 1.050.000  Rp. 1.425.000 

31/05/2022 Saldo akhir bulan  Rp. 1.425.000  

Jumlah Rp. 2.250.000 Rp. 2.250.000  

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi Wawancara 2022) 

Islam mengajarkan kita untuk mengelola keuangan dengan baik, maka hal ini 

sebagaimana diperintahkan bahwa harta dalam Islam merupakan alat untuk 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi dan juga bisa memberikan faedah yang 

berlimpah bagi manusia. 

Menjalangkan prinsip manajemen keuangan syariah, yang harus sesuai 

dengan landasannya yang telah ditentukan. Jika membangun suatu usaha yang 

berlandaskan pada AI-qur’an. Ada prinsip-prinsip perluh di perhatikan dalam 

manajemen keuangan syariah. Adapun prinsip dalam Islam yaitu, aturan zakat untuk 

membersihkan harta, sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi Islam. 

Sebagaimana Allah swt. Berfirman Q.S Maryam/19: 31. 

◼➔◆ ◆⧫ ⧫ 

⧫ →→ ◆  
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❑◼ ❑◆ ⧫ 

→   

 

 

Terjemahnya:  

Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 
memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama 
aku hidup;106 

Hukum zakat pendapatan dalam Islam merupakan wajib. Maka dari itu zakat  

ialah suatu yang enggak bisa di tinggalkan untuk seseorang yang telah mencapainya. 

Zakat merupakan sebuah tanggungjawab yang wajib di keluarkan bagi setiap orang 

yang memiliki pendapatan tetap atau harta yang lebih. Harta yang lebih, harus di 

salurkan ke zakat maal untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang kurang 

mampu.  

  Wawancara dengan Saharuddin di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kalau untuk harga penetepan barang jualan saya disini sudah standar yang 
saya terapkan kemudian saya keluarkan zakat biasanya pada saat bulan suci 
ramadhan”107 

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pedagang 

tersebut dalam penetapan harga barang sudah standar kemudian zakat yang 

dikeluarkan biasanya pada saat bulan suci ramadhan. Kemudian berdasarkan 

wawancara dengan Sunarti yang mengatakan bahwa:  

 
106 Kemenrtian Agama RI, AIquran dan Terjemahnya, (Jakarta : Lajnah pentashilan Mushaf 

AI-Quran, 2009). 
107 Saharuddin, Pedagang sembako, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 16 

Desember 2021. 
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“Saya berjualan di pasar harga beras yang saya tetapkan menurut saya sudah 
adil ada harga Rp.7.000 dengan Rp.8.000 perliter dan biasanya hasil 
pengasilan saya sebagian sedekahkan  untuk panti asuhan dan  masjid”108 

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa harga beras yang 

dijualkan kepada pembeli kisaran mulai dari harga harga Rp.7.000 dengan Rp.8.000 

perliter dan menurutnya harga tersebut sudah adil bagi pedagang  kemudian uang 

sedehka disalurkan ke panti asuhan dan masjid. Kemudian berdasarkan wawancara 

dengan Hariani yang mengatakan bahwa:  

 “Menentukan harga saya sendiri kemudian keuntungan yang di dapatkan dari 
barang jualan kosmetik dan skincare biasanya Rp.5.000. prinsip tolong 
menolong biasa juga saya lakukan karena kadang saya menurungkan harga 
barang saya ”109 

Berdasarkan hasil wawancara narasumber bahwa bahwa keuntungan yang 

didapatkan pedagang tersebut dari berjualan Rp.Rp.5.000 kemudian prinsip tolong 

menolong terkadang dilakukan. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Nawir 

yang mengatakan bahwa:  

“Saat berjualan di pasar saya sudah memberikan label harga di beberapa 
barang seperti jilbab dan barang impor yang saya jual adalah sepatu. 
Kemudian harga ditempatkan disesuaikan dengan harga masing-masing yang 
saya tentukan. Walaupun barang jualan saya ada yang mahal dan tidak. 
Sebagai muslim kewajiban saya tidak lupa untuk sholat, berbagi menyisipkan 
pengasilan kepada anak yatim piatu”110 

Berdasarkan hasil wawancara narasumber bahwa barang jualan yang 

diperjualkan ada yang mahal seperti barang impor sepatu dan barang jualan yang 

tidak mahal atau harga standar seperti jilbab. Kemudian pedagang tersebut 

 
108 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
 
109 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021 
110 Nawir, Pedagang Sepatu dan Jilbab, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 28 

Desember 2021. 
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menyisipkan uang disedehkakan untuk orang yang tidak mampu. Kemudian data 

selanjutnya juga di perkuat dengan hasil wawancara Darmawati mengatakan bahwa: 

“Kita bisa melihat-lihat harga yang dipasangkan, seorang penjual apakah ini 
layak atau tidak, kalau kita mampu atau sesuai sepadang dengan harga wajar 
kita beli, kalau merasa kemahalan sedangkan dengan produknya tidak bagus 
kita bisa cari yang lain. Dan pembeli dan penjual harus saling tawar menawar 
jika setuju kita ambil barangnya”111 

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh pembeli bahwa mengetahui 

harga yang dipasangkan oleh penjual, mampu atau sesuai sepadang dengan harga kita 

beli, dan jika merasa kemahalan sedangkan dengan produknya tidak bagus kita bisa 

cari yang lain. Dan pembeli dan penjual harus saling tawar menawar jika setuju kita 

ambil barangnya dan transaksi yang adil 

Wawancara di atas di simpulkan bahwa salah satu prinsip-prinsip manajemen 

keuangan syariah diterapkan pedagang yaitu seperti dalam menetapkan harga sesuai 

standar, mengeluarkan zakat di bulan ramadhan dan sikap tolong menolong, sholat 

dan berbagi rezeki kepada anak yatim piatu. 

Berdasarkan sikap menjual pedagang terdapat sifat transparan dalam usahan 

pekerjaanya, berupah penjelasan pedagang yang terkait dengan, suatu konsep 

kegiatan yang dilakuakan dalam usahanya. Adapun yang termasuk di dalamnya 

terdapat pencatatan keuangaan serta menggunakan aplikasi yang mudah di akses 

untuk pencatatan keuangan dan menggunakan buku manual. Apabila organisasi atau 

usaha tidak jelas, maka hal ini tandanya ada sesuatu hal, yang menyimpan. 

C. Hambatan dalam Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan 

Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

 
111 Darmawati Thamrin, Pembeli, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 13 Januari 

2022 
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Pada tahap proses mengelola keuangan, pedagang dihadapkan berbagai 

hambatan atau kendala yang terjadi. Sehingga proses untuk menganalisa yang 

dikerjakan kurang maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Fitriani sebagai 

pedagang kosmetik di Pasar Kampoeng Djaja Pirang, beliau mengatakan bahwa:  

“Hambatan atau kendala yang sering terjadi dalam mengatur keuangan yaitu 
Terkadang saya lupa mencatat pencatatan transaksinya, saat pulang baru di 
tulis dan biasanya saya lupa” 

Pernyataan diatas yang disampaikan oleh narasumber bahwa hambatan yang 

didapatkan pedagang terkadang lupa tulis pencatatan keuangan. Hasil wawancara 

oleh, pak Saharuddin pedagang sembako di Pasar Kampoeng Djaja Pirang, 

menyatakan bahwa:112 

“Hambatannya yang saya alami yang menyebabkan tidak berjalan dengan 
baik dalam mengatur keuangan adalah karena pengaruh COVID-19 sehingga   
penghasilan tidak menentu kadang banyak pembeli yang datang di tokoh 
kadang juga tidak dan karna covid juga saya tidak mempunyai karyawan. 
Pendapatan sebelum pandemic perhari bisa sekitar Rp. 500.000” sampai 
Rp700.000 per hari, ketika masa pandemi pendapatanya menurun drastis dan 
barang yang dijual berupa kebutuhan sehari-hari. 

Sama halnya yang diungkapkan oleh Hariani sebagai pedagang kosmetik, 

beliau mengatakan bahwa:113 

“Pelaksanaan mengatur keuangan memiliki kendala dilihat dari awal dampak 
Covid-19,pengeluaran dan pemasukan saya tidak menentu karena kurangnya 
pembeli kadang juga dalam seharian saya menjual tidak ada pembeli 
berbelanja ke tokoh saya” 

Hasil kedua wawancara diatas dijelaskan bahwa hambatan yang menyebabkan 

manajemen keuangan pedagang tersebut adalah karena dampak dari COVID-19 

sehingga dalam mengelolah kadang tidak teratur. Mengalami kesulitan karen 

 
112 Saharuddin, Pedagang sembako, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 16 

Desember  2021. 
113 Hariani, Pedagang Kosmetik, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 20 Desember 

2021 
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berkurangnya pembelian. Hal ini dikarenakan sebagian pembelian membeli karna 

untuk menghindari wabah virus serta melihat kondisi dan situasi kesehatan sekarang 

ini. Meskipun dengan situasi ini pedagang di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang tetap 

berjualan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. 

Pernyataan tidak dapat dipungkiri oleh pedagang yang sudah merasakan 

pengaruh wabah virus Covid-19 yang menurun. Sehingga pendapatan usahanya yang 

menyebabkan kendala dari penerapan manajemen keuangan. 

 Kemudian selanjutnya dari Sunarti sebagai pedagang beras di Pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang, beliau mengatakan bahwa :114 

“Hambatan yang saya dapatkan yaitu saat meminjamkan beras kepada orang 
yang dipercaya namun tidak tepat waktu pada saat pembayaran, itu pun 
kadang saat membayarnya hanya sebagian yang dibayar” 

Hasil informasi yang didapatkan oleh narasumber bahwa hambatan yang 

sering didapatkan Sunarti yaitu saat pembayaran tidak tepat waktu. dari pembahasan 

tersebut, jatuh tempo ialah batas waktu pembayaran atau penerimaan terhadap sesuatu 

yang telah di tetapkan. Namun kadang tidak ada ketegasan dalam peminjaman. 

Selanjutnya pernyataan dari Nawir sebagai pedagang jilbab dan sepatu di 

Pasar Kampoeng Djaja Pirang, beliau mengatakan bahwa : 

“Kalau untuk soal hambatan dalam mengelola keuangan ini menurut saya 
alhamdulillah tidak ada masalah” 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa. hambatan 

dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang dihadapkan dengan 

berbagai hambatan atau kendala yaitu terkadang lupa tulis pencatatanya, dampak 

 
114 Sunarti, Pedagang beras, wawancara di pasar kampoeng djaja Pinrang 26 Desember 2021. 
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Covid-19 pengeluaran dan pemasukan tidak menentu, saat meminjamkan beras 

kepada orang yang dipercaya namun tidak tepat waktu pada saat pembayaran. 

Evaluasi kebutuhan merupakan langkah penting yang dapat mengupayakan 

untuk memperkuat wilayah bisnis yang membutuhkan peningkatan lebih. 

Ketidaktahuan mengenahi kebutuhan dapat mengakibatkan usaha bisnis stagnan serta 

tidak ada kemajuan dari waktu ke waktu. Rancangan bisnis, tidak hanya di namis 

akan tetapi  juga harus bisa menyesuaikan dan mengikuti situasi yang terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang 

berjudul “Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah” penulis mengambil simpulan 

akhir yaitu, sebagai berikut :  

1. Pemahaman pedagang muslim terhadap manajemen keuangan cukup baik namun 

masih sederhana karena menurut mereka mengatur keuangan itu sangat penting 

karena jika tidak diatur menurut mereka bisa bertabrakan antara dana usaha, uang 

pribadi. Selain itu menurut mereka juga pentingnya mengatur keuangan agar bisa 

pencatatan, buku kas, pengeluaran, dan pendapatannya. Kemudian juga bisa 

menabung setiap bulan. Tujuan yang mereka inginkan dalam mengatur keuangan 

untuk masa depan anak mereka, agar sukses, untuk keuntungan. 

2. Penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang muslim di Pasar 

Kampoeng Djaja Pinrang sudah di terapkan  namun belum cukup baik,  hanya 

sebagian fungsi manajemen yang diterapkan. Dilihat dari perencanaan bahwasannya 

pedagang melakukan perencanaan namun cukup sederhana seperti melakukan 

pencatatan keuangan pemasukan dan pengeluaran menggunakan aplikasi buku 

warung dan ada juga yang menggunakan buku tulis. Namun ada juga pedagang yang 

tidak melakukan perencanan keuangan dan fungsi-fungsi kemudian fungsi lain dari 

manajemen keuangan yaitu penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, 

pencarian, penyimpanan ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkan. 

Kemudian  menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah yaitu dalam penetapan 
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harga jualanya tidak berlebihan sesuai standar, sikap saling tolong menolong, zakat 

yang dikeluarkan saat bulan suci ramadhan selain itu bersedekah untuk panti asuhan, 

masjid. 

3. Hambatan yang terjadi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan. 

Pedagang dihadapkan dengan berbagai hambatan atau kendala yaitu terkadang lupa 

tulis pencatatanya, dampak Covid-19 pengeluaran dan pemasukan tidak menentu, saat 

meminjamkan beras kepada orang yang dipercaya namun tidak tepat waktu pada saat 

pembayaran. 

B. Saran 

1. Pemerintah  

Untuk pemerintah agar memperhatikan keadaan pedagang dengan 

mensosialisasikan pentingnya fungsi-fungsi manajemen keuangan diterapkan untuk 

usaha tentunya dengan pedagang bukan hanya perusahaan atau lembaga organisasi 

yang lainnya saja di terapkan. Akan tetapi dengan adanya manajemen keuangan  

untuk pedagang, pedagang bisa mengelolah pendapatannya melakukan manajemen 

keuangan dengan baik. Sehingga dalam rangka untuk rencana jangka panjang yang di 

ingingkan bisa tercapai dan lebih terstruktur. 

2. Pedagang di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

Untuk pedagang muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang perluh 

ditingkatkan Pemahaman tentang manajemen keuangan yang berlandaskan pada 

ketentuan syariah karena jika diterapkan akan lebih baik lagi karena sesuai dengan 

anjuran Allah swt, dalam Al-Quran. Jadi hidup bukan hanya semata-mata untuk dunia 
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tapi untuk akhirat dan juga lebih memperhatikan lagi dalam mengelolah  keuangan 

untuk jangka pendek dan jangka panjang.  

3. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan, melanjutkan observasi penelitian 

tentang manajemen keuangan pedagang di pasar Kampoeng Djaja Pinrang 

berlandaskan persepetif manajemen keuangan syariah, serta memberikan wawasan 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Menambah aspek-aspek lain yang belum di 

ulas pada penelitian ini. 
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PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 

JUDUL                     : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG   

MUSLIM DI PASAR KAMPOENG DJAJA  PINRANG  

BERDASARKAN PERSPEKTIF MANAJEMEN 

KEUANGAN  SYARIAH 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang manajemen keuangan? 

2. Bagaimana anda memperoleh dana? 

3. Berapah jumlah minimal dana yang dibutuhkan? 

4. Bagaimanacara anda mengelola dana? 

5. Bagaimana anda membagi dana? 

6. Apasaja jenis transaksi yang sering terjadi di pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

7. Apakah anda, memiliki tabungan, dana cadangan atau sebagainya? 

8. Pendapatan anda sendiri, bagaimana pengelolaan setiap bulan? 
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9. Apakah penting menurut anda, mengatur keuangan?  

10. Apa tujuan yang anda ingin dicapai dalam mengatur keuangan? 

11. Bagaimana sistem perencanaan keuanganyang dilakukanpasarKampoeng Djaja 

Pinrang? 

12. Kapan dilakukan perencanaan keuanganpasarKampoeng Djaja Pinrang? 

13. Bagaimana penganggaran yang dilakukan  pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

14. Bagaimana pemeriksaan dana  pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

15. Bagaimana pengelolaan dana  pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

16. Bagaimana sistem keputusan pengelolaan aktiva lancar dan aktiva tidak lancar 

pasar Kampoeng Djaja Pinrang? 

17. Bagaimana pengendalian dana pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

18. Bagaimana pencarian dana  pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

19. Bagaimana penyimpanan  dana  pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

20. Apakah anda melakukan pencatatan keuangan? 

21.   Bagaimana cara memaksimalkan dana pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

22. Bagaimana pembukuan atau laporan keuangan di pasarKampoeng Djaja 

Pinrang? 

23. Apakah perencanaan keuangan anda sudah terlaksana dengan baik di 

pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

24. Apakah  pembagian keuntungan dilakukan saling ridadi pasarKampoeng Djaja 

Pinrang? 

25. Apakah pengalokasian dana dilakukan secara adil dipasarKampoeng Djaja 

Pinrang? 

26. Apakah dalam mencari dana terdapat prinsip tolong menolongdi pasarKampoeng 

Djaja Pinrang? 

27. Jika mencapai target keuntungan, apakah ada pengeluaran zakat yang dilakukan? 

28. Apakah ada kendala dalam mengelola keuangan di pasarKampoeng Djaja 

Pinrang? 
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29. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala mengelolah keuangan di 

pasarKampoeng Djaja Pinrang? 

30. Bagaimana cara anda meminimalisir kesalahan dalam penggunaan 

danapasarKampoeng Djaja Pinrang? 

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan 

judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk 

digunakan dalam penelitian yang bersangkutan. 
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