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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia baik dalam 

skala mikro maupun makro. Dan manusia sebagai khalifatullah fil ardh 

menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah di 

muka bumi. Karenanya, ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam 

segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai pesan-

pesan langit perlu penerjemahan dan penafsiran. Persoalan pokoknya adalah 

bagaimana membumikan ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari 

relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial, ekonomi, politik, 

dan budaya masyarakat.
1
 Dengan demikian agama tidak hanya berada dalam 

tataran normatif. Karena Islam adalah agama amal, maka penafsirannya pun 

mesti beranjak dari sisi normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual. 

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar 

transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus 

mencerminkan keadilan. Karena tingkat harga barang ditentukan oleh 

interaksi antara para penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi 

baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh 

keseimbangan permintaan dan penawaran.
2
 Teori permintaan menerangkan 

tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan teori 
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penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang 

yang akan dijual. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan 

penawaran oleh penjual maka dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara 

pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan (equilibrium) 

dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Keseimbangan ini tidak terjadi 

bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini 

ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya 

atas barang tersebut.
3
 

Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan 

barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli 

untukmendapatkan barang tersebut dari penjual. Perbedaaan yang mencolok 

dari kedua konsep ekonomi di atas adalah pada pelaksanaan dalam 

menentukanharga. Konsep ekonomi bebas penentuan harga lebih kepada profit 

oriented,sedangkan konsep ekonomi Islam mengedepankan keadilan dan 

kesejahteraan bersama, sehingga keuntungan yang didapat penjual sepadan 

dengan keuntungan atas barang yang dibeli oleh pembeli. Dengan kata lain 

transaksi harus dilaksanakan secara suka rela dan memberikan keuntungan 

yangproporsional bagi para pelakunya baik penjual maupun pembeli. 

Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme 

permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan 

secara sempurna. Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak 

sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. 
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Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak berjalan dengan 

baik karena adanya banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu 

faktornya yaitu adanya ketidakadilan (injustice) yang dilakukan oleh salah 

satu pihak, selain itu seringkali perubahan harga itu timbul karena kurangnya 

produksi atau turunnya jumlah impor barang.
4
 

Secara teori, prinsip Islam dalam menentukan harga penjual suatu barang 

cendrung memakai konsep rata-rata, sebab tuntutan keadilan harus 

dihubungkan dengan usaha. Firman Allah: 

       
5 

Artinya : dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya, (Q.S An-Najm: 39) 

Islam sangat memandang nilai keadilan dalam ekonomi, sebagaimana di 

sebutkan dalam Q.S. An-najm: 53: 39 bahwa seseorang akan memperoleh nilai 

kewajaran dalam mengambil atau memperoleh sesuatu yang setara dengan apa 

yang telah diusahakannya. Dasar inilah yang semestinya dipegang oleh para 

pedagang dalam menjalankan usahanya. Maka dalam penjualan nantinya akan 

terjadi tawar-menawar (khiyar) sehingga diharapkan jual beli itu terjadi atas 

suka sama suka. 
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Dalam konteks kajian Ekonomi Islam modern faktor penawaran dan 

permintaan yang mempengaruhi perubahan harga merupakan faktor pasar yang 

telah menjadi ketentuan Allah SWT. sehingga harga-harga yang naik 

disebabkan oleh faktor ini sepenuhnya tidak boleh dihalangi dengan peran 

pemerintah untuk mengintervensi dengan melakukan pematokan harga, karena 

hal tersebut merupakan suatu kezaliman sebagaimana disabdakan oleh 

Rasulullah SAW 

 

 

Artinya :Dari Anas bin Malik ra. ia berkata : "Pernah harga barang-

barang di Madinah naik di zaman rasulullah SAW. orang-orang berkata: "Ya 

Rasulullah, harga telah naik, karena itu tetapkanlah harga bagi kami", 

Rasulllah SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah itu penetap harga, Yang 

menahan, Yang melepas, Yang memberi rezeki; sesungguhnya aku harap 

bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku 

lantaran menzalimi pada jiwa dan harta". (HR. Ahmad, Abu Daud, 

AthTirmidzi, dan Ibnu Majah).
6
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Dalam Islam, menentukan kapan dilakukannya penjualan dalam suatu 

transaksi tidak dilarang selama orang yang akan melakukan penjualan tersebut 

tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Hal ini adalah konsep 

dari keseimbangan harga yang merupakan pengejawantahan dari prinsip 

ekonomi Islam yaitu keadilan. Selain itu, dalam Islam yang berhak menentukan 

harga, yang menahan, dan yang melepas hanyalah hak Allah SWT semata-mata  

sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis di atas. 

Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan 

barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk 

mendapatkan barang tersebut dari penjual. Mekanisme pasar dibangun atas 

dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang 

dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang 

tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan 

mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat 

dengan aturan, dengan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan 

dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang 

bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan.  

Permintaan suatu barang hasrat terhadap sesuatu yang di gambarkan 

dengan istilah  raghbah fil al-syai, di artikan juga sebagai barang yang di 

minta. Secara garis besar permintaan dan penawaran sama dalam ekonomi 

Islam dengan ekonomi konvensioanl,namun ada prinsip prinsip tertentu yang 

harus di perhatiakan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam 
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mengharuskan orang mengkonsusmsi barang yang halaldan baik. Aturan islam 

melarang orang memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat di 

mana apabila barang tersebut tidak di makan akan berpengaruh terhadap 

muslim itu tersebut. 

Di sisi Lain Islam pada dasarnya mengingin seorang muslim untuk 

mengambil sikap moderat dalam memperoleh dan menggunkan sumber daya. 

Dia tidak boleh israf (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang bukhl 

(pelit). Manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja, menghindari 

sikap  kemubaziran, pamer, mengkonsumsi barang-barang yang tidak perlu. 

Dalam bahasa ekonomi, perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih- lebihan 

berarti membawa pola permintaan Islami lebih didorong oleh fakor 

kebutuhan(needs) dari pada keinginan (wants).
7
 

Ibnu Khaldun mengakui adanya pengaruh antara permintaan dan 

penawaran dalam membenntuk harga.untuk itu, dia menawarkan konsep harga 

moderat, di mana memang harganya tidak memberatkan konsumen dan tidak 

merugikan produsen. Harga yang moderat bisa mendorong kesejahteraan 

bersama. Meski demikian, untuk rakyat miskin harus di subsidi dengan di 

berikan harga yang lebihrendah dari harga pasar.
8
  

Menurut Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah 

produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. 
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Menurutnya apabila sebuah kota berkembang dengan pesat, mengalami 

kemajuan dan penduduknya padat, maka persedian bahan makanan pokok 

melimpah. Hal ini dapat diartikan bahwa penawaran yang meningkat 

mengakibatkan harga bahan/barang pokok tersebut murah.  

Ibnu Khaldun mengatakan dalam Kitabnya. 

 

“
9
Maka apabila kota meluas dan banyak penduduknya maka harga harga 

kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan semisalnya menjadi murah  dan 

kebutuhan-kebutuhan pelengkap, misalnya lauk pauh dan buah buahan apa 

yang semakna menjadi mahal”.
10

 

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan 

penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan 

perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena 

fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan 

banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka 

harganya rendah.
11

 Secara umum Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya 

suatu sistem pasar yang bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap 

masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Harga sangat 
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ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Penurunan harga menyebabkan 

kerugian produsen, dan sebaliknya kenaikan harga akan menyusahkan 

konsumen. Harga damai dalam kasus seperti ini sangat diharapkan kedua belah 

pihak, karena ia tidak saja memungkinkan para pedagang mendapatkan tingkat 

pengembalian yang ditolerir oleh pasar dan juga mampu meningkatkan 

kegairahan pasar dengan meningkatkan penjualan untuk memperoleh tingkat 

keuntungan dan kemakmuran tertentu. Akan tetapi, harga yang rendah 

dibutuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang 

menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.
12

 

Ibnu Khaldun membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, dan ia 

membedakan antara pasar kota-kota yang banyak penduduknya dan pasar-pasar 

yang sedikit penduduknya, dari segi penerapan hukum penawaran dan 

permintaan. Kata Ibnu Khaldun dalam sebuah pasal Muqaddimah dengan judul 

harga -  harga di kota. 

Berikutnya, ia menjelaskan pula pengaruh biaya produksi karena pajak dan 

pungutan-pungutan lain di kota tersebut pada sisi penawaran. Bea cukai biasa, 

dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan  makanan di pasar-pasar dan di 

pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menanti keuntungan dari 

transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya,harga di kota 

lebih tinggi dari pada di padang pasir.”
13
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Permintaan atas sebuah barang menurut Ibnu Khaldun, didasarkan pada 

kepuasan keinginan yang akan diperoleh pembeli. Tidak peduli barang itu 

dibutuhkan atau tidak. Efeknya saat komoditi mampu menarik banyak 

konsumen untuk membelanjakan uangnya maka harga dan kuantitas meningkat 

tajam. Pernyataan Ibnu Khaldun itu mengemukakan juga suatu kegiatan  

ekonomi darisuatu teori harga. Kegiatan tersebut berupa kebutuhan yang tinggi 

terhadap barang mewah sebagai bentuk prestise 

Berbeda dengan penegasan Ibnu Khadun, Jika dibandingkan dengan tokoh 

atau pemikir lain, gagasan ibnu khaldun lebih menjelaskan secara lebih ekplisit 

konsep harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan dalam kitabnya 

Muqaddimah dengan konsep empiris dengan kasus permintaan desa dan kota, 

barang mewah dan pokok, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya pengetahuan tentang 

teori permintaan dan penawaran  maka penulis tertarik untuk mencoba 

mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sebetulnya pemikran Ibnu Khaldun 

terkait teori permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga serta faktor 

apa saja yang mempengaruhinya yang diangkat dalam penelitian ilmiah yang 

berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG 

PENGARUH SUPPLY(PENAWARAN) DAN DEMAND (PERMINTAAN)  

TERHADAP HARGA”. 

B. Batasan Masalah 
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Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis  memfokuskan pada 

pemikiran ibnu khldun dan teori ekonomi konvensional  tentang  Pengaruh 

Teori supply  dan demand  terhadap harga dan faktor faktor supply dan demand 

terhadap harga. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldundan ekonomi konvensional tentang 

pengaruh supply dan demand terhadap harga? 

2. Bagaimana konsep Ibnu Khaldun dan ekonomi konvensionaltentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi supply dan demand terhadap harga? 

3. Bagaimana Analisa Ekonomi Syariah tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan 

ekonomi konvesional tentang pengaruhsupply dan demand  terhadap 

harga? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui Pemikiran Ibnu khaldun dan ekonomi konvensional 

tentang pengaruh  supply dan demand terhadap harga 

2. Untuk  mengetahui konsep ibnu khaldundan ekonomi konvensional 

tentang faktor-faktor yang mempenagaruhi supply dan demand terhadap 

harga 
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3. Untuk mengetahui analisis ekonomi syariah tentang pemikiran ibnu 

khaldundan ekonomi konvensional pengaruhsupply dan demand  terhadap 

harga. 

  Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Manfaat akademis. Penelitian  ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

bagi khazanah pemikiran ekonomi Islam, yaitu berupa pemaparan konsep 

supply dan demand Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Selain itu, 

diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi para akademisi 

maupun peneliti yang berminat mengkaji tentang konsep supply dan 

demand.Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas 

pengetahuan penulis. 

2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi usaha islamisasi ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang konsep 

supply dan demand. Penelitian tentang konsep supply dan demand  Ibnu 

Khaldun ini, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dan bahan 

pertimbangan dalam usaha merumuskan, menemukan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan baru dalam bidang Ekonomi Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang 

digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan 

sebutan Library Research yaitu dengan jalan membaca, mentelaah dan 
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meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber 

primer maupun sekunder. 

2. Sumber Data  

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data 

tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan 

tersier. 

1. Bahan Primer Merupakam literatur yang dikarang oleh Ibnu Khaldun 

dalam buku AlMuqaddimah. 

2. Data yang diperoleh dari riset perpustakaan (Library Research) dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan 

indeks kumulatif. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan kaitannya 

erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih 

harus relevan dan mutahir.
14

 

3. Metode Pengumpulan data  

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal 

dari literature kepustakaan . Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari 

literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, 

dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikasi 
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sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara 

sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.  

4. Metode Analisa Data  

  Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan 

masalah yang dibahas, penulis menganalisis data yang ada. Dalam 

membahas dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan suatu 

metode content analyisis, yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada dalam 

berbagai literatur mulai dari kosakata, pola kalimat dan latar belakang 

situasi. Selanjtnya Metode yang digunakan  deduktif yaitu dengan 

mengungkap data atau kaidah umum yang berhubungan dengan pemikiran 

Ibnu Khladun masalah supply dan demand terhadap harga selanjutnya 

dianalisa dan diambil kesimpulan. Deskriftif analisa, yaitu dengan 

mengumpulkan data dan analisa, sehingga dapat disusun sebagaimana 

diperlukan dalam penulisan ini. Serta menggunakan metode komparatif, 

yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data-data yang 

sama objeknya, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan 

mengkompromikan atau menguatkan pendapat yang menjadi objek 

penelitian. 

5. Metode Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai 

dengan panduan penyusanan skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Suska Riau. 

F. Sistematika Penulisan 
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 Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing –masing bab diuraikan kepada 

beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut 

mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitiandan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN BIOGRAFI IBNU KHALDUN 

Biografi Ibnu Khaldun yang meliputi riwayat hidup, pendidikan 

dan karya-karya 

       BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini terdiri dari pengertian supply dan demand, harga 

yang adil dan mekaniseme pasar serta pengawasan keseimbangan 

pasar 

        BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari, Pemikiran Ibnu khaldun dan ekonomi 

konvensional tentang supply dan demand terhadap harga, Konsep 

Ibnu Khaldun dan ekonomi konvensional tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi supply dan demand terhadap harga dan 

Analisis ekonomi Syariah tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan 

ekonomi konvensional 

         BAB V :   PENUTUP 

                 Kesimpulan dan saran 


