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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Profil Pasar Beringharjo 

Pasar Beringharjo adalah salah satu ikon sekaligus destinasi wisata utama di kota 

Yogyakarta. Sebelum dibangun pasar Beringharjo, wilayah ini merupakan hutan 

beringin. Tiga tahun pasca Perjanjian Gianti, mulailah transaksi ekonomi masyarakat 
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Yogyakarta dan sekitarnya dilakukan di pasar tersebut.
183

 Cikal bakal pasar ini diawali 

dari aktivitas jual beli yang sudah ada sejak tahun 1758. Dalam perjalanannya pasar 

Beringharjo dibangun secara permanen sebagai pasar tradisional pada 1925. Semenjak 

saat itu nama “Beringharjo” pun dipakai setelah diperkenalkan oleh Sultan Hamengku 

Buwono IX, yang artinya Bering (wilayah yang awal mulanya pohon beringin) dan 

Harjo (diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat). Hingga kini 

pasar Beringharjo yang berada di kawasan Malioboro masih kokoh berdiri sebagai 

pasar utama di Daerah Istimewa Yogyakarta.
184

 

Pasar Beringharjo memiliki nilai historis dan filosofis dengan Kraton Yogyakarta 

karena telah melewati tiga fase; yakni masa kerajaan (monarki), masa penjajahan 

(kolonial), dan masa kemerdekaan (revolusi). Catur tunggal, disadur dari Bahasa Jawa 

“Catur” yang berarti angka empat, dan “Tunggal” yang berarti angka satu, adalah 

rancang bangun pola tata kota Yogyakarta, asli dari Kesultanan sendiri. Catur tunggal 

menjelaskan bahwa dalam membangun kota ada empat hal yang harus diperhatikan, 

yaitu berpolitik, bersosialisasi, beragama, dan berjual-beli. 

Empat hal dalam satu kesatuan; Kraton sebagai pusat pemerintahan (politik), 

alun-alun sebagai ruang publik (sosial), masjid sebagai tempat ibadah (agama), dan 

pasar sebagai pusat transaksi ekonomi (jual-beli). Pasar yang dimaksud adalah pasar 

Beringharjo itu sendiri. 

                                                           
183

http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/  Diakses pada tanggal 7 November 2016. 
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http://m.kompasiana.com/wardhanahendra/  Diakses pada tanggal 6 November 2016. 

http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/
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Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional yang terletak di Jalan Pabringan 

No. 1 Yogyakarta. Keberadaan pasar Beringharjo ini tidak dapat dipisahkan dengan 

Kraton Ngyogyakarto Hadiningrat, sebab pasar ini merupakan milik Kraton 

Yogyakarta. Pasar Beringharjo dibangun diatas tanah seluas 2,5 hektar, dan telah 

mengalami rehabilitasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1951 dan tahun 1970. Pasar 

yang sudah mengalami pemugaran ini merupakan salah satu pilar dari “Catur 

Tunggal” (yang terdiri dari pasar Beringharjo, Alun Alun Utara Yogyakarta, Masjid 

Agung dan Keraton Yogyakarta) melambangkan sebagai fungsi ekonomi.
185

 Seiring 

dengan perkembangan zaman dan pemerintahan, maka pasar Beringharjo diambil alih 

oleh pemerintah kota Yogyakarta. Secara sosial pasar Beringharjo mempunyai letak 

yang sangat strategis untuk daerah perdagangan. Hal ini disebabkan pasar Beringharjo 

terletak di jantung kotamadya Yogyakarta dan dilalui semua jalur transportasi umum. 

Dengan demikian pasar dapat dicapai dengan mudah dari segala arah kota dari luar 

kota. 

Tak pernah sepi, pasar Beringharjo bukan hanya sebagai tempat bertemunya 

penjual dan pembeli, tapi juga menjadi fragmen yang tak terpisahkan dari sejarah 

Malioboro sebagai kawasan ekonomi, budaya, dan sejarah. Keramaian pasar 

Beringharjo jelang Lebaran sebagai pasar tradisional kelas 1, pasar Beringharjo 

memiliki layanan transaksi ekonomi berskala nasional. Berbagai jenis kebutuhan 

seperti sayuran, buah-buahan, peralatan rumah tangga, jajanan pasar, makanan 
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http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/ Diakses pada tanggal 7 November 2016. 

http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/
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tradisional hingga benda-benda kuno dan barang-barang bekas dijual di pasar 

Beringharjo. 

Pasar Beringharjo menurut jenisnya merupakan pasar umum karena 

memperjualbelikan lebih dari satu barang secara berimbang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Pasar Beringharjo disebut sebagai salah satu pasar terindah di 

Jawa karena keberadaannya mempunyai nilai historis dan filosofis yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kraton Yogyakarta.
186

 

Pasar Beringharjo ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Beringharjo barat dan 

Beringharjo timur. Beringharjo barat terdiri dari tiga lantai dan dibagi dalam beberapa 

los. Lantai pertama menyediakan kain-kain batik, baju-baju batik, sandal, sepatu, tas, 

gorden, baju pengantin, dan beberapa pedagang asongan yang menjual mainan anak-

anak. Didekat tangga naik juga ada bapak-bapak setengah baya yang penglihatannya 

agak kurang menyanyai untuk mendapatkan uang. Selain itu di bawah tangga naik 

menuju lantai dua terdapat orang yang menjual minuman dingin seperti es teh dan jus. 

Di lantai dua ini menyediakan pakaian jadi dan kaos untuk semua usia, sepatu, sandal, 

dan aksessoris. Lantai tiga menyediakan kerudung dan mukena. Meskipun ada 

beberapa penjual pakaian dan aksessoris namun tidak mendominasi. Harga barang 

yang diperjualbelikan di pasar Beringharjo lantai satu ini sangat tinggi, namun jika 

pembeli pandai menawarnya maka akan memperoleh harga separuhnya atau bahkan di 
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http://www.outingjogja.com/2016/06/pasar-beringharjo-malioboro-pasar.html/ Diakses pada 

tanggal 6 November 2016. 

http://www.outingjogja.com/2016/06/pasar-beringharjo-malioboro-pasar.html/
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bawahnya. Sementara untuk barang yang dijual di lantai dua dan tiga harganya tidak 

terlalu tinggi.
187

 

Beringharjo timur juga terdiri dari tiga lantai. Pada pedagang di pasar 

Beringharjo menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran, 

buah-buahan, emping, kerupuk, daging, ayam, dan lain-lain. Selain itu terdapat penjual 

tas-tas dan sepatu. Barang dagangan yang dijual oleh warga di pasar Beringharjo timur 

merupakan barang-barang milik sendiri atau pribadi, yang dipesan dari pemasok-

pemasok yang berbeda-beda antara penjual satu dengan yang lain. Dagangan yang 

dijual pun berkualitas sedang, dan dapat ditawar. Kegiatan di Beringharjo timur tidak 

hanya jual beli saja, di sana juga ada buruh gendong yang siap melayani penjual dan 

pembeli. Kebanyakan buruh gendong ini adalah nenek-nenek yang sudah berusia 

lanjut. Namun ada juga bapak-bapak setengah baya yang jadi buruh gendong. Dari 

sejumlah pedagang tersebut, kebanyakan pedagang berasal dari Yogyakarta, tetapi 

sebagian para pedagang juga berasal dari luar Yogya, seperti Bandung, Jakarta, Jawa 

Timur, dan lain-lain. Pasar Beringharjo dibuka setiap hari pada waktu 05.00 sampai 

dengan 17.00 WIB.
188

 

Penghasilan yang didapat dari pedagang di Beringharjo ini sangat bervariasi 

tergantung jenis barang yang diperjualbelikan. Pembeli di pasar Beringharjo ini tidak 

hanya dari daerah lokal melainkan juga dari wisatawan dari luar daerah Yogyakarta, 
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Observasi pada tanggal 20 November 2016 
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bahkan dari wisatawan asing. Harga barang di pasar Beringharjo bukan merupakan 

harga mati. Dalam prakteknya pembeli melakukan tawar-menawar, agar dapat 

menikmati barang yang dibeli tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, dan penjual pun 

harus mau apabila dagangannya ditawar. Hal ini dikarenakan agar penjual tidak 

kehilangan pelanggan. Harga barang dagangan dipatok dengan kualitas barang itu 

sendiri. Dengan adanya wisatawan asing ini akan mempengaruhi pendapatan dari 

penjual yang ada di Pasar Beringharjo, karena mereka akan mendapatkan keuntungan 

lebih. Tetapi tidak selamanya yang berjualan di Beringharjo ini mendapatkan 

keuntungan yang banyak, tergantung pada jenis dagangan yang mereka 

perjualbelikan.
189

 

Fasilitas yang ada dalam pasar Beringharjo ini cukup memadai, antara lain 

adalah tempat parkir, musholla, kamar mandi, kios, kantor pengelolaan pasar, dan alat 

pemadam kebakaran.
190

 

2. Profil Barang Antik di Pasar Beringharjo 

Semakin klasik suatu barang belum tentu semakin tidak bernilai. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya penjual barang-barang antik di pasar Beringharjo saat 

ini. Banyak keunikan yang terdapat di lapak para pedagang barang antik di pasar 

Beringharjo ini. 
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Observasi pada tanggal 20 November 2016 
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Pasar barang antik di kota Yogyakarta dapat ditemui di pasar Beringharjo. Ada 

yang menarik perhatian ketika berkunjung ke pasar Beringharjo. Uang-uang kuno, 

koin-koin Gulden bergambar Ratu Wihelmina dari Belanda sampai koin rupiah zaman 

dulu, uang kertas keluaran lama, porselen dari cina yang berumur ratusan tahun, ceret 

kuningan, setrika uap kuningan sampai hiasan lampu gantung khas Yogya masa 

lampau, patung arca dewa-dewa kuno yang terbuat dari kuningan dan berumur puluhan 

tahun, dan barang-barang kuno berumur ratusan tahun sengaja ditata rapi berderetan di 

beberapa lapak untuk dijual. Barang-barang antik tersebut didapat dengan membeli 

dari kolektor-kolektor ataupun masyarakat yang masih menyimpan barang-barang 

tersebut. 

Barang antik yang terdapat di pasar Beringharjo memiliki bermacam-macam 

jenis, mulai dari koleksi uang logam kuno, uang kertas kuno, perhiasan kuno, keris, 

cetakan batik, patung Budha, batu akik, kayu ukiran kuno, kerajinan dari kuningan 

seperti hiasan lonceng, hiasan model gong, kelontong sapi dan lain sebagainya. 

Walaupun berbeda-beda akan tetapi semuanya itu bertitik temu pada adanya nilai 

sejarah, keantikan dan keunikan dalam barang antik yang dikoleksi tersebut.
191

 Lebih 

abstrak lagi, hobi lah yang mempertemukan itu semua. Bertumpu pada definisi dan 

kaidah antara satu orang dengan orang lainnya terdapat perbedaan dalam mengoleksi 
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Observasi pada tanggal 20 November 2017 
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barang antik. Ada yang lebih menyukai perhiasan kuno, ada pula yang menggemari 

koleksi perangko kuno, koleksi lukisan kuno, koleksi koin antik dan lain sebagainya.
192

 

Keberadaan uang kuno saat ini memang menjadi lahan emas bagi sebagian 

orang. Banyak di antaranya yang juga menjadikan sebagai tempat untuk berinvestasi 

dengan cara membeli uang kuno dan kemudian akan dijual pada puluhan tahun 

mendatang. 

 

3. Profil Pedagang Barang Antik di Pasar Beringharjo 

Lapak-lapak yang menjual barang antik tersebut memang letaknya agak 

tersembunyi karena berada di sepanjang jalan kecil di sisi utara pasar. Hampir sebagian 

besar pedagang barang antik merupakan orang tua yang masih menopang hidupnya 

dari jual beli barang antik. Beberapa pedagang barang antik tersebut sibuk menawarkan 

barang dagangannya kepada para pengunjung pasar.
193

 

Letaknya berada di lorong sisi utara. Untuk mencapai lokasi ini, bisa berjalan 

melalui Jalan Malioboro lalu masuk melalui pintu utama sisi timur pasar Beringharjo. 

Apabila dari arah Taman Pintar, bisa melalui lorong utama dekat kawasan parkir. 
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http://kumpulanantikbarang.blogspot.com/ diakses pada tanggal 11 November 2016. 
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Observasi pada tanggal 23 November 2016 

http://kumpulanantikbarang.blogspot.com/
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Lapak penjualan barang-barang antik tersebut berada persis di sebelah parkir utara 

pasar Beringharjo.
194

 

Di bagian tersebut terdapat belasan pedagang barang antik berjajar menjajakan 

beragam barang antik. Mulai dari uang, patung, peralatan rumah tangga, hingga hiasan-

hiasan rumah yang unik. Uang yang dijajakan di lapak tersebut tidak hanya uang antik 

di zaman Belanda, melainkan juga uang kuno di zaman kerajaan Majapahit. Begitu 

juga dengan patung, tidak hanya patung-patung antik semata, melainkan juga patung 

bernilai sejarah tinggi.
195

 

Penjualan barang antik di pasar Beringharjo terletak di sepanjang lorong kecil 

bagian utara pasar Beringharjo. Ada sekitar tiga belas lapak barang antik yang berjejer 

di sepanjang lorong tersebut. Lapak tersebut tidak semua berjejer bersampingan, 

namun ada beberapa penjual lainnya seperti penjual makanan, minuman, toko emas, 

toko aksessories, maupun lapak tukar tambah emas.
196

 

Salah satu pedagang barang antik di pasar Beringharjo adalah Yani. Ia sudah 

berdagang barang antik secara turun temurun dari peninggalan kakek/nenek untuk 

meneruskan dagangan para sesepuh yang pada zaman dahulu sudah berjualan barang 

antik.
197

 Karena barang-barang yang dijual mayoritas sebuah kerajinan yang berbentuk 

hiasan dan terbuat dari kuningan, maka barang antik di beberapa lapak tersebut 
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Ibid. 
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Ibid. 
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Ibid. 
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Wawancara dengan Yani pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016. 
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dibandrol dengan harga yang lumayan murah. Ada beberapa barang yang memang 

langka, berukuran besar, dan unik, seperti patung Budha yang berukuran cukup besar, 

cetakan kain batik yang terbuat dari besi, kerajinan sepeda/becak buatan, dan batu akik 

asli yang dibandrol dengan harga ratusan ribu rupiah. 

Barang-barang antik yang dijual bukan hanya sekedar untuk pajangan saja, 

namun barang-barang itu masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tentu saja 

terkecuali untuk uang kertas dan koin kuno. Harga-harganya pun tidak mahal, asal 

pembeli pandai menawar maka akan didapat barang dengan harga yang sesuai. Harga 

barang antik yang ditawarkan boleh ditawar kisaran Rp 5.000,- sampai dengan Rp 

10.000,- /barang. Ketika konsumen membeli barang hanya satu atau dengan jumlah 

banyak, harganya pun ikut berbeda. Pedagang akan memberi diskon ketika konsumen 

membeli barang dengan jumlah yang banyak (borongan). 

Pedagang barang antik lainnya di pasar Beringharjo adalah Bu Maria Ana Nuke. 

Ia memiliki ratusan jenis uang kuno, mulai dari uang jenis kertas sampai uang logam 

kuno yang nilainya bisa sampai puluhan juta rupiah. Ada uang dari masa orde baru 

sampai uang logam era 1500-an. Uang koin/logam kuno yang dijual oleh Bu Maria 

perbiji adalah Rp 10.000,-. Uang koin yang nilainya semakin kuno akan diberi harga 

lebih mahal daripada uang koin yang belum lama tahun pembuatannya. 

Beberapa koleksi uang logam tersebut berasal dari zaman orde baru 1950, uang 

sebelum kemerdekaan RI sampai tertua yakni uang logam yang dipergunakan di 
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Kerajaan Majapahit pasca-penjajahan VOC pada tahun 1500-an. Semakin tua tahun 

produksinya dan nilai uangnya, maka semakin mahal pula harganya. Dan untuk 

mendapatkan uang tersebut, ia harus berburu sampai ke berbagai pelosok daerah, 

seperti Surabaya, Jakarta, Malang, Bandung serta Sumatera. Di antara koleksi-

koleksinya, terdapat pula uang logam 1930 yang terbuat dari perak dan emas. Uang 

logam perak dan emas memiliki nilai jual yang tertinggi. Selain harga tinggi karena 

usia dan nominalnya, uang logam dari perak dan emas ini juga dijual berdasarkan 

kadar serta beratnya sehingga semakin mendongkrak harganya. Para kolektor berani 

membeli mahal untuk uang kuno karena memiliki kelangkaan serta penuh nilai rekam 

sejarahnya.
198

 

Pedagang barang antik lainnya bernama Bu Temen. Ia berjualan barang antik 

dari tahun 1996 di pasar Beringharjo.
199

 Ia menjual beberapa barang antik berupa 

klontong sapi, keris, patung Budha, hiasan lonceng, dan banyak barang antik lainnya. 

Salah satu barang antik Bu Temen yang paling laris di pasaran adalah uang logam kuno 

dan uang kertas kuno. Menurut Bu Temen, uang logam kuno sangat laris karena sering 

untuk kebutuhan mahar. Satu koin yang bernilai Rp 1,- bisa ia jual seharga Rp 35.000,-

. Dan ada juga koin yang bernilai Rp 17,- bisa ia jual seharga Rp 25.000,-. Masing-

masing barang mempunyai selisih harga hanya sedikit, dan boleh ditawar sesuai 

dengan kesepakatan. 
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Wawancara dengan Bu Maria pedagang barang antik di pasar Beringharjo, pada tanggal 26 

November 2016. 
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Wawancara dengan Bu Temen pedagang barang antik di pasar Beringharjo, pada tanggal 3 Maret 

2017 
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Salah satu pedagang barang antik lainnya bernama Bu Yuyun. Bu Yuyun telah 

berjualan barang antik sejak 18 tahun yang lalu. Ia meneruskan usaha ibunya, yang 

telah berjualan barang antik kurang lebih selama 30 tahun. Barang yang banyak dijual 

Bu Yuyun adalah uang lawas (kuno). Koin dari masa pemerintahan Belanda di 

Indonesia, koin Cina lawas berumur ratusan tahun, hingga uang rupiah dari tahun yang 

beragam ada di lapak miliknya. Tidak hanya uang logam/koin, ia pun juga memiliki 

koleksi uang kertas. Uang-uang lawas tersebut ia jual mulai dari Rp 5.000,- hingga Rp 

200.000 per bijinya. Jenis uang lawas yang paling susah dicari adalah uang dari masa 

pemerintahan Belanda, yang sering disebut Benggol oleh orang Jawa. Untuk 

mendapatkan uang-uang lawas tersebut ada beberapa orang yang sering menjual 

kepadanya. Tidak jarang ia juga berburu uang lawas dan barang klasik lainnya hingga 

ke luar kota, seperti Semarang dan Jakarta. Banyak kolektor uang yang mendatangi 

lapaknya dan tidak jarang pula wisatawan luar negeri yang mencari uang klasik dan 

barang klasik di lapaknya.
200

 Selain menjual uang klasik, beberapa barang klasik 

seperti klontong sapi, setrika klasik, patung, cetakan kue, bel dokar (delman), adalah 

barang-barang lain yang ia jual. Barang-barang tersebut sebagian terbuat dari kuningan 

sehingga kualitasnya dijamin baik, dan banyak dicari orang. 

Pedagang barang antik lainnya ada yang bernama Pak Joni. Ia sudah memulai 

berdagang barang antik di pasar Beringharjo dari 25 tahun yang lalu. Ia juga 

menyajikan barang-barang yang homogen dengan barang milik pedagang barang antik 

                                                           
200

Wawancara dengan Bu Yuyun Pedagang barang antik di pasar Beringharjo, pada tanggal 26 
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lainnya. Namun yang spesial di lapak Pak Joni adalah dagangan cetakan batik yang 

terbuat dari besi yang terbilang memiliki banyak macam daripada lapak pedagang yang 

lain. Ia menawarkan harga sampai ratusan ribu rupiah untuk cetakan batik tersebut 

dikarenakan bahan pembuatannya dari besi dan harga-harganya pun berbeda 

tergantung tingkat kesulitan bentuk/model cetakan batik tersebut.
201

 

Mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo menjual barang yang 

berjenis homogen, hanya saja harga yang dipatokkan masing-masing pedagang berbeda 

dan hanya berselisih sedikit. Ada satu pedagang barang antik yang menjual 

dagangannya berbeda sendiri dari pedagang lain. Lapaknya penuh dengan dagangan 

kacamata tua dan kaset-kaset oldies. Umurnya sudah kisaran 70 an tahun namun masih 

giat berdagang barang-barang tersebut setiap harinya. Kemudian ada pedagang lain 

yang juga berbeda dengan pedagang barang antik lainnya. Pedagang tersebut bernama 

Mbah Gito. Umurnya juga sudah memasuki 70 an keatas. Lapaknya hanya dipenuhi 

dengan uang koin kuno dan bandul timbangan besi dengan jumlah banyak yang mana 

bandul timbangan tersebut jarang dimiliki oleh sebagian besar pedagang barang antik 

di pasar Beringharjo tersebut.
202

 

 

B. Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo 
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Wawancara dengan Pak Joni pedagang barang antik di pasar Beringharjo pada tanggal 3 Maret 
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1. Praktik Jual Beli 

Jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, 

dibandingkan dengan transaksi-transaksi lainnya, maka sudah sepantasnya transaksi 

tersebut harus mendapat legalitas dari syara‟. Karena dengan legalitas dari syara‟, 

masyarakat akan aman dari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. 

Praktik jual beli pedagang barang antik yang berlangsung di pasar Beringharjo 

Yogyakarta sebagaimana hasil dari pra-penelitian dan diperkuat oleh hasil penelitian 

selama kurang lebih dua bulan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan sikap 

jujur dan ramah terhadap konsumen, meskipun belum sepenuhnya dari mereka 

mempraktikkan etika bisnis Islam dalam melaksanakan transaksi jual beli secara 

keseluruhan. 

Praktik jual beli barang antik yang berlangsung di pasar Beringharjo Yogyakarta 

sudah termasuk dalam kategori jual beli yang sehat. Sebagian besar pedagang sudah 

mempraktikkan tuntunan cara berdagang yang baik, meskipun ada beberapa pedagang 

yang beragama non Islam, berdagang secara jujur dan ramah telah mereka praktikkan. 

Namun sebagian besar pedagang kurang memahami etika bisnis yang Islami karena 

keterbatasan pendidikan. 

Peneliti menemukan berbagai jawaban dari salah satu pedagang bernama mbak 

Yani (25 tahun) yang menyatakan bahwa ia masih menjalankan berdagangnya ketika 

adzan shalat Jum‟at telah dikumandangkan.
203

 Dalam firman Allah SWT: 
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Wawancara dengan Yani pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016 
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Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 

Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
204

 Yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu‟ah ayat 9)
205

 

 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pedagang masih kurang dalam 

memahami esensi etika bisnis Islam dan belum mempraktikkannya secara keseluruhan. 

Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang barang antik terkait sistem 

jual beli yang berlangsung di pasar Beringharjo: 

a. Hasil wawancara oleh beberapa pedagang, peneliti menemukan berbagai jawaban 

misalnya dengan informan yang bernama Joni (55 tahun) salah satu pedagang 

barang antik yang menyatakan bahwa ia tidak membeda-bedakan harga antar 

konsumen dari kalangan biasa dengan konsumen dari kalangan orang asing (bule) 

karena menurut Joni kepercayaan dari seorang konsumen sangatlah penting dalam 

hal jual beli. Ia menyimpulkan bahwa seorang wisatawan asing pun pasti paham 

tentang standar harga yang akan ia beli, maka menjalin hubungan baik terhadap 

konsumen selalu ia terapkan dengan menyeimbangkan harga secara adil.
206

 Hal 

tersebut mengindikasikan adanya peluang untuk terimplementasinya etika bisnis 

Islam dalam perilaku usaha para pedagang barang antik di pasar Beringharjo 

                                                           
204
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Yogyakarta, sebab informan beranggapan bahwa penting untuk mengetahui dan 

memahami etika dalam berbisnis khususnya etika bisnis Islam untuk dipraktikkan 

dalam setiap transaksi jual beli yang berlangsung. 

b. Hasil wawancara dengan salah satu informan bernama bu Temen (53 tahun) yang 

menyatakan bahwa ia meninggikan harga barang dagangannya jika konsumennya 

berasal dari kalangan orang asing (bule) dengan 50% lebih tinggi dari harga 

biasanya. Karena menurutnya jika orang sangat butuh dengan barang dagangan 

miliknya, konsumen tersebut akan bersedia membayar berapapun supaya 

mendapatkan barang yang diinginkannya.
207

 Praktik jual beli tersebut terindikasi 

kedalam ketidakadilan harga. Dalam permasalahan ini maka timbul masalah yang 

mewajibkan pedagang untuk menyeimbangkan tentang harga yang tidak adil, 

sehingga konsumen tidak merasa kecewa. Dalam hal ini lah dibutuhkan 

keseimbangan/keadilan para pedagang barang antik terhadap harga yang 

dipatokkan tersebut. 

2. Praktik Penetapan Harga 

Penetapan harga secara horizontal adalah penetapan harga yang dilakukan pelaku 

usaha yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama baik dalam 

menaikkan harga, mengatur, mematok harga dari barang-barang atau jasa. Penetapan 

harga yang dilarang termasuk pula menetapkan harga minimum atau maksimum atau 

menetapkan jumlah produksi barang atau jasa yang boleh diproduksi. Umumnya, 
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penjual yang melakukan perjanjian penetapan harga, meskipun pembeli juga dapat 

menetapkan harga dari barang atau jasa yang dibeli. Dalam pemeriksaan atas adanya 

suatu pengaduan, maka pihak penggugat yang dibebani untuk membuktikan telah 

terjadi perjanjian penetapan harga. 

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor, seperti biaya grosir, dan 

pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar 

merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil dari tawar-

menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa 

disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. 

Akan tetapi, realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya 

prinsip untuk menentukan harga yang adil.
208

 

Penetapan harga yang dipatokkan oleh para pedagang barang antik di pasar 

Beringharjo tidak sama. Harga yang ditetapkan untuk masing-masing barang berbeda. 

Ada beberapa pedagang yang melihat konsumen dari kalangannya. Ketika konsumen 

seorang kolektor atau wisatawan asing, ia akan menaikkan harga dengan tinggi. 

Bahkan ketika kolektor mencari barang antik yang di lapak pedagang lain tidak ada, 

pedagang tersebut akan menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan. Para pedagang 

juga akan menaikkan harga ketika barang yang dicari oleh konsumen tergolong langka. 

Namun ada beberapa pedagang yang menurutnya semua konsumen sama, tidak 

membeda-bedakan harga bagi pembeli masyarakat biasa maupun pembeli seorang 
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wisatawan asing. Ia konsisten dalam hal harga, dan mengambil keuntungan dari 

penjualan dengan sewajarnya.
209

 

Menurut Pak Joni (55 tahun) salah satu pedagang barang antik, tidak semua 

barang yang tergolong langka karena tahun pembuatannya lama memiliki harga tinggi. 

Misalnya uang kuno berbentuk logam. Uang kuno dari zaman majapahit, zaman 

penjajahan, sampai zaman kemerdekaan pun tidak memiliki tingkat harga yang tinggi 

karena sedikitnya minat konsumen untuk membeli. Jadi ada beberapa pedagang yang 

menaikkan harga menjadi tinggi bukan karena semakin lama tahun pembuatannya, 

namun lebih kepada kelangkaannya dan banyaknya peminat, seperti logam perak yang 

dijadikan hiasan untuk mahar.
210

 

Peneliti menemukan berbagai jawaban dari salah satu pedagang bernama Bu 

Temen (53 tahun) yang menyatakan bahwa ketika pembeli termasuk masyarakat biasa, 

ia mematok harga untuk barang antik model (A) sebesar Rp 25.000,-. Dan ketika 

pembeli adalah salah seorang wisatawan asing, ia mematok harga untuk barang antik 

dengan model yang sama sebesar Rp 55.000,-. Ada selisih harga yang lumayan jauh 

dari pandangan kalangan pembeli saja.
211

 

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksioma 

kesatuan, keseimbangan, kebajikan, dan pertanggungjawaban. Harga yang tidak adil 
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jelas menjadi pemicu ketidakseimbangan pasar. Harga yang tidak adil juga tidak 

membawa pada kebajikan umum, sebaliknya mengakibatkan timbulnya kondisi-

kondisi yang tidak menentu sehingga mendorong terhadap munculnya kezaliman-

kezaliman dalam praktik bisnis.
212

 

C. Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Perdagangan Barang Antik 

Islam adalah agama yang multi komplit, multi factual dan multi dimensi dalam 

memenuhi kehidupan makhluk-Nya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan 

semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, tata karma 

dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap 

dipisah-pisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. 

Mayoritas orang sangat mengharapkan diberlakukannya aturan atau hukum Islam 

dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian banyak orang melakukan aktivitas tetapi 

terkadang ia tidak memahami bahwa sesungguhnya yang mereka jalani adalah sesuatu 

pekerjaan yang tata nilainya berasal dari barat.
213

 

Untuk menerapkan etika bisnis Islam ada beberapa aksioma-aksioma (ketentuan 

umum) atau prinsip etika bisnis Islam yang melatarbelakangi keberhasilan seorang individu 

dalam bisnis, prinsip-prinsip itu intinya merupakan fundamental Human Etic atau sikap-

sikap dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Aksioma-aksioma atau 

prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud adalah: 
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1. Kesatuan (Tauhid) 

Penerapan konsep Tauhid tersebut dalam melakukan aktifitas bisnisnya paling 

tidak akan melakukan tiga hal yaitu: pertama, menghindari adanya diskriminasi 

terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna 

kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktik-praktik kotor 

bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala 

larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktik menimbun kekayaan atau 

harta benda. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar 

Beringharjo tidak menerapkan konsep kesatuan (Tauhid) dalam berbisnis. Terlihat dari 

beberapa pedagang yang tidak meninggalkan jual beli mereka ketika masuk jam shalat 

Dzuhur/Ashar dan juga masih banyak dari mereka yang melanjutkan jual 

beli/perdagangannya ketika waktu shalat Jum‟at dilaksanakan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang barang antik 

sebagai berikut: 

“Saya tetap jaga lapak saya dan jualan meskipun masuk jam nya Shalat ataupun 

pas Shalat Jum‟at. Ribet kalau harus saya tutup atau suruh jagain orang, jadi saya 

tetep jualan”.
214
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Peneliti menyimpulkan dari jawaban salah satu informan tersebut bahwa prinsip 

Tauhid yang terdapat dalam aksioma etika bisnis Islam belum diterapkan oleh 

beberapa pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta. 

2. Keseimbangan/Kesejajaran (al-„Adl wa al-Ihsan) 

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan 

bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan, dalam 

perniagaan/transaksi jual beli, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam 

menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun 

timbangan.
215

 

Keadilan dapat mencegah perbuatan yang dapat menzalimi orang lain. Misalnya 

menetapkan harga sesuai dengan kualitas dan pembiayaan barang yang 

diproduksi/dijual. Dalam beraktifitas di pasar, pedagang diharuskan untuk berbuat adil 

dengan tidak terkecuali. Seperti arti dari surah al-Maidah ayat 8: “Hai orang-orang 

yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
216
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Arti dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pedagang Muslim harus berlaku 

adil ketika melayani pembeli dalam hal menawarkan barang yaitu tidak membeda-

bedakan pembeli. Akan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan bahwa 

sebagian pedagang memberikan harga yang tinggi terhadap konsumen dari kalangan 

wisatawan asing/menengah keatas. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar 

Beringharjo belum sepenuhnya menerapkan sikap keseimbangan/keadilan dalam 

berbisnis. Terlihat dari mayoritas pedagang yang masih membeda-bedakan harga 

dagangannya terhadap pembeli dari kalangannya. Seperti pembeli yang berasal dari 

Yogyakarta sendiri, pembeli dari kalangan luar daerah, dan pembeli dari kalangan 

wisatawan asing. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang barang antik 

sebagai berikut: 

“Kalau yang beli orang asing atau borongan dari kolektor, saya kasih harganya 

lebih tinggi dari harga biasanya”.
217

 

Peneliti menyimpulkan dari jawaban salah satu informan tersebut bahwa prinsip 

keseimbangan tentang keadilan harga yang terdapat dalam aksioma etika bisnis Islam 

belum diterapkan oleh beberapa pedagang barang antik di pasar Beringharjo 

Yogyakarta. 
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3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi 

kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.
218

 Kepentingan individu dibuka 

lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk 

aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kebebasan 

diartikan pula sebagai kemampuan pelaku bisnis untuk bertindak tanpa paksaan dari 

luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah Swt.
219

 

Adapun aksioma kebebasan dalam prinsip etika bisnis Islam di sini yaitu tidak 

diperbolehkannya dalam hal pemaksaan terhadap pembeli agar tertarik dengan barang 

dagangannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang barang antik 

sebagai berikut: 

“Saya membiarkan calon pembeli melihat-lihat dulu dan bertanya-tanya dulu. 

Dan saya berusaha menjawabnya dengan ramah. dan Ketika ia yakin akan 

membeli, baru kami melakukan tawar-menawar secara sehat”.
220

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar 

Beringharjo telah menerapkan prinsip kebebasan dalam berbisnis. Terlihat dari sikap 

para pedagang yang tidak memaksa pembeli dan juga memberi kebebasan terhadap 

pembeli dalam memilih barang yang diinginkan. 
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4. Tanggung Jawab (Fardh) 

Amanah (tanggung-jawab) ini ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, 

pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. maknanya adalah 

bahwa setiap pedagang harus bertanggungjawab atas usaha serta pekerjaan sebagai 

pedagang. Tanggung jawab dalam hal ini artinya mau dan mampu menjaga amanah 

(kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya. 

Tanggung jawab pedagang di sini misalnya menyediakan barang atau jasa kebutuhan 

masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat 

yang memadai seperti pelarangan menimbun barang.
221

 Oleh sebab itu para pedagang 

dilarang keras untuk melakukan penimbunan barang dagangannya. 

Hal ini ditunjukkan dari pernyataan salah satu pedagang barang antik sebagai 

berikut: 

“Semua dagangan saya sudah saya bawa dan saya pajang di sini. Tidak ada lagi 

barang yang di rumah. Ketika calon pembeli mencari barang antik yang saya 

tidak punya, saya akan menjawab tidak punya barang tersebut”.
222

 

Ada beberapa hal lain yang telah ditangkap oleh peneliti bahwasannya sebagian 

pedagang menawarkan barang dagangannya dengan ramah. Sebelum calon pembeli 

bertanya tentang macam-macam barang dagangannya, mereka sudah menjelaskan 
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dengan baik macam-macamnya dan masing-masing kegunaannya. Hal tersebut dapat 

menimbulkan kepuasan tersendiri bagi para konsumennya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar 

Beringharjo telah menerapkan prinsip tanggung-jawab dalam berbisnis. Terlihat dari 

para pedagang yang mengutamakan kepuasan pembeli dengan tidak mengambil 

keuntungan yang berlebihan, tidak menimbun barang dagangan, mengaplikasikan 

keramahan dalam melayani pembeli, dan jujur dalam bertransaksi. 

Berdasarkan analisis perspektif etika bisnis Islam terhadap praktik perdagangan 

barang antik di atas, pelaku usaha barang antik di pasar Beringharjo secara keseluruhan 

belum menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. 

Dalam penelitian terhadap perdagangan barang antik di pasar Beringharjo, penyusun 

menemukan beberapa ketidaksesuaian diantaranya melanggar etika bisnis Islam, juhala, 

pemaksaan, dan penimbunan harta. 

Untuk melakukan prinsip etika bisnis yang Islami, diperlukan suatu sikap keberanian 

dan konsistensi. Sikap keberanian yang sesungguhnya telah dipunyai oleh sifat dasar 

manusia, yaitu kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, keberanian 

bukan dalam pengertian keberanian yang didasarkan atas dasar kekuatan dan superioritas, 

tetapi sikap keberanian dengan menganggap ringan terhadap suatu kesulitan demi meraih 

kebaikan. 
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Tanggungjawab yang harus dimiliki pedagang adalah menjamin adanya kualitas pada 

barang-barangnya pada satu sisi, dan harga yang adil sebagai kunci utama pada sisi lainnya. 

Dan sangat perlu seorang pedagang untuk menjalin hubungan baik dengan pembeli. Karena 

bekal sukses berdagang salah satunya adalah kepercayaan konsumen terhadap produsen. 

Dengan demikian, setiap orang harus memiliki pertanggungjawaban dalam pengertian 

bahwa ketika mengikat dirinya, merasa bertanggungjawab (terhadap baik buruknya suatu 

masyarakat), ia harus tanpa mundur untuk mengejar kebenaran secara terus menerus yang 

disertai oleh keterbukaan untuk menerima kebenaran yang menyakitkan. Hubungan antar 

anggota dalam masyarakat (tentang perbuatannya) harus bersifat positif dalam pengertian 

saling mendukung atau memperkembangkan, dan bukannya saling memusuhi dan membuat 

kerusakan. 

Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang pengelolaan pasar. Sedangkan fungsi Dinas Pasar adalah perumusan 

kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar; pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, 

penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar; pembinaan dan 

pengembangan pengelolaan pasar; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
223

 Seperti pernyataan pihak Dinas Pasar sebagai 

berikut: 

“Dalam hal seperti itu (penetapan harga pedagang barang antik dan pelatihan terkait 

etika bisnis Islam), kami tidak menanganinya. Kami hanya menangani terkait 
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pengelolaan tempat jualannya dan penarikan retribusinya saja. Karena saya rasa hal 

itu termasuk hak masing-masing penjual”.
224

 

 

Peran Dinas Pasar Beringharjo hanya terkait dengan pengelolaan pasar seperti 

revitalisasi kawasan tersebut agar tidak terlalu terlihat kumuh, agar tertata rapi, bersih, dan 

pedagang maupun pembeli pun merasa nyaman. Dinas Pasar juga melakukan penarikan 

kontrak lapak para pedagang perbulannya. Pihak Dinas Pasar tidak ikut campur dalam 

masalah pematokan harga yang berbeda antara pedagang barang antik satu dengan 

pedagang lainnya. 
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