
ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang 

Pengaruh Supply (penawaran) dan Demand (Permintaan) Terhadap 

Harga”. Pengembangan ekonomi merupakan fundamental dasar kehidupan 

masyarakat dalam mencari penghidupan, untuk melengkapi dirinya dalam 

semua keadaan dan tahapan hidupnya, agar kemiskinan dan pengangguran 

dapat teratasi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Supply dan demand 

sangat mempengaruhi terbentuknya suatu harga tertentu yang berperan penting 

dalam memberikan informasi mengenai  kebutuhan masyarakat terhadap suatu 

komoditi dan kuantitas persediaan di pasar. Harga juga menjadi indikator 

penting dalam system  ekonomi, dimana tingkat harga yang terlalu tinggi, 

terutama harga kebutuhan pokok akan memberikan dampak yang tidak baik 

bagi stabilitas sosial ekonomi. 

Filosof muslim terbesar, Ibnu Khaldun yang disebut sebagai “Bapak 

Ekonomi” umat Islam telah menguraikan rumusan sendiri mengenai supply 

dan demand beberapa abad lalu. Konsep orisinil dari seorang filosof besar ini 

sangat penting untuk mengetahui relevansinya dengan konsep dan keadaan 

ekonomi sekarang, terutama yang berkaitan dengan masalah pengaruh supply 

dan demand terhadap harga 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) 

dengan objek utamanya adalah pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam 

konteks harga yang terdapat dalam tulisan-tulisannya. Untuk itu digunakan 

teknik analisa secara ini deduktif dan deskriptif-analitik serta komparatif untuk 

mengungkapkan konsep yang jelas tentang permasalan yang diteliti. 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui dengan jelas dan saintifik 

pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengaruh supply dan demand harga dan 

mampu memberikan kontribusi berharga dalam mengatasi persoalan harga dan 

menentukan suatu sistem harga yang seimbang dan adil. Disamping sebagai 

sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama kajian 

dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Setelah penulis mengkaji dan menelaah pemikiran Ibnu Khaldun tentang 

teori pengaruh  Supply dan Demand terhadap harga penulis melihat bahwa 

dalam teori supply dan demand menyatakan bahwa apabila suatu kota 

berkembang dan penduduk bertambah banyak maka harga kebutuhan pokok 

akan murah, sedangkan kebutuhan barang sekunder akan naik hal ini sejalan 

dengan konsep teori ekonomi konvensional. 

Perbedaan utama antara teori ekonomi ibnu Khaldun dan ekonomi 

konvensional adalah mengenai sumber hokum dan adanya Batasan Syariah 

dalam teori permintaan dan penawaran islami. Konsep permintaan dalam Islam 

menilai suatu komoditi tidak semuanya bias di konsumsi maupun di gunakan. 

Di bedakan antara yang halal maupun yang haram.  


