
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi global saat ini sejalan dengan marak 

berkembangnya bisnis ritel modern sebagai perwujudan perubahan gaya hidup 

masyarakat, khususnya dalam berbelanja. Kehadiran bisnis ritel modern memang 

tak terelakkan sebagai bagian dari kemajuan dan perkembangan ekonomi global. 

Kini belanja bukan lagi sekedar kegiatan membeli barang yang dibutuhkan, 

melainkan juga untuk mendapatkan suasana yang menyenangkan atau rekreasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan rekreasi tersebut, penampilan dan penataan ruang 

pusat perbelanjaan yang menarik menjadi suatu tuntutan.Implikasinya, lahirlah 

kemudian mall, pasar swalayan, dan pasar modern lainnya yang menawarkan 

berbagai jenis barang atau jasa. Bahkan penggunaan strategi bisnis, pemasaran, 

serta public relation yang canggih makin lengkap dan membuatlah daya tarik 

pusat-pusat perbelanjaan modern itu (Kasmiruddin, 2012). 

Meskipun perekonomian nasional kini dihadapkan kepada dampak krisis 

ekonomi global, namun bisnis ritel modern di Indonesia tidak terkendala bahkan 

masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sebagaimana dikutip oleh AC 

Nielson, bahwa potensi pasar di Indonesia masih cukup besar dan menguatnya 

usaha kelas menengah dan kecil, telah menambah banyaknya kelompok 

masyarakat berpenghasilan menengah atas yang memiliki gaya hidup belanja di 

ritel modern (Kasmiruddin, 2012). 



Stabilitas bisnis sektor ritel di Indonesia pada pada tahun 2019 cukup baik. 

Dapat dilihat pada Global Retail Development Index 2019 bahwa Indonesia 

menempati posisi kelima. Penjualan ritel Indonesia sepanjang tahun lalu mencapai 

angka 396 miliar dollar AS, mengalahkan penjualan ritel Malaysia dengan 110 

miliar dollar AS. Hal ini menandakan stabilitas dan kesiapan Indonesia 

menghadapi ketatnya kompetisi di pasar negara berkembang. Bahkan, ketika 

kondisi geopolitik tak menentu dan pengecer dunia tengah menyusun strategi 

terbaik mereka untuk dapat bertahan, ritel Indonesia menunjukkan kinerja lebih 

baik ketimbang Thailand, Filipina, dan Vietnam (kompas.com, 2020). 

Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia masih cukup kuat dan 

relatif tinggi dibandingkan negara lain. Global Consumer Confidence Report yang 

dirilis AC Nielsen menunjukkan IKK Indonesia pada bulan Oktober 2020 berada 

pada level 127, berada pada posisi keempat setelah India, Pakistan dan Filipina 

yang masing-masing nilainya 140, 129 dan 128. Ini menunjukan bahwa adanya 

optimisme yang disertai keinginan konsumen untuk membeli barang atau 

membelanjakan uangnya, serta menunjukkan adanya pendapatan tambahan 

konsumen (website Bank Indonesia, 2020). 

Ritel di Indonesia sendiri walaupun berkembang tetapi masih dikuasai oleh 

dua nama perusahaan saja yaitu Alfamart dan Indomaret. Menurut perusahaan 

riset Nielsen, Alfamart dan Indomaret menguasai pangsa pasar di Indonesia 

hingga mencapai 87 persen. Dimana Alfamart sampai pada akhir tahun 2019 telah 

mengoperasikan sebanyak 14.310 ritel yang tersebar diseluruh indonesia. 

Sedangkat Indomaret telah mengoperasikan lebih banyak lagi, yaitu sampai 



dengan januari 2020 telah beroperasi sebanyak 17.861 ritel diseluruh Indonesia. 

Artinya kesenjangan dibidang ekonomi masih menjadi masalah serius yang harus 

diselesaikan dimasa pembangunan ekonomi nasional. 

Salah satu cara agar kesenjangan di Indonesia dapat diselesaikan adalah 

dengan mendirikan ritel tetapi dimiliki bersama dalam bentuk koperasi. Hal ini 

didukung oleh Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kemenkop UKM Prakoso 

Budi Susetyo yang mengharapkan bahwa usaha-usaha di bidang ritel yang 

dikelola berdasarkan azas koperasi dapat maju dan berkembang sejajar dengan 

usaha-usaha ritel yang dikelola oleh swasta (okezone.com, 2020). 

Salah satu koperasi yang sedang berkembang dan memiliki usaha dibidang 

bisnis ritel adalah Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 hadir dalam 

rangka melestarikan semangat aksi damai pada tanggal 2 Desember 2016 yang 

mencerminkan perdamaian, persatuan, semangat kebangsaan, dan kebangkitan 

umat islam. Lahirnya Koperasi Syariah 212 didorong karena kondisi lemahnya 

ekonomi umat Islam di Indonesia (website Koperasi Syariah 212, 2020). 

Fenomena ini menggugah para ahli khususnya ahli ekonomi syariah untuk 

bangkit dan bergerak melawan ketimpangan ekonomi umat yang kondisinya 

sangat memprihatinkan belakangan ini. akhirnya pada tanggal 20 Januari 2017 

tercetus ide-ide dari para pakar pegiat ekonomi syariah di Indonesia untuk 

menyepakati kesepakatan bersama mendirikan koperasi syariah pertama 212 di 

Sentul Bogor Jawa Barat. Dari pengukuhan ini, nantinya umat akan memperoleh 

izzah (harga diri dan kemuliaan) di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah umat 



Islam yang jadi mayoritas di Indonesia sudah merupakan potensi pasar yang 

sangat besar, ditambah daya beli umat yang sangat luar bisa di bidang ekonomi 

(website Koperasi Syariah 212, 2020). 

Berawal dari aksi 212 pada Desember 2016, Gerakan Nasional Pengawal 

Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggagas pembentukan 

Koperasi Syariah 212 yang kemudian meluncurkan secara resmi pendaftaran 

massal melalui saluran online pada tanggal 20 Januari 2017 di Sentul, 

Bogor.Koperasi Syariah 212 tersebut telah resmi berdiri sejak 24 Januari 2017 

berdasar pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017 dan Akta No.02 tanggal 10 Januari 2017, 

yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris SURJADI, SH., MKn., MM serta 

diterima pada 19 Januari 2017. Mini market 212 sebagai produk dari Koperasi 

Syariah 212 secara resmi diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Mei 2017 

dengan gerai pertama beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Ruko No. 80 

Taman Yasmin Sektor VI, Bogor. Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 

Ahmad Juwaini pada saat peresmian gerai ke-68 di Cimanggis, Depok, 

menyampaikan target untuk menambah jumlah gerai 212 Mart hingga mencapai 

120 gerai di tahun 2018 ( website Koperasi Syariah 212). 

Koperasi Primer Syariah 212 ini didirikan untuk menopang seluruh 

kebutuhan umat dan memberdayakan semua potensi umat Islam yang ada di 

Indonesia. Kegiatannya meliputi pengumpulan dan pengelolaan dana, seperti 

lembaga keuangan yang menampung simpanan pokok dan simpanan wajib. Juga 



akan mengembangkan bisnis seperti bisnis properti, Waralaba, mini market, 

investasi seperti Reksa Dana. Tujuan utama Koperasi Syariah 212 untuk 

membangun ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan terpercaya sebagai 

salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia 

dan keselamatan di akhirat (website Koperasi Syariah 212). 

Dalam rangka menunjang pertumbuhan Koperasi Syariah 212, maka 

dikembangkan beberapa produk pendanaan, pembiayaan, dan pengembangan 

usaha. Pengembangan usaha menjadi salah satu investasi yang besar. Saat ini 

sektor yang sangat strategis ekonomi umat adalah penguasaan jaringan waralaba 

dan minimarket secara nasional. 212 Mart adalah brand minimarket Koperasi 

Syariah 212. Kepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat 

untuk menjaga daya saing baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun 

promo. 

Atas semangat yang sama dalam membangun ekonomi umat, maka muncul 

pula 212 Mart di Kota Jambi. Minimarket pertama di Jambi berlokasi di RK Rd 

Syahbuddin No. 14 RT 05 Mayang Mengurai, Alam Barajo Kota Jambi. yang 

kedua yaitu 212 mart Kambang yang berada di Jl. Kol. Amir Hamzah, Selamat, 

Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Kemudian yang ketiga 212 Mart Patimura yang 

berada di Patimura Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. 

Dengan adanya semangat pebisnis muslim di Indonesia, Gerai atau ritel di 

212 Mart Kota Jambi hadir dengan mengusung konsep syariah didalamnya yaitu 

dengan memperjualbelikan barang-barang berlabel halal dan tidak 



mendistribusikan produk yang dilarang oleh syariat Islam dan merupakan reaksi 

terhadap peluang bisnis di bidang ritel modern berbasis Islam. Dalam 

penerapannya baik pada aspek produk, pelayanan, pemasaran yang dilakukan, 

maupun sistem kerjasama dan bagi hasil dengan mitra tentu harus berdasarkan 

atas prinsip-prinsip syariah dan transaksi tidak mengandung unsur saling 

menzdalimi. Seperti yang dituturkan oleh General Manager Operasional Koperasi 

Syariah 212 Abdussalam bahwa gerai 212 Mart tidak menjual  menjual rokok, alat 

kontrasepsi, dan barang-barang yang mengandung alkohol (cnnindonesia, 2020). 

Berikut ini adalah data penjualan dari 212 Mart di Kota Jambi : 

Tabel 1.2 

Data Penjualan 212 Mart di Kota Jambi 

NO TAHUN JUMLAH PENJUALAN (RP) 

1 2018 Rp. 2.160.000.000,00  

2 2019 Rp. 3.600.000.000,00  

Sumber: Laporan Keuangan Mini Market Syariah 2019 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa volume penjualan 212 Mart  

mengalami kenaikan yang yang cukup signifikan. Dari tahun 2018 pendapatan 

Mini Market berjumlah Rp.2.160.000.000,00 mengalami kenaikan 

Rp.1.440.000.000,00 pada tahun 2019 yang memiliki pendapat berjumlah 

Rp.3.600.000.000,00. Menunjukan bahwa kesadaran umat muslim dalam 

bertransaksi dan membeli produk di Mini Market Syariah meningkat. 

Kenyataanya kemampuan minimarket dalam memberikan pelayanannya 

bagi kepuasan para konsumen terhadap harga barang yang dijual kurang, 



kemampuan minimarket dalam memberikan pelayanannya bagi kepuasan para 

konsumen terhadap fasilitas tempat yang memberikan kenyamanan bagi setiap 

konsumen yang melakukan transaksi atau melakukan pembelian terhadap barang 

yang ditawarkan oleh minimarket tersebut. Dan menurunnya tingkat pelayanan 

sebagai akibat dari kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan pelanggan. Idealnya 

transaksi syariah didalamnya tidak mengandung unsur ribawi, harga pokok sama-

sama mengetahui dan harga keuntungan diketahui juga. Transaksi yang sesuai 

syariah tidak mengandung unsur dzalim dan pelayanan yang ramah terhadap 

konsumen (Sholihin, 2010). 

Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam 

qur’an dan sunnah. Diantaranya QS. Al-Baqarah[2] : 275 yang artinya, “Allah 

menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba”. Dalam ayat lain yang terkait jual 

beli, Allah berfirman pada QS. An-Nisa: 29 

َرةً َعن تَرَ  َٰٓ أَن تَكُوَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَكُم بَْينَكُم بِٱْلبََٰ ۟ا أَْمَوَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأْكُلُوَٰٓ ۟ا يََٰ نكُْم ۚ َوََل تَْقتُلُوَٰٓ اٍض م ِ

َ َكاَن بِكُْم َرِحيمً  اأَنفَُسكُْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 

(QS. An-Nisa: 29). 

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, “profesi apakah yang paling baik?” 

Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia 

adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi 

jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Hadits 



shahih diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul 

Ahkam 4/218-219 ( qazwa, 2020). 

Dalam hal produksi, produsen tentunya mengharapkan keuntungan dari 

produk yang mereka hasilkan, Islam pun memperbolehkan hak tersebut. 

Mendapatkan keuntungan dari produk bisa dengan didasarkan dengan  mengamati 

kondisi permintaan pasar. Dalam Islam prilaku tersebut tidak hanya didasarkan 

dengan mengamati kondisi permintaan pasar, tetapi juga didasarkan pada 

pertimbangan kemaslahatan (Abdul Manan, 1993). 

Mengingat betapa pentingnya akad atau transaksi dalam jual beli dan 

produk halal dalam berbisnis secara syariah maka sudah selayaknya bagi ritel 

syariah seperti 212 Mart dalam memcermatinya. Sehingga tidak ada terjadi 

transaksi yang dilarang oleh syariah, dan juga menjual produk-produk yang haram 

yang dapat membuat kehilangan berkah dalam berbisnis. Dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi umat sesuai dengan tujuan didirikannya Koperasi Syariah 

212.  Maka konsumen perlu untuk menanggapi adanya bisnis syariah 212 Mart 

yang ada di Kota Jambi. 

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih jauh tentang bagaimana persepsi konsumen tentang 212 Mart 

yang ada di Kota Jambi tersebut. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan 

tersebut dengan judul: “Analisis Pengaruh Penerapan Transaksi Syariah dan 

Produk Halal Terhadap Persepsi Konsumen pada Bisnis Ritel Syariah 212 

Mart di Kota Jambi”. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen pada ritel syariah 212 Mart di Kota 

Jambi? 

2. Seberapa besar pengaruh penerapan transaksi syariah terhadap persepsi 

konsumen pada ritel syariah 212 Mart di Kota Jambi? 

3. Seberapa besar pengaruh produk halal terhadap persepsi konsumen pada ritel 

syariah 212 Mart di Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan,yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana karekteristik konsumen pada ritel syariah 212 

Mart di Kota jambi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan transaksi syariah terhadap persepsi 

konsumen pada ritel syariah 212 Mart di Kota Jambi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh produk halal terhadap persepsi konsumen pada 

bisnis ritel syariah 212 Mart di Kota Jambi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

 

 

 



1. Bagi Penulis 

Menerapkan ilmu yang diperoleh semasa kuliah dan mengaplikasikannya 

sesuai dengan kondisi yang ada serta menambah dan mengembangkan 

wawasan penulis mengenai persepsi konsumen tentang 212 Mart. 

2. Bagi Almamater 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih tentang persepsi konsumen 

tentang 212 Mart dan semoga menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian 

sejenis berikutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai 

minimarket berbasis syariah, khususnya bagi para pemilik minimarket 

sebagai referensi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi syariah. Dan dapat 

menjadikan bahan masukan dalam pengembangan 212 Mart. 


