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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap atau perilaku 

masyarakat pada saat ini yang terus meningkat. Dimana kebanyakan 

orang lebih mendahulukan untuk memenuhi keinginanya terlebih 

dahulu daripada kebutuhannya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor 

yang salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang bahaya dari 

pola hidup konsumtif. Disamping itu dengan perilaku konsumsi 

masyarakat yang semakin meningkat, terkadang daya beli masyarakat 

bisa mengikuti keadaan di sekelilingnya atau kebiasaan dari 

lingkunganya, 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

jenis penelitian field research dengan sifat asosiatif, responden 

penelitian ini berjumlah 35 diambil menggunakan teknik puposive 

Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang 

disebarkan melalui google form sebanyak 24 kuesioner. Peneliti 

menggunakan model ekonomi regresi linear sederhana dengan uji T 

(parsial) dan uji determinasi dengan menggunakan alat bantu software 

SPSS versi 22. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada penelitian ini, 

maka disimpulkan bahwa fluktuasi harga kopi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap daya beli masyarakat secara  langsung. Hal ini 

dapat terbukti pada nilai t hitung > Ttabel (3.335 > 2.034). Maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel X berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa R Square sebesar 0.196 atau 19.6% hal tersebut berarti 

pengaruh fluktuasi harga kopi terhadap daya beli masyarakat sebesar 

19.6% sedangkan (100%-19.6%) 80.4% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel  lain yang diluar penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa fluktuasi harga kopi secara signifikan positif mempengaruhi 

daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam dapat 

diketahui bahwa kurangnya pengetahuan warga desa akan pentingnya 

berkonsumsi yang sesuai dengan ajaran islam. Khususnya dalam 

memenuhi kebutuhan baik itu Darruriyyah (kebutuhan primer), 

Hajiyyah (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier). 

Islam mewajibkan manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang sesuai 
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dengan syariat Islam, khususnya dalam berkonsumsi, kita tidak boleh 

mengkonsumsi segala sesuatunya secara berlebihan, karena dapat 

menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini tujuan utama konsumsi 

dalam Islam adalah sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada 

Allah SWT. 

 

Kata kunci: Fluktuasi Harga, Daya Beli 
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MOTTO 

 

                    

”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 

itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” 

(Q.S: Furqan ayat 67) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

maka perlu adanya penjelasan atau penegasan judul terlebih 

dahulu mengenai istilah dalam proposal ini untuk menghindari 

kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai beberapa 

istilah yang digunakan harapan bisa memperoleh gambaran yang 

jelas dari makna yang dimaksud. 

Adapun proposal ini berjudul : “Pengaruh Fluktuasi Harga 

Kopi Terhadap Daya Beli Masyarakat Desa Menurut 

Perpektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Masyarakat Desa 

Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus)”.  

Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan.
1
 

2. Flukuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya 

harga, keadaan turun-naik harga dan sebagainya, atau 

perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan 

penawaran.
2
 

3. Harga nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan 

uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang 

harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu 

tertentu dan dipasar tertentu.
3
 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta: balai pustaka, 2005), h. 894 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Ke empat (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 395. 
3 Ibid., h. 482. 
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4. Kopi adalah pohon yang banyak di tanam di Asia, Amerika 

latin, dan Afrika, buahnya di tumbuk halus untuk dijadikan 

bahan percampuran minuman.
4
 

5. Daya Beli menurut kamus besar bahasa Indonesia daya beli 

terbagi menjadi dua suku kata yaitu daya dan beli. Daya 

adalah kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak dan 

beli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran 

(pembayaran) dengan uang.
5
 

6. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu 

kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai 

kepentingan bersama.
6
 

7. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar bagaimana yang terlihat dengan 

mata, dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).
7
  

8. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada 

Al-quran dan Hadist. Para ulama, khusus nya Ahlusunnah 

wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam 

adalah Al-quran, Hadist, Ijma’ dan qiyas.
8
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Alasan objektif 

Peneliti melakukan penelitian ini karena sikap atau 

perilaku dari pola konsumsi masyarakat untuk saat ini yang 

semakin meningkat. Khususnya di desa muara dua, terdapat 

suatu masalah yang selalu terjadi disetiap tahunya yaitu 

adanya penimbunan kopi yang dilakukan oleh sebagian 

                                                           
4 Ibid, h. 753. 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 163. 
6 Ibid, h. 721. 
7 Ibid, h. 1062. 
8 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (surakarta : Erlangga. 

20012), hal. 16. 
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orang ketika musim panen karena harga kopi pada saat itu 

relatif rendah lalu menjualnya ketika harga sudah tinggi dan 

hasil dari penjualan kopi tersebut digunakan untuk 

memenuhi berbagai macam kebutuhan. Namun terkadang 

mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi 

keinginan bukan kebutuhan terlebih dahulu. Disamping itu 

dengan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin 

meningkat, terkadang daya beli masyarakat bisa mengikuti 

keadaan di sekelilingnya atau kebiasaan dari lingkunganya,  

2. Alasan subyektif 

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun 

pembaca mengenai pengaruh fluktuasi harga kopi terhadap 

daya beli masyarakat sebagaimana yang terjadi di lapangan. 

 Pembahasan ini juga sangat relevan dengan disiplin 

ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas ekonomi 

bisnis islam jurusan ekonomi islam serta tersedianya 

literature ataupun sumber lain seperti jurnal, artiket dan data 

yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data 

dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 

 

C. Latar Belakang 

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai 

peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di 

Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 

13,45 persen pada tahun 2016 atau merupakan urutan kedua 

setelah sektor Industri Pengolahan. Pada waktu krisis ekonomi, 

sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat menghadapi 

goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam 

pemulihan perekonomian nasional.
9
 

Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah 

sub sektor perkebunan. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam 

PDB yaitu sekitar 3,46 persen pada tahun 2016 atau merupakan 

                                                           
9 Statistik kopi Indonesia , (Badan pusat statistik, 2016) 
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urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan 

Jasa Pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku 

untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil 

devisa.
10

 

Kopi merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan 

unggulan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia. Kopi juga salah satu komoditas 

ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa 

negara selain minyak dan gas. Pasar kopi di dalam negeri masih 

cukup besar. Sebagian besar ekspor kopi Indonesia adalah jenis 

kopi robusta (94%), dan sisanya  adalah kopi jenis arabika. Nilai 

ekspor kopi Indonesia berfluktuatif. Fluktuasi nilai ekspor lebih 

dipengaruhi oleh perubahan harga kopi dibandingkan dengan 

perubahan volume ekspor.
11

 

Provinsi lampung adalah salah satu daerah penghasil 

kopi di Indonesia. Sejak dulu Lampung dikenal memiliki 

komoditi kopi robusta dengan citra rasa khas Lampung, 

beraroma kuat dan eksotis, dengan citra rasa bersih dan 

manis. Keberadaan kopi di Lampung menambah daftar 

kekhasan Lampung sebagai daerah penghasil produk 

pertanian selain kelapa sawit, tebu, kelapa, kakao dan 

karet. Berdasarkan luas tanam pada Tabel 1, luas lahan 

kopi di Lampung pada tahun 201 4 menduduki lahan 

perkebunan terluas kedua setelah kelapa sawit dengan luas 

172.174 hektar selanjutnya diduduki oleh karet (133.168 

ha), kelapa (130.331 ha), dan tebu (117.344ha). 
12

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ibid  
11 AEKI, 2012 
12 Disbun lampung, 2014  
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Tabel 1.1 

Urutan komoditas perkebunan Provinsi 

Lampung berdasarkan luas areal tanam tahun 

2011 -2013 

No Komoditas Luas lahan (ha) 

2011 

Luas lahan (ha) 

2012 

Luas lahan (ha) 

2013 

1 Kopi 161.677 163.123 172.174 

2 Kelapa 128.076 130.153 130.331 

3 Karet 112.183 123.624 133.168 

4 Tebu 113.779 107.903 117.344 

5 Kelapa sawit 157.723 194.616 196.553 

6 Kakao 45.114 50.401 53.832 

7 Lada 63.679 73.753 76.509 

Sumber: Dinas Perkebunan Lampung, 2013
13

 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah di 

Provinsi Lampung yang mengusahakan kopi dengan jumlah 

petani yang bekerja disektor pertanian sebanyak 1.420.000,61 

jiwa dan terbanyak pada subsektor perkebunan sebesar 

873.000,08 jiwa. Kecamatan Ulubelu yang terletak di Kabupaten 

Tanggamus adalah wilayah sentra kopi yang sudah dikenal secara 

luas dengan total lahan seluas 5.411 hektar kopi yang disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Luas areal, produksi, dan tingkat produktivitas kopi 

Kabupaaten Tanggamus 2013 

No Kecamatan Luas area 

(Hektare) 

Produksi 

(Ton) 

produktivitas 

(Kg/Ha) 

1 Pulau panggung  6.099 3.901,50 741,59 

2 Pugung 5.864 7.489,90 1546,56 

3 Ulu belu 5.411 2.799,99 622,22 

                                                           
13 Dinas Perkebunan  Kabupaten Tanggamus, 2013 
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4 Air naningan 5.127 654,25 155,7 

5 Cukuh balak 3.376 2.886,99 1.003,82 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013
14

 

Ulubelu merupakan kecamatan dengan areal perkebunan 

kopi terbesar nomor tiga di Tanggamus dengan luas 5.412 

hektare. Salah satu desa penghasil kopi di kecamatan ulubelu 

adalah desa muara dua yang mana sebagian besar warganya 

memiliki lahan perkebuna kopi dan pengelolaan perkebunan kopi 

di desa itu sudah cukup maju saat ini. 

Perkembangan ekonomi saat ini tentu tidak terlepas dari 

masalah penentuan tingkat harga. Khususnya harga hasil 

perkebunan, yang menjadi komoditi unggulan negara ini. Kopi 

adalah salah satu diantaranya yang banyak dikonsumsi oleh 

banyak orang. Dari penentuan harga tersebut sering terjadi 

sebuah permasalahan harga salah satunya adalah masalah 

fluktuasi harga. Terkhusus kopi, fluktuasi ini yang sering terjadi 

pada perayaan hari-hari besar Agama maupun Nasional dan saat 

dimulainya ajaran baru bagi sekolah-sekolah. Terjadinya 

fluktuasi tersebut dapat diketahui dari beberapa warga desa 

muara dua ketika ditanyai oleh peneliti. Salah satu cara 

memperoleh data yaitu melalui wawancara dengan salah satu 

pengepul kopi di desa muara dua. 

Tabel 1.3 

Harga kopi jenis robusta 

Bulan Robusta biji biasa 

 

Keterangan  

Juli  20.000 1 bulan Sebelum panen raya 

Agustus 17.500 Panen raya 

September 18.500 1 bulan setelah panen raya 

Oktober  19.000 2 bulan setelah panen raya 

                                                           
14 Dibadan Pusat Statistik kabupaten tanggamus, 2013  
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Sumber : Hasil wawancara terhadap pak supri selaku 

pengepul kopi di desa muara  dua, tanggal 18 

oktober 2019
15

 

 

Dari hasil wawancara tersebut harga tertinggi ada pada saat 

sebelum panen raya atau bulan juli, hal ini dikarenakan stok 

barang sedikit dipasaran, kemudian harga terendah terjadi di 

bulan agustus, hal ini disebabkan karena jumlah stok yg 

melimpah karena panen raya, selanjutnya di bulan september 

harga kopi mengalami kenaikan secara perlahan begitu pula pada 

bulan oktober harga kopi mulai stabil kembali, hal tersebut 

dikarenakan para petani kopi banyak menjual kopinya ketika 

panen raya. Disini terdapat hal yang menarik untuk dibahas 

karena ketika musim panen raya tiba pasti terjadi fluktuasi harga 

kopi di setiap tahunya. Ada beberapa penyebab tidak stabilnya 

harga kopi diantaranya adalah karena dipengaruhi oleh kualistas 

kopi, faktor iklim, dan juga karena pengaruh permintaan dan 

penawaran di pasaran. Diluar itu terjadinya fluktuasi di desa 

muara dua juga di sebabkan oleh adanya orang-orang yang 

melakukan penimbunan kopi (pengepul)dengan alasan menunggu 

harga naik, dan ketika musim panen telah berakhir biasanya 

harga kopi mengalami kenaikan. Ketika harga naik barulah para 

pengepul itu menjual kopinya untuk mendapatkan harga yang 

lebih tinggi.  

Ketika panen raya terdapat kebiasaan masyarakat yang 

cenderung bersifat konsumtif, banyak dari mereka yang 

menggunakan hasil dari panen kopinya untuk memenuhi 

kebutuhan diluar kebutuhan pokok seperti membeli handphone 

baru, motor baru baru bahkan mobil baru, tentunya hal ini kurang 

bijak untuk dilakukan. Pola hidup kosumtif masyarakat ketika 

panen raya menjadi masalah yang belum yang masih ada hingga 

saat ini, dimana mereka tetap menjual kopinya walaupun dengan 

harga dibawah standar dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
15 Hasil wawancara dari pak supri selaku pengepul kopi di desa muara dua, 

tanggal 18 0ktober 2019. 
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pokok dan biaya sekolah anak-anak mereka. Adat yang konsumtif 

juga banyak mewarnai masyarakat desa seperti berbagai pesta 

rakyat atau upacara perkawinan, kelahiran, dan bahkan kematian 

yang dibiayai di luar kemampuan karena prestise dan keharusan 

budaya. Hal ini seringkali mengakibatkan suatu keluarga terlibat 

rentenir atau menjual harta bendanya untuk mendapatkan dana 

penyelenggaraan pesta.
16

 Alasan pola hidup konsumtif di desa 

muara dua ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang 

bagaimana cara membelanjakan harta yang baik dan benar sesuai 

dengan syariat Islam. Dimana kebanyakan masyarakatnya lebih 

mendahulukan keinginan daripada kebutuhan mereka.
17

 

Kecenderungan manusia pada pola hidup konsumtif 

dijelaskan dalam QS.al-a’raff(8): 31,
18

 yaitu: 

                         

             

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, 

dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa jangan melampaui batas 

yang dilakukan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas 

makan-makanan yang dihalalkan.
19

 Sehingga konsumsi islam 

harus berorientasi pada maslahat yakni bermanfaat baik secara 

material, fisik, intelektual lingkungan dan tentunya jangka 

                                                           
16 Hasil wawancara dari pak terhadap pak Supri selaku pengepul kopi di 

desa muara dua, tanggal 18 oktober 2019 
17 Hasil wawancara dari pak susyanto selaku mantan kepala pekon desa 

muara dua, tanggal 17 agustus 2019. 
18 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemaahanya, (Bandung: Gema 

Risalah Pers, 1993), Qs Al-araf, (7): 31, h. 2  
19 Mardani, Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 92 
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panjang. Disamping itu pun jenis barang atau jasa yang 

dikonsumsi harus halal, baik dan di ridhoi Allah SWT. Ayat ini 

juga menjelaskan mengenai sikap berlebih-lebihan, termasuk 

dalam berkonsumsi, konsumsi yang berlebihan merupakan istilah 

ciri masyarakat yang tidak mengenal tuhan, yang dalam hal ini 

disebut dengan israf dan tabzir (menghamburkan harta).
20

 Dan 

sesungguhnya Allah SWT tidak suka pada orang yang melampaui 

batas, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 

haram.
21

 

Adapun alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah fluktuai harga kopi berpengaruh terhadap daya beli 

masyarakat di desa. Serta untuk mengetahui pengaruh fluktuasi 

harga kopi terhadap daya beli masyarakat di desa muara dua 

menurut perspektif Islam. Sehingga peneliti memberi judul 

penelitian “Pengaruh Fluktuasi Harga Kopi Terhadap Daya Beli 

Masyarakat Desa Menurut Perspektif Islam ”. 

 

D. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang di uraikan diatas, penulis 

memberikan batasan ruang lingkup dari penelitan yang akan 

dilakukan, peneliti membatasi permasalahan pada pengaruh 

fluktuasi harga kopi terhadap daya beli masyarakat menurut 

perspektif Islam dan dalam penelitian ini juga peneliti ingin 

mengetahui apa saja yang mempengaruhi daya beli masyarakat di 

desa muara dua dan bagaimana cara mereka dalam menggunakan 

hasil dari perkebunan kopi. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang penulias ajukan adalah sebagai berikut: 

                                                           
20 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), h. 22 
21 Terjemaahan singkat Tafsir Ibnu Katsir, (penerjemaah salim dan said, 

Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 419 



 10 

1. Apakah Fluktuasi Harga Kopi Berpengaruh Terhadap Daya 

Beli Masyarakat di Desa Muara Dua? 

2. Bagaimana Pengaruh Fluktuasi Harga Kopi Terhadap Daya 

Beli Masyarakat di Desa Muara Dua Dalam Perpektif 

Ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. 

Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti 

memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :  

a.Untuk mengetahui apakah fluktuasi harga kopi berpengaruh 

terhadap daya beli masyarakat di desa muara dua. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fluktuasi harga 

kopi terhadap daya beli masyarakat di desa muara dua 

dalam perspektif ekonomi islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun 

pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari 

penenliatian ini adalah: 

a. Kegunaan secara teoritis 

1) Dapat memberikan pemahaman bagi penulis maupun 

pembaca megnenai pengaruh fluktuasi harga terhadap 

daya beli masyarakat menurut perspektif islam. 

2) Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

sejenis.   

b. Kegunaan secara praktis 

1) Dapat digunakan sebagai masukan dan solusi dalam 

mengatasi praktik penimbunan barang kususnya di desa 
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muara dua ataupun di kecamatan ulubelu kabupateng 

tanggamus. 

2) Dapat dijadikan sebagai acuan tentang bagaimana cara 

mengkonsumsi barang sesuai dengan ajaran islam. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini bermasud melacak penelitian atau 

kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Sebelumnya sudah ada penelitian tentang pengaruh fluktuasi 

harga terhadap daya beli tetapi dengan objek yang berbeda. 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Nandang najmulmunir yang 

berjudul “Dampak kebijakan harga minyak terhadap daya 

beli masyarakat”. Pada penelitian ini Kebijakan pembangunan 

ekonomi memiliki ranah (domain) meliputi bagaimana 

penggunaan sumberdaya regional, tenaga kerja, modal, 

teknologi dan sosial untuk menghasilkan output yang selalu 

harus naik. Begitu juga dampak lingkungan yang 

ditimbulkannya akan berakumulasi pada kesejahteraan 

masyarakat.
22

 Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

variabel (x) dan metode penelitianya. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Hasdi aimon dan Ali anis yang 

berjudul “Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia”. Pada 

penelitian ini maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara konsumsi, pendapatan 

disposibel periode sekarang dan pandapatan disposibel 

periode sebelumnya secara bersama-sama terhadap tingkat 

konsumsi masyarakat di Indonesia.
23

 perbedaan dengan 

penlitian ini ada pada judul penelitian dan metode penelitian. 

3) Penelitian yang dilakukan Hilmn taqiyudin yang berjudul “al-

ikhtikar (penimbunan barang dagangan) dan peran 

pemerintah dalam menanganinya guna mewujudkan stabilitas 

                                                           
22 Nandang  najmul, “Dampak kebijakan harga minyak terhadap daya beli 

masyarakat”. 2008. 
23 Hasdi Aimon, “Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia”, 2013, Vol. 

1, No. 2. 
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ekonomi”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Ikhtikar 

(penimbunan) terhadap barang dagangan sebelum dijual 

kemasyarakat dengan tujuan melonjaknya harga, merupakan 

perbuatan yang diharamkan oleh syara dan bahkan merupakan 

kejahatan atau kedzaliman yang harus dihilangkan. Intervensi 

pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani adanya 

prakter ikhtikar baik sebagai tindkan preventif maupun 

refresif bagi pelaku ikhtikar. Dan juga peran pemerintah 

ketika difungsikan dengan maksimal akan memberikan 

dampak positif dalam stabilitas ekonomi masyarakat, karena 

para spekulan peaku ikhtikar dapat diminimalisir.
24

 Perbedaan 

dengan penelitian ini terletak pada judul penelitian. 

4) Penelitian yang dilakukan Novi indriyani sitepu yang berjudul 

“Perilaku konsumsi islam di Indonesia”. Penelitian ini 

berkesimpulan bahwa Meningkatnya jenis volume produk 

industri memudahkan masyarakat bersikap konsumptif dan 

materialistis. Perilaku konsumtif ini menjadi kebiasaan semua 

masyarakat dari berbagai kelas sosial. Impikasi sikap 

konsumptif ini dapat membuat penghasilan masyarakat 

sebagian besar hanya untuk konsumsi, sehingga tidak adanya 

tabungan dan investasi baik itu untuk dunia maupun akhirat 

seperti zakat dan sebagainya. Islam menawarkan pola 

konsumsi yang seimbang yaitu tidak tabdjir dan tidak ishraf.
25

 

Perbedaan dengan penelitian ini ada pada judul penelitian dan 

metode penelitian yang digunakan. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad afdi nizar yang 

berjudul “Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap 

perekonomian indonesia”. Hasil penelitian ini berkesimpulan 

bahwa kenaikan harga minyak di pasar internasional 

menyebabkan nilai tukar rupiah melemah (depresiasi), 

kenaikan harga minyak di pasar internasional juga 

menyebabkan naiknya suku bunga di dalam negeri. Pengaruh 

                                                           
24 Hilman Taqiyudin, “al-ikhtikar (penimbunan barang dagangan) dan 

peran pemerintah dalam menanganinya guna mewujudkan stabilitas ekonomi”.  
25 Novi Indriyani, “al-ikhtikar (penimbunan barang dagangan) dan peran 

pemerintah dalam menanganinya guna mewujudkan stabilitas ekonomi”. 2016, Vol. 

2, No. 1. 
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kenaikan harga minyak terhadap suku bunga ini juga 

berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 10 bulan.
26

 Perbedaan 

dengan penelitian ini ada pada variabel Y, dan kesimpulan. 

6) Penelitian yang dilakukan Retno Febrian yang berjudul 

“Implikasi fluktuasi harga terhadap pendapatan dan daya beli 

pedagang” yang berkesimpulan bahwa adanya fluktuasi harga 

sembako di pasar Kopindo Kota Metro berimplikasi  terhadap 

pendapatan dan daya beli pedagang. Namun pengaruh tersebut 

tidak selalu buruk pada waktu-waktu tertentu pendapatan dan 

daya beli tidak selalu menurun saat terjadinya fluktuasi harga 

akan tetapi bisa cenderung stabil bahkan meningkat karena di 

pengaruhi bebrapa faktor yang terjadi di pasar Kopindo Kota 

Metro.
27

 Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada 

metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

BAB I (PEBDAHULUAN) 

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan peneliti, 

tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yag relevan dengan 

skripsi serta sistematika penelitian.  

BAB II (LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN 

HIPOTESIS) 

Pada bab dua ini berisi tentang landasan teori yang berisi 

terkait teori-teori yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini. 

 

                                                           
26 Muhammad Afdi, “Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap 

perekonomian indonesia”. 2012. 
27 Retno Febrina, “Implikasi fluktuasi harga terhadap pendapatan dan daya 

beli pedagang”. 2018. 
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BAB III (METODE PENELITIAN) 

bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi,sampel dan 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji prasarat analisis, dan 

uji hipotesis 

BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) 

Bab empat berisi deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian  

BAB V (PENUTUP) 

Bab kelima yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari hasil 

penelitian analisis penelitian. Rekomendasi mengenai saran-saran 

atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait 

dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Teori Business Cycle 

Business cycle dalam ekonomi tercantum dalam kamus 

ekonomi adalah sebagai fluktuasi tingkat kegiatan 

perekonomian atau disebut (PDB riil) yang saling bergantian 

antara kondisi depresi atau kekspansi. Business cycle dalam 

arti lain adalah sebagai fluktuasi aktivitas ekonomi dari 

trend, pertumbuhan jangka panjangnya. Karena kata siklus 

berarti pergantian secara silih berbanti antara pertumbuhan 

output yang cepat (inflasi) dengan periode penurunan output 

(resesi). Maka dari itu peran pemerintah sangat penting 

untuk mengatasi business cycle dan dapat menurangi 

terjadinya fluktuasi.
28

 

Teori Business Cycle dikemukakan untuk mencari  

sumber  penyebab terjadinya siklus. Teori yang 

menyebutkan bahwa guncangan eksogen merupakan 

penyebab terjadinya fluktuasi disebut sebagai teori business 

cycle eksogen. Teori business cycle eksogen terdiri dari teori 

siklus bisnis riil (real business cycle), ilmu ekonomi 

Keynesian baru (New Keynesian Economics) dan moneter.
29

 

a. Teori Real business Cycle 

teori ini memberi kntribusi dalam ilmu ekonomi 

dengan memberi sudut pandang yang baru yang 

berbeda dalam mengkaji fluktuasi jangka pendek dari 

output dan kesempatan kerja yang diperjelas oleh 

subtitusi tenaga kerja antar waktu. Menurut Mankiw 

                                                           
28 Martha Hindriyani, “Analisis Pengaruh siklus bisnis dan indikator 

ekonomi pendahulu indonesia tahun 2001:Q1-2013:Metode Growth Rate Cycle”. 

2014 
29 Siti mashitoh, ”Analisis pengaruh uang terhadap Business Cycle”,2006., 

h. 21. 
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dalam teori fluktuasi ini dianggap sebagai perubahan 

dalam tingkat output yang alami atau dengan 

mempertahankan keseimbangan. Asumsi teori ini 

adalah harga dan upah yang fleksibel, bahkan dalam 

jangka pendek. Dengan asumsi complate price 

flexibility,teori ini mengacu pada classical dichotomy 

dimana variabel-variabel nominal pergerakan uang dan 

tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel di 

sektor riil seperti output dan pengangguran. 

Teori ini menjelaskan pergerakan di sektor riil 

disebabkan oleh faktor-faktor alami. Sebagai contoh, 

terjadinya shock teknologi yang dapat meningkatkan 

produktivitas sehingga dalpat berakhir pada 

perekonomian yang terus meningkat. Dalam kata lain, 

fluktuasi yang terjadi pada sektor riil seperti tingkat 

konsumsi, tingkat pengangguran, tingkat investasi dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan perilaku dari 

individu terhadap perubahan perekonomian. Dengan 

asumsi netralitas uang dalam perekonomian. 

b. Teori Keynesian Business Cycle 

Para penganut teori keynes mematahkan teori 

klasik dimana pada saat terjadi resesi, teori klasik tidak 

dapat menjelaskan bagaimana perekonomian dapat 

menyesuaikan keadaan secara otomatis. Yang 

berasumsi bahwa penawaran dan permintaan akan 

menuju titik keseimbangannya (equilibrium) dalam 

mekanisme pasar tanpa adanya intervensi dari 

pemerintah.  

New keynes merupakan kelanjutan teori yang 

sudah ada yaitu Keynes. New Keynes masih mengikuti 

teori teori lama Keynes yang menyesuaikan keadaan 

perekonomian sekarang. Menurut para pengikut teori 

ini tidak ada dikotomi antara sektor riil dan sektor 

moneter. Ilmu ekonomi Keynesian baru didasarkan 

pada premis bahwa market-clearing, model teori siklus 
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bisnis riil tidak dapat menjelaskan fluktuasi ekonomi 

jangka pendek. Keynes menekankan bahwa permintaan 

agregat adalah determinan primer pendapatan nasional 

dalam jangka pendek. Menurut logika output 

perekonomian dapat berfluktuasi baik karena tingkat 

output alami (natural rate of output) berfluktuasi atau 

karena output perekonomian menyimpang dari tingkat 

alamiahnya. Teori New Keynesian menekankan 

pentingnya  ketidakstabilan  permintaan agregat sebagai 

penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi makro. Teori ini 

sama dengan teori business cycle moneter, menyatakan 

bahwa guncangan permintaan uang penting terhadap 

fluktuasi ekonomi. Namun guncangan moneter bukan 

merupakan satu-satunya penyebab fluktuasi seperti 

pendapat business cycle moneter. 

c. Teori Monetary Business Cycle  

Teori business cycle moneter menekankan arti 

pentingnya guncangan permintaan, khususnya uang 

terhadap fluktuasi ekonomi tetapi hanya dalam jangka 

pendek. Dalam business cycle moneter dan Keynesian 

uang mempengaruhi output, sebaliknya teori RBC 

menyatakan bahwa output mempengaruhi uang. 

Jika dikaitkan dengan fluktuasi harga kopi, khususnya 

yang terjadi di Desa Muara Dua Kec. Ulubelu, Kab. 

Tanggamus Teori Business Cycle bisa dijadikan sebagai  

salah satu acuan bagi pemerintah untuk mengatasi fluktuasi 

harga, tidak hanya untuk mengatasi fluktuasi harga kopi saja 

tetapi bisa digunakan untuk mengatasi fluktuasi harga pada 

komoditi lainya. 

2. Konsep harga  

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong “Harga 

(Price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa. Lebih luas lagi. Harga adalah jumlah semua nilai yang 

diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa”. 
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Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran 

dan harus senantiasa dan dilihat dalam hubungannya dengan 

strategi pemasaran. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa 

disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang 

diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau 

kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga 

berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran 

pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen 

dan keseluruhan elemen.Tujuan yang menuntun strategi 

penetapan harga haruslah merupakan bagian tujuan yang 

menuntun strategi pemasaran secara keseluruhan.Jadi harga 

adalah nilai tukar yang sebanding antara uang dan barang 

atau jasa untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa 

yang di jual. 

a. Pengertian harga 

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai 

transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan 

tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Harga 

tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak 

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama 

dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak 

penjual kepada pihak pembeli.
30

 

Beberapa definisi lain tentang harga sebagai 

berikut: 

1. Harga adalah nilai suatu barang yang dirupakan 

dengan uang.
31

 

2. Harga jual adalah nilai suatu barang atau jasa yang 

diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan 

nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia 

melepas barang atau jasa yang dimilikinya kepada 

                                                           
30 Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam. Jurnal 

Mazahib, Vol. IV No.1(Juni 2007), h. 93. 
31 WJS Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h.752. 
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pihak lain.
32

 

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat di simpulkan 

bahwa harga merupakan sejumlah uang yang diterima 

oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang 

atau jasa. Yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan 

atau tempat usaha atau bisnis, harga tersebut tidak 

selalu harga yang diinginkan oleh penjual produk 

barang atau jasa, tetapi merupakan harga yang benar-

benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual 

dan pembeli.
33

 

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh 

para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para 

pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh 

permintaan pasar dan penawaran pasar yang 

membentuk suatu titik keseimbangan. Titik 

keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara 

pembeli dan penjual yang mana para pembeli 

memberikan ridha dan para penjual juga memberikan 

ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing-masing 

saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan 

dengan harga.
34

 

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah 

salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. 

Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling 

mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan 

promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga 

mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan 

perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan 

mereknya. 

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa 

                                                           
32 Gilarso, T, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: Kanisius, 

2003), h.33. 
33 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama), h. 302. 
34Ibid., h. 94. 
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unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah 

harga, produk, saluran, dan promosi, yaitu apa yang 

dikenal dengan istilah empat P (Price, Product, Plance, 

dan Promotion). Harga bagi suatu usaha atau badan 

usaha menghasilkan pendapatan (income), adapun 

unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu Product 

(produk), Place (tempat) dan Promotion (Promosi) 

menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung 

oleh suatuusaha atau badan usaha.
35

 

Kalau harga merupakan pendapatan bagi 

pengusaha maka harga itu hal yang paling mudah 

disesuaikan dengan keadaan pasar. Walaupun 

penetapan harga merupakan persoalan penting, masih 

banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam 

menangani permasalahan penetapan harga tersebut. 

Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka 

harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat 

keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai oleh 

perusahaan.
36

 

Para ulama fiqh membagi harga menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur 

tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga 

seperti ini, para pedagang bebas menjual 

barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan 

mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, 

dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak 

boleh campur tangan,  karena campur tangan 

pemerintah dalam kasus seperti ini boleh 

membatasi hak para pedagang. 

                                                           
35 Philip Kotler, et. al, Manajemen Pemasaran : Sudut Pandang Asia, 

(Jakarta: Indeks, 2005), h. 18. 
36 Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 

202-203. 
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b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah 

setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan 

bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. 

Penetapan harga dari pemerintah ini disebut 

dengan at-tas‟ir al-jabari.
37

 

Terkait   dengan   masalah   nilai   tukar   ini,   para   

Ulama‟   fiqh membedakan ats-Tsaman dengan as-si‟r. 

Menurut mereka, ats- Tsaman adalah harga pasar yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, 

sedangkan as-si‟r adalah modal barangyang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen 

(consumption).
38

  

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu 

as-Tsaman dan as-si‟r. Harga yang dapat dipermainkan 

para pedagang adalah as- Tsaman bukan as-si‟r. 

Ulama‟ fiqh mengemukakan syarat as-Tsaman sebagai 

berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas 

jumlahnya. 

b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), 

sekalipun secara hukum, seperti pembayaran 

dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu 

dibayar kemudian (berhutang), maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka 

barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang 

yang diharamkan syara‟seperti babi dan khamar, 

karena kedua jenis benda itu tidak benilai dalam 

pandangan syara‟.
39

 

 

                                                           
37 Hendi Suhendi, fiqh Muamalah,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.77-78. 
38 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 

h. 118. 
39 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh 

Muamalat),(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124-125. 



 22 

b. Teori harga 

Teori harga merupakan teori ekonomi yang 

menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-

jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu 

barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 

1) Permintaan  

Permintaan adalah sejumlah barang yang 

dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. 

Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah 

akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih 

besar. 

Hukum Permintaan pada dasarnya 

menerangkan mengenai sifat hubungan antara 

perubahan harga suatu barang dan perubahan 

jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan 

menyatakan “makin rendah harga suatu barang 

maka makin banyak permintaan terhadap barang 

tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu 

barang maka makin sedikit permintaan terhadap 

barang tersebut”.
40

 

Kurva permintaan adalah garis yang 

menunjukan berbagai kombinasi harga dan jumlah 

yang diminta atau berbagai kemungkinan jumlah 

barang yang diminta pada berbagai kemungkinan 

harga per satuan harga tertentu.
41

 Sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

                                                           
40 Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 76. 
41 Ibid., h. 78. 
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Tabel 2.1 

Kombinasi Harga dan Jumlah Barang 

Harga Jumlah Barang 

(Rp) 

Kombinasi 

180.000 100 A 

185.000 80 B 

190.000 60 C 

195.000 40 D 

200.000 20 E 

 

Dari tabel diatas tampak bahwa kenaikan harga 

barang akan menyebabkan jumlah barang diminta 

menurun. Misalnya per hari, per bulan atau per 

dekade. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

permintaan akan suatu barang yaitu:
42

 

1. Harga barang itu sendiri 

Jika harga suatu barang semakin murah, maka 

permintaan terhadap barang itu bertambah 

begitu juga sebaliknya. Hal ini membawa kita 

ke hukum permintaan yang menyatakan “Bila 

harga suatu barang naik, maka jumlah barang 

itu yang diminta akan berkurang dan 

sebaliknya. 

2. Pendapatan konsumen 

Tingkat pendapatan dapat mencerminkan daya 

beli. Makin tinggi tingkat pendapatan daya beli 

makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu 

barang meningkat. 

                                                           
42Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, 

(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2017), h. 24. 
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3. Harga barang yang terkait 

Harga barang lain juga dapat mempengaruhi 

permintaan suatu barang, tetapi kedua macam 

barang tersebut mempunyai keterkaitan. 

Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat 

substitusi (pengganti) dan bersifat 

komplementer (penggenap). Misalnya, 

substitusi dari daging ayam  adalah  daging 

sapi,  ikan  atau  tempe. Suatu barang menjadi 

substitusi barang lain bila terpenuhi paling tidak 

salah satu syarat dari dua syarat, memiliki 

fungsi yang sama atau kandungan yang sama. 

Contoh yang mempunyai hubungan 

komplementer adalah BBM dan mobil. Bila dua 

macam barang tidak mempunyai hubungan 

dekat (keterkaitan), maka perubahan harga satu 

barang tidak mempengaruhi permintaan barang 

satunya lagi. 

4. Selera konsumen  

Misalnya beras, walaupun harganya sama, 

permintaan beras pertahun di provinsi Maluku 

lebih rendah dibanding dengan Sumatera Utara. 

Mengapa? Karena orang-orang Maluku lebih 

menyukai sagu (sejak kecil mereka makan 

sagu), sebaliknya di Sumatera Utara, selain 

lebih menyukai beras, ada kebiasaan (adat) 

yang membutuhkan beras, terutama dikalangan 

masyarakat Batak, pada saat acara pernikahan. 

5. Perkiraan harga di masa mendatang 

Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu 

barang akan naik, adalah lebih baik membeli 

barang itu sekarang. Sehingga mendorong 

orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna 

menghemat belanja dimasa mendatang. 



 25 

Faktor-faktor yang menyebabkan hukum 

permintaan tidak berlaku. Hukum permintaan tidak 

dapat berlaku apabila terdapat faktor-faktor berikut: 

a. Barang Inferior: Merupakan barang yang 

apabila harganya turun maka jumlahnya akan 

semakin sedikit diminta oleh konsumen dan 

sebaliknya. 

b. Hubungan kualitas harga konsumen seringkali 

hanya menggunakan potongan harga sebagi 

pedoman kualitas. Hal ini disebabkan kurang 

lengkapnya atau sangat sedikitnya informasi 

yang diterima berkenaan dengan barang-barang 

yang dimaksudkan. Akibatnya harga barang-

barang mahal mempunyai kualitas barang yang 

lebih baik dari pada barang yang harganya lebih 

rendah. 

c. Kemungkinan harga akan berubah pada saat 

harga suatu barang tertentu mengalami 

kenaikan, permintaan akan barang tersebut juga 

akan mencapai kenaikan. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat mempunyai 

kekhawatiran apabila barang akan terus naik.
43

 

2) Penawaran 

Penawaran adalah suatu pernyataan yang 

menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga 

sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang 

ditawarkan oleh penjual. Hukum penawaran pada 

dasarnya mengatakan bahwa “makin tinggi harga 

sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang yang 

ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya makin 

                                                           
43 Sukardi, Ekonomi 1, (Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009), h. 39. 
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rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah 

barang yang ditawarkan.”
44

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

yaitu:
45

 

1. Kenaikan harga faktor produksi, seperti tingkat 

upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang 

meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal, 

akan menyebabkan perusahaan memproduksi 

outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran 

yang tetap. Hal ini juga akan mengurangi laba 

perusahaan. 

2. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan 

biaya produksi dan menciptakan harga-harga 

baru. Sehingga kemajuan teknologi 

menyebabkan kenaikan dalam penawaran 

barang. 

3. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu 

semakin banyak, maka penawaran tentang 

barang tersebut akan bertambah. 

4. Tujuan perusahaan yakni memaksimumkan 

laba, bukan memaksimumkan hasil 

produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak 

berusaha untuk memanfaatkan kapasitas 

produksinya secara maksimum, tetapi 

menggunakannya pada tingkat produksi yang 

memberikan keuntungan maksimum. Namun 

demikian ada produsen yang mempunyai tujuan 

lain dalam berproduksi. 

c. Keuntungan (laba) 

Bahwa laba adalah pertambahan pada modal pokok 

perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai 

tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi 

                                                           
44 Sadono Sukirno, Ibid, h.85-86. 
45 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Ibid, h. 34. 



 27 

dagang.
46

 Pengertian laba secara operasional merupakan 

perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya 

yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan laba 

adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang 

diperoleh oleh pedagang, Namun selisih ini bergantung 

pada permintaan dan penawaran. Perdagangan pada 

hakikatnya adalah usaha untuk mencetak laba dengan 

menaikkan modal, dengan cara membeli barang pada 

harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi.
47

 

Para imam mazhab sepakat bahwa seseorang boleh 

menjual apa saja yang telah dibelinya dengan 

mengambil laba, asalkan dengan menjelaskan harga 

pembelian dan banyaknya laba yang dikehendaki. Dari 

kitab-kitab fiqh, jelas tidak ada presentase tertentu bagi 

laba, tetapi hal ini bergantung pada keadaan, sifat 

barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu, Islam 

menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum 

syar‟i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, 

kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala 

sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang 

lain secara batil.
48

 Menurut konsep Islam, nilai-nilai 

keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang 

muslim memegang peranan utama dalam 

mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi 

atau muamalah. 

Kriteria-kriteria umum yang dapat memberi 

pengaruh penentuan batas laba dalam Islam yaitu:
49

 

                                                           
46 Syahatah Husein, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Jakarta: 

AkbarMedia, 2001), hal.144. 
47 Adiwarman  A.  Karim,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2004), h. 404. 
48 Syahatah Husein, Ibid, h. 158-165. 
49 Ibid., 
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1) Kelayakan dalam penetapan harga. Islam 

menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan 

dalam mengambil laba. Ali bin Abi thalib r.a. 

pernah menjajakan susu dipasar Kufah dan beliau 

berkata, “Wahai para saudagar! Ambillah (laba) 

yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) 

dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena 

itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan 

(laba) yang banyak. Pernyataan ini menjelaskan 

bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) 

dapat dilakukan dengan merendahkan harga. 

Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya 

jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, 

dan pada gilirannya ini akan membawa pada 

pertambahan laba. 

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara 

standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta 

perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan 

dan risiko, maka semakin besar pula laba yang 

diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqh, 

ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam 

menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat 

(kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan 

standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. 

Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin 

tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula 

tuntutan pedagang terhadap standar labanya. 

Begitu juga sebaliknya, akan tetapi semua ini 

dalam kaitannya dengan pasar Islami yang 

dicirikan kebebasan bermuamalah hingga 

berfungsinya unsur permintaan dan penawaran. 

Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik- 

praktik monopoli, kecurangan, penipuan, 

perjudian, pemalsuan serta segala jenis jual beli 

yang dilarang oleh syariat. 
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3) Masa perputaran modal. Peranan modal 

berpengaruh pada semakin panjangnya masa 

perputaran dan bertambahnya tingkat resiko, maka 

semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan 

oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu 

juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, 

pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan 

standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang 

sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini 

juga akan menambah peranan modal dan 

memperbesar laba. 

4) Cara menutupi harga penjualan. Jual beli boleh 

dengan harga tunai maupun harga kredit, juga 

boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya 

dibayar dengan kredit (cicilan). Hal ini dengan 

syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan 

pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual 

memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh 

karena penundaan waktu pembayaran ini adalah 

termasuk harga yang merupakan bagian si penjual. 

5) Unsur-unsur pendukung. Disamping unsur-unsur 

yang dapat memberikan pengaruh pada 

standarisasi laba, seperti unsur- unsur yang 

berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan 

ekonomi, baik yang marketable maupun yang non 

marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu 

tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah 

hukum Islam. 

Dasar-dasar pengukuran laba (keuntungan) 

dalam Islam yaitu:
50

 

a. Taqlib dan mukhatarah (interaksi dan resiko). Laba 

adalah hasil dari perputaran modal melalui 

transaksi bisnis, seperti penjual dan pembeli, atau 

jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar‟i. Untuk 

                                                           
50 Ibid., h. 165-168. 
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itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang 

akan menimpa modal yang nantinya akan 

menimbulkan pengurangan modal pada suatu 

putaran dan pertambahan pada putaran lain. Tidak 

boleh menjamin pemberian laba kedalam 

perusahaan-perusahaan mudharabah dan 

musyarakah. 

b. Al-Muqabalah, yaitu perbandingan antara jumlah 

hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-

hak milik pada awal periode yang sama, atau 

dengan membandingkan nilai barang yang ada 

pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada 

awal periode yang sama. Juga bisa dengan 

membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan income 

(pendapatan). 

c. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai 

kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi 

kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar 

barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. 

d. Laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli 

dan pendistribusiannya, yaitu pertambahan yang 

terjadi pada harta selama setahun dari semua 

aktivitas penjualan dan pembelian, atau 

memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian 

barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi 

barang dan seterusnya. Maka barang yang belum 

terjual pada akhir tahun juga mencakup 

pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara 

harga yang pertama dan nilai harga yang sedang 

berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada 2 macam laba 

yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang 

berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba 

suplemen, karena barang- barangnya belum terjual. 
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e. Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuannya 

adalah untuk penghitungan zakat atau untuk 

menyiapkan neraca- neraca keuangan yang 

didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku 

diakhir tahun ini, serta dilengkapi dengan daftar 

biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. 

Dengan  cara ini, tampaklah perbedaan antara 

harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang 

dapat dianggap sebagai laba abstrak. 

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil 

sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari 

jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. 

Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, 

bersifat ekploitasi (ghaban fahisy) dengan 

memanfaatkan ketidak pedulian masyarakat terhadap 

kondisi pasar yang ada (mustarsil). Ia menjelaskan, 

“Seorang pedagang tidak boleh mengenakan 

keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak 

sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain. 

Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang 

sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti 

permintaannya tersebut bersifat inelastis, penjual harus 

menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan 

yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang 

tersebut.
51

 

d. Konsep harga yang adil 

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa 

terminologi, antara lain: si‟r al-mithl, thaman al-mithl 

dan qimah al-adl. Istilah qimah al- adl (harga yang adil) 

pernah digunakan oleh Rasulullah Saw dan juga banyak 

digunakan oleh para hakim yang telah 

mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi 

bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan 

                                                           
51 Adiwarman Azwar Karim, Ibid, h. 360-361. 
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kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk 

menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas 

harta milik, dan sebagainya.
52

 

Secara umum, mereka berpikir bahwa harga 

sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk 

objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat 

diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah 

tsaman al-mitsl (harga yang setara/equivalen price). 

Dalam Islam mengatur agar persaingan di pasar 

dalam menentukan harga dilakukan dengan adil tidak 

diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun 

penjual, dimana tingginya harga yang ditetapkan akan 

merugikan pembeli ataupun konsumen dan semua 

bentuk yang menimbulkan ketidakadilan dilarang. 

Selain itu kedzaliman dapat juga terjadi apabila 

intervensi harga yang dilakukan pemerintah tidak 

menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis. 

Mewujudkan sebuah harga yang adil, harus 

memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para 

pelaku pasar, baik biaya produksi dan kebutuhan 

masyarakat maupun sumber ekonomi dan berbagai 

unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.
53

 

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi 

pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. 

Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada 

harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari 

komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang 

menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini yakni: 

1) Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau 

penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah 

satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. 

                                                           
52 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Rajawali Persada, 2013), h. 331 
53 Said Sa‟ad Marthon, Ekonomi Islam, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 89. 
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2) Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli 

dan penjualannya secara adil, yaitu penjual 

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli 

memperoleh manfaat yang setara dengan harga 

yang dibayarkannya.
54

 

Penentuan harga dan mekanisme pasar 

menurut pandangan hukum Islam harus 

dibangun atas prinsip-prinsip sebagai 

berikut:
55

 

a. Prinsip Ar-Ridha, yakni segala transaksi 

yang dilakukan haruslah atas dasar 

kerelaan antara masing-masing pihak 

(freedom contract). 

b. Prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip 

keterbukaan ini adalah transaksi yang 

dituntut harus berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan 

yang sesungguhnya, sehingga tidak ada 

pihak yang dirugikan dalam ketetapan 

harga yang ada saat bertransaksi. 

c. Prinsip persaingan sehat (fair competition). 

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika 

terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. 

Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang 

penahanannya akan membahayakan konsumen 

atau orang banyak. 

d. Prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan 

pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab 

kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu 

sendiri. Islam melarang tegas melakukan 

kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, 

                                                           
54 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), h. 212. 
55 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

268. 



 34 

sebab nilai kebenaran ini akan berdampak 

langsung kepada para pihak yang melakukan 

transaksi dalam perdagangan masyarakat secara 

luas. 

 

3. Konsep Harga Dalam Islam 

Menurut Imam Yahya bin Umar sebagaimana dikutip 

oleh Euis Amalia, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada 

Allah SWT.
56

 Oleh karena itu, setiap muslim harus 

berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh 

perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan seluruh 

aktivitas ekonominya, sehingga muslim tersebut akan 

mendapatkan keberkahan dari Allah SWT karena Allah 

SWT selalu menyertai orang-orang yang bertaqwa. 

Menetapkan harga jual merupakan sesuatu yang sangat 

penting, karena berhubungan dengan keputusan konsumen 

untuk membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini 

merupakan sesuatu yang membutuhkan pertimbangan akan 

kompetisi yang ada di perusahaan dan harus diperkirakan 

reaksi konsumen terhadap harga yang ditetapkan 

perusahaan. Sebab suatu perusahaan akan mampu 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif apabila 

tidak keliru dalam menetapkan  harga jual. Namun, 

keputusan mengenai harga (terutama dalam konteks 

pemasaran jasa) tidak mudah dilakukan. Disatu sisi, harga 

yang terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, 

tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau konsumen dan sukar 

bersaing dengan kompetitor.
57

 

 

 

                                                           
56 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik Hingga 

Kontemporer, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h.159. 
57 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 

192. 
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Kebijakan dalam penetapan harga: 

a. Historis penetapan harga pada Zaman Nabi SAW 

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang 

profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia 

mendapat julukan „al-amin‟ (yang terpercaya). Setelah 

menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi 

pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya 

yang tidak memungkinkan. 

Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah 

Rasulullah Saw. dan masyarakat mendapat gangguan 

dan teror yang berat dari masyarakat kafir Makkah 

sehingga perjuangan dan dakwah merupakan perioritas. 

Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, 

Peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau 

al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme 

pasar di Madinnah dan sekitarnya agar tetap dapat 

berlangsung secara Islami.
58

 

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. 

Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan 

harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu 

tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi  karena 

kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang 

tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan 

monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan 

untuk tidak menghormati harga pasar.  

pasar merupakan hukum alam (sunnatullah) yang 

harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun yang dapat 

mempengaruhi pasar, sebab pasar telah menjadi 

ketentuan Allah Swt.
59

 Selain itu ikut campur dalam 

masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan 

yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim. 

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, 

misalnya ada penimbunan oleh pelaku pasar, dan 

                                                           
58 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ibid. h. 302.  
59 Ibid.,h. 303 
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adanya permainan harga oleh para pedagang, maka 

kepentingan umum harus didahulukan daripada 

kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian 

pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi 

memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga 

dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi 

mengurangi keserakahan mereka.
60

 Jika terjadi 

perselisihan diantara dua pihak , penjual dan pembeli, 

maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad bagi 

kepentingan diri mereka sendiri. 

b. Regulasi harga 

Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-

kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai 

keadilan sebab regulasi harga yang tidak tepat dapat 

menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga ini harus 

menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu:
61

 

1) Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan 

peningkatan produktivitas dan peningkatan 

pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan 

realokasi sumber daya ekonomi. 

2) Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan 

sosial antara masyarakat kaya dan miskin. 

3) Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah 

Islam, khusunya yang berkaitan dalam transaksi 

ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, 

kemanfaatan/mutual goodwill). 

Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan 

sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur 

tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru 

akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu 

mekanisme pasar itu sendiri. 
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1980), h.352. 
61 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ibid. h. 335. 



 37 

Adapun penetapan harga yang diperbolehkan yakni: 

1) Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penentuan 

harga yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh 

kasus, sewaktu perusahaan penerbangan di dalam 

negeri terlibat perang harga yang sebetulnya 

menguntungkan konsumen. Tindakan yang diambil 

pemerintah adalah mendamaikan perusahaan 

penerbangan dengan jalan menentukan harga yang 

harus di patuhi oleh semua perusahaan 

penerbangan.
62

 

2) Perjanjian harga langsung, harga yang ditetapkan 

oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. 

Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi 

daripada yang mereka harapkan akan mereka 

terima, dan pembeli akan menawarkan kurang dari 

pada yang mereka harapkan akan mereka bayar. 

Melalui tawar menawar, mereka akhirnya akan 

sampai pada harga yang dapat diterima.
63

 

Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila 

pasar bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat. Apabila 

terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil 

harus menjadi pedoman. Regulasi harga dilakukan karena 

pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna sehingga harga 

yang tercipta adalah harga yang tidak adil, yaitu harga yang 

terdistorsi. Sebab mekanisme pasar dapat terganggu karena 

beberapa hal yaitu:
64

 

1) Usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan 

barang agar harga pasar menjadi tinggi (ikhtikar). 

2) Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga 

(najasy). 

                                                           
62 Ibid. 
63 Philip Kotler dan A B Susanto, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 634. 
64 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ibid. h. 340. 
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3) Penipuan kuantitas, kualitas, harga, atau waktu 

pengiriman barang (tadlis). Tadlis (penipuan) dalam 

harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang 

lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena 

ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut 

ghaban. Contoh kasus Katakanlah seorang musafir 

datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di 

Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu 

harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan 

Braga di Bandung. Katakan pula, harga pasaran ongkos 

taksi untuk jarak itu adalah Rp.12.000,00. Supir taksi 

menawarkan dengan harga Rp.50.000,00. Setelah 

terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama 

relaRp.40.000,00. Meskipun kedua belah pihak rela 

sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si 

musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam 

keadaan tertipu. 

4) Kolusi para pedagang untuk membuat harga diatas 

harga normal (Bai al-hadir lil badi). 

c. Kebijakan harga menurut pendapat ulama 

1) Al-Ghazali 

Al-Ghazali sudah menyajikan penjabaran yang 

rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya 

pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan 

permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar 

merupakan bagian dari keteraturan alami.
65

 

Pemikiran sosioekonomi al-Ghazali berakar dari 

sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi 

kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi 

pangkal seluruhkaryanya adalah konsep maslahat atau 

kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan 

bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua 

                                                           
65 Adiwarman A.Karim, Ibid. h. 20. 
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aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara 

individu dengan masyarakat.
66

 

Sepanjang tulisan al Ghazali, ia berbicara 

mengenai harga yang berlaku yang ditentukan oleh 

praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang di kemudian 

hari dikenal sebagai al-tsaman al-adil (harga yang adil) 

di kalangan ilmuan muslim. Al-Ghazali tidak menolak 

kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif 

utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan 

banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana 

etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang 

sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh 

di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran 

pemerintah dalam menjaga keamanan jalur 

perdagangan demi kelancaran perdaagangan dan 

pertumbuhan ekonomi.
67

 

Bentuk kurva yang menunjuk kepada kurva 

penawaran bahwa jika petani tidak mendapatkan 

pembeli bagi produk- produknya, ia akan menjualnya 

dengan harga yang sangat rendah. Ia kelihatannya 

memiliki wawasan tentang konsep elastisitas 

permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan 

margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih 

murah akan menyebabkan peningkatan penjualan, 

karenanya terjadi peningkatan laba.
68

 

Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba 

yang berlebihan. Menurutnya jika seorang pembeli 

menawarkan. harga “yang lebih tinggi” dari pada 

“harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya. 

Karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu 

                                                           
66 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2010), h. 215-216. 
67 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ibid.  h.306. 
68 Ibid. 
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bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di 

dalamnya.
69

 

2) Ibnu taimiyah 

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang 

mempunyai karya pemikiran dalam berbagai 

bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang 

ekonomi. Ia telah membahas pentingnya suatu 

persaingan dalam pasar yang bebas (free market), 

peranan “market supervisor” dan lingkup dari 

peranan negara. Negara harus 

mengimplementasikan aturan main yang Islami 

sehingga produsen, pedagang dan para agen 

ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara 

jujur dan fair.
70

 

Pemikiran Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa 

naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan 

oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang 

terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah 

penawaran yang menurun akibat produksi, 

penurunan jumlah impor barang-barang yang 

diminta atau juga tekanan pasar. karena itu jika 

permintaan terhadap barang meningkat sedangkan 

penawaran menurun, harga tersebut akan naik. 

Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan 

melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh 

tindakan yang adil atau mungkin juga karena 

tindakan yang tidak adil.
71

 

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-Hisbah fi 

Al-Islam ia menyatakan penawaran bisa datang 

dari produksi domestik dan impor. Perubahan 

dalam penawaran digambarkan sebagai 

peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang 
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yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat 

ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar 

kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya 

perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila 

seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan 

harga yang terjadi merupakan kehendak Allah 

SWT.
72

 

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga 

yang setara adalah harga yang dibentuk oleh 

kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni 

pertemuan antara kekuatan permintaan dengan 

penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga 

pasar sebagai berikut: “jika penduduk menjual 

barang-barangnya secara normal tanpa 

menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian 

harga tersebut meningkat karena  pengaruh 

kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah 

penduduk, kenaikan harga-harga tersebut 

merupakan kehendak Allah SWT”. Dalam kasus 

ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang 

mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang 

salah. 

Ungkapan “dengan jalan harga yang normal 

tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil” 

mengindikasikan bahwa harga yang setara itu 

harus merupakan harga yang kompetitif dan hanya 

praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat 

menyebabkan kenaikan harga-harga.
73

 

Ibnu taimiyah mencatat beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran 

terhadap harga yakni : 

a) Keinginan masyarakat (Ar-roghbah) atas suatu 

jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda. 

                                                           
72 Adiwarman A. Karim, Ibid. h. 144 
73 Ibid., h. 147. 
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b) Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah 

para peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang 

diminta masyarakat meningkat, harga akan naik 

dan sebaliknya jika jumlah permintaannya 

menurun. 

c) Hal itu juga akan berpengaruh atas 

menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas 

barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari 

kebutuhan. 

d) Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas 

pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu 

dilakukan (al-mu‟awid). 

e) Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk 

pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual 

beli, jika yang digunakan umum dipakai (naqd 

ra‟ji), harga akan lebih rendah ketimbang jika 

membayar dengan uang yang jarang ada di 

peredaran. 

f) Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbale 

balik) pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan 

transaksi, jika si pembayar mampu melakukan 

pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi 

janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan 

dengannya. 

3) Ibnu khaldun 

Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam 

telah dikaji oleh beberapa fuqaha dan ekonom muslim. 

Ibnu khaldun dalam membahas tentang harga 

mengaitkannya dengan teori nilai. Karena nilai suatu 

barang ditentukan oleh banyaknya aktivitas kerja dan 

seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi barang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa 

laba yang di hasilkan manusia adalah nilai yang 

terealisasi dari tenaga kerjanya. Adanya kerja, akan 

menghasilkan produksi barang, sehingga antara 
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kuantitas kerja dan produksi terdapat hubungan timbal 

balik. Apabila kuantitas kerja meningkat, maka hasil 

produksi akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh 

karena itu, harga memberikan standart penilaian suatu 

barang yang terbentuk dari kombinasi antara banyaknya 

kerja dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi suatu barang tertentu. 

Ibnu Khaldun menjelaskan, di samping 

pembentukan harga ditentukan oleh komposisi di atas, 

ternyata dalam praktiknya, terbentuknya harga banyak 

dipengaruhi oleh mekanisme pasar, melalui 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Menurutnya, jika barang-barang (yang diimpor dari 

luar) itu langka dan permintaan naik, maka harga-harga 

akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika transportasi dan 

infrastruktur lainnya cukup memadai, sehingga barang-

barang yang tersedia berlimpah, maka akan berdampak 

pada turunnya harga. 

Ibnu khaldun juga menjelaskan bahwa segala 

macam kebutuhan hidup manusia disediakan dalam 

suatu tempat yang disebut dengan „pasar‟, yang di 

dalamnya terdapat bermacam- macam barang dagangan 

itu dapat dikategorikan barang pokok dan barang 

mewah.
74

 

Permintaan terhadap barang-barang pelengkap 

akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota 

dan berubahnya gaya hidup. Dalam bukunya Ibn 

Khaldun menulis “Tiap orang berusaha membeli barang 

mewah itu menurut kesanggupannya. Dengan demikian, 

persediaan tidak bisa mencukupi kebutuhan, jumlah 

pembeli meningkat sekalipun persediaan barang itu 

sedikit, sedang orang kaya berani membayar tinggi, 

sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini 

                                                           
74 Adiwarman A. Karim, Ibid. h.149. 
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sebagaimana Allah lihat, akan menyebabkan naiknya 

harga.
75

 

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum 

permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya 

dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang 

merupakan standart moneter. Semua barang lainnya 

terkena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar.
76

 

Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu 

peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam 

penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, 

sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau 

peningkatan  dalam penawaran akan menimbulkan 

penurunan dalam harga. Ia percaya bahwa harga-harga 

yang terlalu rendah akan merugikan perajin dan 

pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari 

pasar, sebaliknya harga-harga yang terlalu tinggi akan 

merugikankonsumen. Oleh karena itu, harga-harga 

“yang moderat” antara dua ekstrem tersebut merupakan 

titik harga yang diinginkan,karena hal ini tidak saja 

memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial 

dapat diterima oleh para pedagang, melainkan juga akan 

membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan 

pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan 

kemakmuran yang besar.
77

 

Dalam penentu besaran harga, besaran harga yang 

ditetapkan oleh perusahaan akan tergantung kepada 

struktur biaya perusahaan. Sedangkan dalam kajian 

mikro, struktur biaya tergantung kepada fungsi produksi 

di mana harga ditentukan oleh jumlah input dan output 

yang dihasilkan dan harga dari input yang digunakan. 

Pada dasarnya, input yang digunakan perusahaan untuk 

                                                           
75 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), h. 175. 
76 Boedi Abdullah, Ibid. h. 292. 
77 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.138. 
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melakukan proses produksi tidak hanya pekerja, namun 

juga mesin serta bahan baku lainnya. Namun secara 

sederhana dalam jangka pendek, jumlah output yang 

dihasilkan hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. 

4. Fluktuasi harga dalam jual beli 

Dalam pekerjaan (jual beli) ada rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi sesuai ketentuan syara‟. Para ulama 

menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:
78

 

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 

2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 

3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan 

oleh keduabelah pihak yang yang menunjukan mereka 

sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu 

berbentuk kata-kata maupun perbuatan melakukan 

transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun 

perbuatan. 

Salah satu rukun jual beli adalah harga. Sesuatu gejala 

yang menunjukkan turun-naiknya harga, keadaan turun-

naik harga dan sebagainya, atau perubahan (harga tersebut) 

karena pengaruh permintaan dan penawaran disebut 

Fluktuasi.
79

 Fluktuasi ini menunjukkan masalah yang 

terjadi bagi para ekonom dan pembuat kebijakan. 

Teori fluktuasi harga dapat di adopsi dari hukum 

permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pada 

hukum permintaan menyatakan bahwasannya apabila 

harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang 

diminta akan turun dan hukum penawaran yang berbunyi 

apabila harga mengalami penurunan maka jumlah barang 

yang di tawarkan akan turun.
80

 Dari hukum permintaan dan 

penawaran tersebut apabila harga mengalami kenaikan dan 

                                                           
78 Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta: 

Kencana, 2013), h.102. 
79 Departemen Pendidikan Nasional, Ibid. h. 395. 
80 Mahmud Machfoedz, pengantar bisnis modern, pengantar bisnis modern, 

(Yogyakarta: CV Andi, 2007), h. 6. 
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ketidakpastian maka membuat pendapatan akan menurun 

dan apabila pendapatan menurun maka daya beli pasti akan 

menurun karna salah satu faktor yang mempengaruhi daya 

beli yaitu jumlah pendapatan dari pedagang itu sendiri. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga 

adalah sebagai berikut: 

1) Penawaran dan permintaan 

Harga terbentuk atas keseimbangan antara kurva 

permintaan dan kurva penawaran. Hubungan antara 

harga suatu komoditas dengan jumlah yang diminta, 

mengikuti suatu hipotesis dasar ekonomi yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu 

komoditas maka semakin sedikit jumlah komoditas 

yang diminta. Sedangkan hubungan antara harga suatu 

komoditas dengan jumlah yang ditawarkan 

menyatakan bahwa secara umum, semakin rendah 

harganya maka semakin rendah jumlah yang di 

tawarkan.
81

 

2) Jumlah produksi atau jumlah stok  

Adanya fluktuasi harga di pengaruhi dengan 

jumlah produksi dan jumlah stok yang ada terletak 

pada kehidupan di masa yang dikawatirkan oleh 

penjual maupun pembeli apabila stok di gudang 

sedikit mereka tidak dapat melanjutkan jual beli dan 

para konsumen tidak dapat memenuhi kebutuha 

sehari-hari.
82

 

3) Adanya Barang Ilegal 

Adanya barang yang masuk di pasar secara 

illegal dengan harga yang miring dapat menimbulkan 

                                                           
81Hapto Stato, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga 

bawang merah 

dan peramalannya” dalam repository.ipb.ac.id diunduh pada 23 februari 2020. 
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(Jakarta: fakultas 
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kerugian bagi pedagang dan membuat permasalah 

harga penyebab fluktuasi semakin tinggi. 

4) Biaya Oportunitas 

Ongkos yang berarti harga yang di bayarkan 

untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, seperti 

jarak yang harus di tempuh di tentukan oleh harga dan 

banyaknya barang yang di tentukan oleh harga 

pengiriman.
83

 

 

Pada Umumnya penjual tidak dapat menentukan harga 

atau disebut price taker, dimana penjual akan menjual 

barangnya sesuai harga yang berlaku dipasar. Dalam 

kenyataannya, Pasar bersaing sempurna juga memiliki 

derajat yang berbeda-beda. Derajat yang paling ekstrem 

memang penjual tidak dapat menentukan harga sama 

sekali. Derajat akan semakin mendekati keekstriman bila 

hal-hal ini terpenuhi, yakni ada banyak penjual, pembeli 

memandang barang sama saja, dan ada kelebihan kapasitas 

produksi.
84

 

1) Implikasi Fluktuasi Harga 

Masalah kenaikan harga selalu membawa 

pengaruh bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat 

didalamnya. Masalah kenaikan harga membuat 

masyarakat resah dari sisi konsumen maupun 

produsen karena harga kebutuhan-kebutuhan pokok 

meningkat. Apabila kegagalan mekanisme pasar ini 

terus terjadi, maka akan terjadi distorsi atau gangguan 

terhadap penawaran dan permintaan yang dapat 

menyebabkan fluktuasi harga.
85
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2) Upaya Dalam Menghadapi Fluktuasi Haraga 

Upaya memberdayakan negara (pemerintah) 

sebagai supra sosial harus memiliki komitmen yang 

kuat untuk mewujudkan kesempurnaan jati diri 

masyarakatnya.
86

 Usaha ekonomi rakyat salah satunya 

cara adalah dengan menangani terjadinya masalah 

fluktuasi harga. Adapun upaya yang harus di ambil 

saat terjadinya fluktuasi harga sembako dipasaran 

harus dilakukan oleh pemerintah dan pedagang itu 

sendiri. 

Adapun upaya dari pemerintah untuk mengatasi 

fluktuasi adalah sebagai berikut:
87

 

1) Operasi pasar 

Menjelang hari-hari besar maupun waktu tertentu 

kebutuhan pokok seperti sembako mengalami 

kenaikan dan penurunan harga yang derastis dan 

cenderung lebih cepat. Guna menekan kenaikan 

harga-harga kebutuhan pangan, pemerintah harus 

meningkatkan volume oprasi pasar terutama di 

daerah-daerah rawan harga.Oprasi pasar ini perlu, 

untuk mencegah para spekulan menaikan harga 

semaunya. 

2) Pengendalian stok 

Selama Indonesia masih tergantung pada pasokan 

pangan impor, kenaikan harga pangan dunia yang 

dipastikan terus terjadi setiap tahunnya akan 

berujung pada tambahan beban lagi bagi 

masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus lebih 

teliti dalam memutuskan untuk melakukan impor 

barang. Upaya dalam menghadapi fluktuasi harga 

juga dilihat dari sisi petani, kerena petani juga 

sangat merasakan dampak terjadinya fluktuasi 
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harga.Selain upaya yang sudah dilakukan 

pemerintah petani juga harus turut andil dalam 

mengatasi terjadinya fluktuasi. Adapun upaya 

yang dilakukan adalah melakukan perbandingan 

harga dengan subsitusi terdekat. Perbandingan 

atas harga komuditas subsitusi terdekat guna 

menjadikan patokan penentuan harga barang 

yang akan di jual di pasar supaya saat terjadinya 

fluktuasi pedagang tidak salah untuk menentukan 

harga terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. 

 

5. Daya Beli 

Daya beli adalah kemampuann seseorang dalam 

mengkonsumsi suatu produk. Dalam lingkungan ekonomi 

bisnis kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang 

berhubungan dengan masyarakat secara luas, salah satunya 

adalah mengenai daya beli masyarakat dimana daya beli 

masyarakat ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan maupun strategi bisnis kita. 

a. Pengertian daya beli masyarakat 

Daya beli adalah kemampuan seseorang, keluarga 

atau masyarakat untuk memperoleh barang/jasa guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daya beli adalah 

pernyataan maksud konsumen untuk membeli suatu 

produk atau berprilaku menurut cara tertentu.
88

Suatu 

keputusan masyarakat suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Daya beli konsumen adalah 

evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan 

harapannya.
89
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2010) h. 322. 
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Pengertian daya beli masyarakat menurut Supawi 

pawengan adalah kemampuan masyarakat sebagai 

konsumen untuk membeli barang atau jasa yang di 

butuhkan. Daya beli masyarakat ini ditandai dengan 

meningkat atau menurun, dimana daya beli meningkat 

juga lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya 

beli menurun ditandai dengan lebih tingginya 

kemampuan beli masyarakat dari pada periode 

sebelumnya.
90

  

Uraian mengenai daya beli diatas dapat 

disimpulkan bahwa daya beli adalah tahap 

kecenderungan perilaku membeli dari konsumen pada 

suatu produk barang atau jasa yang dilakukan pada 

jangka waktu tertentu dan secara aktif menyukai dan 

mempunyai sikap positif terhadap suatu produk/jasa, 

didasarkan pada pengalaman pembelian yang telah 

dilakukan pada masa lampau. 

Daya beli yang peneliti maksud disini adalah daya 

beli masyarakat akan bahan pokok yang mengalami 

kenaikan dan penurunan saat terjadinya fluktuasi harga 

kopi dan  cenderung sulit untuk diperkirakan karena 

pendapatan dari  itu sendiri naik turun karena pembeli 

cenderung mengurangi dan membagi uang belanja 

untuk kebutuhan lainnya. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli 

masyarakat yaitu:
91

 

1) Tingkat pendapatan 

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari 

seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah 

disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. 

Makin tinggi pedapatan seseorang makin tinggi 
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pula daya belinya begitupun sebaliknya. Begitu 

pula yang terjadi pada seseorang apabila 

pendapatan dari orang tersebut tinggi maka akan di 

susul dengan daya pembelian stok yang tinggi. 

2) Tingkat kebutuhan 

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda seseorang 

yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi 

jika dibandingkan yang tinggal di desa. 

3) Kebiasaan masyarakat  

serba modern saat ini masyarakat cenderung 

memiliki pola hidup yang konsumtif. Yang mana 

lebih mementingkan keinginan dibanding 

kebutuhan. 

4) Harga barang 

rang naik maka daya beli konsumen menurun, 

sebaliknya saat harga barang turun daya beli 

konsumen akan naik.hal ini sesuai dengan hkum 

permintaan. 

c. Pengukuran daya beli masyarakat 

Menurut Supawi Pawengan pengukuran daya beli 

masyarakat dapat dilakukan dengan dua indeks yaitu 

indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. 

1) Indek harga konsumen yaitu,suatu pengukuran 

keseluruhan biaya pembelian produk oleh rata-rata 

konsumen, dimana dalam pengukuran indeks ini 

perlu memperhatikan beberapa hal yaitu harga, 

kuantitas, tahun dasar, dan tahun pembelian 

2) Indeks harga produsen yaitu, pengukuran biaya 

untuk memproduksi barang yang akan dibeli 

konsumen 

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan 

mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda 

barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 



 52 

Menurut Keynes, bahwa konsumsi dipengaruhi oleh 

pendapatan disposable tinggi maka konsumsi juga naik. 

Dan menyatakan bahwa pengeluaran seseorang untuk 

konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh 

pendapatannya.Semakin tinggi pendapatan seseorang 

maka semakin tinggi daya belinya.
92

  

Dalam ekonomi perdagangan dikatakan berhasil 

salah satunya yaitu di lihat dari meningkatnya indikator 

daya beli dari petani itu sendiri untuk membeli stok 

barang yang akan di perjual belikan di pasar. Adapun 

pengukuran daya beli pedagang bisa dilihat dari daya 

beli konsumen itu sendiri apabila daya beli konsumen 

meningkat maka daya beli petani akan meningkat pula, 

selain itu juga bisa di lihat dari modal yang dimiliki 

pegang untuk membelanjakan stok apabila modal yang 

di miliki cukup besar secara tidak lansung maka daya 

beli pedagang tersebut dapat meningkat dan terus 

meningkat a pabila di perkirakan jumlah stok yang ada 

di gudang sudah mulai berkurang karena di takutkan 

permintaan akan meningkat dan stok yang ada kosong. 

6. Daya Beli Dalam Islam 

a. Teori Konsumsi Islam 

Ekonomi islam merupakan ilmu yang 

memperlajari usaha manusia untuk mengalokasikan 

dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai al-quran 

dan sunnah. Sedangkan konsumsi secara umum 

diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang 

secara langsung akan memenuhi kebutuhan 

manusia.
93

 Jadi dapat disimpulkan konsumsi adalah 

                                                           
92 www.digilib.uinsby.ac.id (dikutip dari buku prama Raharja, mandala 

manurun, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi), Jakarta: 

FEUI, 2014), h. 41. 
93 Suherman Risid, Pengantar Teori Ekonomi, ( pendektan Kepada Teori 
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suatu kegiatan ekonomi dalam penggunaan barang 

dan jasa untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan 

hidup dengan cara mengalokasikan dan mengelola 

sumber daya yang ada, dengan berdasrkan pada 

prinsip Al-quran dan Sunnah. 

Konsumsi atau pemanfaatan suatu barang 

merupakan hal penting dalam pengolahan kekayaan. 

Pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses 

produksi. Penggunaaan harta harus diarahkan pada 

pilihan yang baik dan tepat agar kekayaan dapat 

dimanfaatkan pada jalan sebaik mungkin. Konsumen 

muslim tidak hanya menekankan aspek duniawi 

semata. Kemanfaatan konsumsi di dunia harus 

bernilai ibadah untuk bekal di akhirat. Konsumen 

muslim selalu dapat menyeimbangkan kehidupan 

dunia dan akhirat dalam mencapai ridha Allah SWT., 

karna semua yang dihasilkan kemudian dikonsumsi 

ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih besar (al-

mashlahat al-ummat).
94

 

Dalam islam, Pada hakikatnya konsumsi adalah 

suatu pengertian yang positif. Larangan-larangan dan 

perintah-perintah mengenai makanan dan minuman 

harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkat 

perilaku konsumen. Dengan mengurangi pemborosan 

yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku 

mengutamakan kepentingan orang lain.
95

 

b. Prinsip-Prinsip Dalam Konsumsi 

Konsumsi merupakan bagian yang sangat penting 

untuk dipahami dalam ekonomi islam. Artinya, 

pembahasan mengenai konsumsi adalah primer. 

Dalam hal ini al-Qur‟an memberi petunjuk yang 

sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur‟an 
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dasar Ekonomi Islam ) , h. 101 
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mendorong untuk menggunakan barang-barang yang 

baik (halal) dan bermanfaat serta melarang untuk 

hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk 

hal-hal yang tidak penting, al-Qur‟an juga melarang 

untuk bermewah-mewahan dalam hal pakaian ataupun 

makan. 

Islam memerintahkan agar manusia dalam 

mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas 

pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah 

disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga 

diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah 

syaitan yang berusaha menggoda manusia untuk mau 

mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.
96

  

Salah satu pakar ekonomi muslim Muhammad 

Abdul Mannan menawarkan lima prinsip konsumsi 

dalam Islam diantaranya:
97

 

1) Prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa 

dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan 

kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan 

maupun bagi orang lain. Dalam soal makanan 

dan minuman, yang terlarang adalah darah, 

daging binatang yang telah mati sendiri, daging 

babi, daging binatang, daging binatang yang 

ketika disembelih diserukan nama selain nama 

Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai 

kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan 

lain, dan persembahan bagi orang-orang yang 

dianggap suci atau siapa pun selain Allah. 

2) Prinsip kebersihan, mengandung makna yang 

sempit dan luas. Makna yang sempit berarti 

barang dikonsumsi harus bersih dan sehat (bebas 

dari penyakit) yang bisa diindera secara konkrit. 

                                                           
96 Lilik Nurjannah, “Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan 

Afzalur Rahman tentang Konsep Konsumsi Dalam Islam” (Skripsi Strata Satu, 

STAIN Ponorogo, 2011), 19-20. 
97 Ibid., 45. 
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Makna yang luas berarti harus bersih dari 

larangan shara. 

3) Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud 

sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-

lebihan karena hal ini merupakan pangkal dari 

kerusakan dan kehancuran baik bagi individu 

maupun masyarakat. 

4) Prinsip kemurahan hati, mengandung maksud 

tindakan konsumsi seseorang harus bersifat 

ikhlas dan bukan dipaksakan serta 

mempertimbangkan aspek sosial seperti 

pemberian sedekah. 

5) Aspek moralitas, mengandung arti bahwa 

perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk 

pada norma-norma yang berlaku dalam Islam 

yang tercermin baik sebelum, sewaktu dan 

sesudah konsumsi. Dengan demikian, ia akan 

merasa kehadiran ilahi pada waktu memenuhi 

keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting 

artinya karena Islam menghendaki perpaduan 

nilai-nilai kebahagiaan hidup material dan 

spiritual. 

c. Preferensi Konsumsi yang Islami 

Dalam perspektif Islam antara benda satu dengan 

benda lainnya yang dapat dipilih untuk dikonsumsi 

bukan merupakan subtitusi yang sempurna. Terdapat 

benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai 

sehingga akan diutamakan atau dibandingkan pilihan 

konsumsi lainnya. Dalam pemenuhanya berdasarkan 

tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk 

menunjang kehidupan yang Islami. Dengan demikian 

preferensi konsumsi dan pemenuhannya akan 

memiliki pola sebagai berikut:
98

 

                                                           
98 Ibid h.129. 
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1) Mengutamakan akhirat daripada dunia 

Pada tataran paling dasar, seorang muslim akan 

dihadapkan kepada pilihan di antara 

mengkonsumsi benda ekonomi ynag bersifat 

duniawi dan bersifat ibadah. Konsumsi benda 

yang orientasinya kepada falah yang akan 

mendapatkan pahala dari Allah. Seorang muslim 

yang rasional, yaitu orang yang beriman, 

semestinya akan mengalokasikan anggaran lebih 

banyak dalam konsumsi untuk beribadah 

dibandingkan dengan konsumsi duniawi. Allah 

memperkenankan hambanya menikmati 

kekayaan sebagai wujud syukur kepada-Nya dan 

sekaligus sebagai sarana untuk mendukung 

ibadah.
99

 

2) Konsisten dalam pemenuhanya 

Kebutuhan manusia dalam konsumsi sebenarnya 

memiliki tingkat urgensi yang tidak selalu sama. 

Terdapat perioritas diantara satu dengan yang 

lainnya yang menunjukan tingkat kemanfaatan 

dan kemendesakan dalam pemenuhannya. 

Menurut Almanan terdapat tiga jenis kebutuhan 

yaitu: 
100 

a) Daruriyyah (kebutuhan primer). Suatu 

kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan 

segera, jika diabaikan maka akan 

menimbulkan resiko yang membahayakan 

eksistensi manusia. Seperti kebutuhan 

makan dan minum, jika tidak terpenuhi 

maka dapat menyebabkan kemadaratan bagi 

kesehatan. 

                                                           
99 bid. h. 131.  
100 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: teori dan praktik, 

Diterjemahkan oleh potan Arip Harahap (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 48. 
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b) Hajjiyah (kebutuhan sekunder). Kebutuhan 

jika dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas 

manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi 

maka tingkat efisiensinya akan berkurang 

dan membahayakan eksistensi manusia. 

Seperti kebutuhan makan dalam jumlah 

yang cukup dalam gizi/vitamin, tempat 

tinggal yang sehat dan memadai. 

c) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Kebutuhan 

jika dipenuhi akan meningkatkan kepuasan 

dan kenikmatan, meskipun tidak menambah 

efisiensi ataupun efektifitas dan nilai tambah 

bagi aktivitas manusia. Misalnya 

mengkonsumsi makanan sesuai dengan apa 

yang diinginkan, dan memiliki rumah yang 

indah dan besar. 

Seorang muslim harus mengalokasikan 

anggarannya secara urut sesuai dengan tingkatan 

prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada 

tingkat pertama harus dipenuhi, baru kemudian 

kebutuahan yang kedua dan ketiga. Konsumsi 

setelah dari ketiga ini diperkenankan akan tetapi 

tetap sesuai dengan syariat Islam.
101

 

3) Memperhatikan etika dan norma 

Peradaban di era moderen semakin kompleks, 

semakin tinggi kemajuan peradaban maka 

semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan 

fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita 

rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk 

pamer semua faktor ini memainkan peran yang 

semakin dominan dalam menentukan bentuk 

lahiriah yang nyata dari kebutuhan fisiologis. 

Dalam suatu masyarakat primitif konsumsi 

                                                           
101 Ibid h. 132. 
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sangat sederhana, karena kebutuhannya juga 

sangat sederhana. Tetapi peradaban moderen ini 

telah menghilangkan kesederhanaan. pandangan 

terhadap kehidupan dan kemajuan ini sangat 

berbeda dengan konsep Islami yang berusaha 

untuk mengurangi kebutuhan materil manusia 

yang luar biasa, untuk menghasilkan energi 

manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya.
102

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam mewajibkan 

manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan 

syariat Islam, khususnya dalam berkonsumsi, kita tidak 

boleh mengkonsumsi segala sesuatunya secara berlebihan, 

karena dapat menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini 

tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana 

penolong dalam beribadah kepada Allah SWT. 

 

B. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
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Fluktuasi selalu terjadi di setiap tahunya, terutama pada 

musim panen raya, sebelum ajaran sekolah dimulai, hari-hari 

besar nasional dan agama, penyebab terjadinya fluktuasi 

tersebut di sebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah 

karena adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh 

sebagian warga di desa muara dua. Dan hal tersebut secara tidak 

langsung berdampak terhadap penghasilan dari tanaman kopi 

menjadi tidak stabil bahkan cenderung berkurang. Dan daya 

beli masyarakat terutama pada pembelian bahan-bahan pokok 

pun menjadi terpengaruh walaupun tidak signifikan. 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan 

sementara karena jawaban yang di berikan baru didasarkan pada 

teori.
103

 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori business cycle, dimana seperti yang tercantum dalam kamus 

ekonomi adalah sebagai fluktuasi tingkat kegiatan perekonomian 

atau disebut (PDB riil) yang saling bergantian antara kondisi 

depresi atau kekspansi. Business cycle dalam arti lain adalah 

sebagai fluktuasi aktivitas ekonomi dari trend, pertumbuhan 

jangka panjangnya. Karena kata sikus berarti pergantian secara 

silih berbanti antara pertumbuhan output yang cepat (inflasi) 

dengan periode penurunan output (resesi). Maka dari itu peran 

pemerintah sangat penting untuk mengatasi business cycle dan 

dapat menurangi terjadinya fluktuasi.
104

 

Adapun hipotesis yang dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
103Sugiyono. Ibid h. 93.  
104 Martha Hindriyani, “Analisis Pengaruh siklus bisnis dan indikator 

ekonomi pendahulu indonesia tahun 2001:Q1-2013:Metode Growth Rate Cycle”. 

2014 
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1. Ho:  Fluktuasi Harga Kopi Tidak Berpengaruh Terhadap 

Daya Beli Masyarakat Desa Muara Dua Kec.Ulu belu Kab. 

Tanggamus. 

2. Ha: Fluktuasi Harga Kopi Berpengaruh Terhadap Daya Beli 

Masyarakat Desa Muara Dua Kec.Ulu belu Kab. 

Tanggamus. 

a. Indikator fluktuasi harga (X) 
105

 

1) Penawaran dan Permintaan 

2) Jumlah produksi atau jumlah stok 

b. Indikator daya beli (Y) 
106

 

1) Tingkat pendapatan 

2) tingkat kebutuhan 

3) kebiasaan masyarakat 

4) harga barang 
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