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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ibnu Khladun menyatakan teori tentang pengaruh supply dan demand 

terhadap harga yang di nyatakan secara empiris  bahwa apabila suatu kota 

berkembang dan penduduk bertambah banyak maka harga kebutuhan 

barang-barang pokok akan murah, sedangkan untuk kebutuhan barang 

sekunder akan naik. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kota 

berkembang maka barang-barang kebutuhan pokok akan murah, sehingga 

penawaran (supply) meningkat dan akibatnya harga menjadi turun, dan 

permintaan (demand) akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota 

dan berubah gaya hidup hal ini sejalan dengan konsep dalam ekonomi 

konevensional di mana ketika barang melimpah maka harga barang menjai 

murah begitupun sebaliknya. 

2. Konsep Ibnu Khaldun tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

supply dan demand terhadap harga adalah : Permintaan, Tingkat Usaha 

Manusia (Produktivitas), tingkat keuntungan relatif, Ukuran Angkata 

Kerja, Keterampilan dan Pengetahuan serta terakhir jumlah prnduduk. 

Sedangkan dalam konsep Ekonomi konvensional factor yang 

mempengarhi supply dan demand ialah harga barang, harga barang lain 

atau pengganti, selera, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan 

3. Perbedaan utama antara teori Ibnu Khaldun dan ekonomi konvensional 

adalah mengenai sumber hukum adanya Batasan Syariah dalam teori 
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permintaan Islami. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu 

komoditi tidak semuanya bisa untuk di konsumsi, di bedakan hala dan 

haram. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau 

kemengan akhirat (fallah) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada 

kehidupan yang abadi setelah akhirat. Kemudian konsep Keseimbangan 

harga yang dikemukakan Ibnu Khaldun yaitu pasar bebas. penulis 

menambahkan konsep ini memerlukan intervensi pemerintah untuk 

mengantisipasi ihtikar, monopoli dan penyelewengan dalam pasar. 

B. Saran 

Setelah penulis meneliti dan membahas Pemikiran Ibnu Khaldun tentang 

Supply dan Demand, penulis menyarankan : 

1. Kepada para pedagang dan pembeli agar sekiranya untuk sama-sama 

menjaga mekanisme permintaan dan penawaran agat harga tercipta secara 

stabil.  

2. Kemudian bagi para cendikiawan muslim, hendaknya dapat meneliti lebih 

lanjut pendapat-pendapat lain dari Ibnu Khaldun agar dapat di 

kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat 

tentang ekonomi Islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa 

sekarang 

3. Diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa 

menjadi sosial kontrol dalam berbagai aktivitas ekonomi, terhadap para 

pelaku ekonomi itu sendiri agar mereka menjalankan aktivitasnya sesuai 

dengan syari’at Islam 


