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ABSTRAK 

 

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia 

dalam bidang ekonomi yang disyari’atkan oleh Islam. Melalui 

kegiatan jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 

karena manusia tidak hidup sendiri. Salah satu praktik jual beli yang 

saat ini diteliti oleh  penulis adalah jual beli hasil pertanian padi di 

Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana praktik jual beli hasil pertanian padi di Desa Wira Bangun 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan bagaimana 

Implementasi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga 

terhadap jual beli hasil pertanian padi di Desa Wira Bangun  

Kecamatan Simpang Pematang  Kabupaten Mesuji. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli hasil 

pertanian padi di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang 

Kabupaten Mesuji, serta untuk memahami dan menganalisis 

implementasi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga 

terhadap jual beli hasil pertanian padi di Desa Wira Bangun  

Kecamatan Simpang Pematang  Kabupaten Mesuji. 

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 

sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah 

sebuah prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan suatu subjek atau objek berdasarkan fakta-

fakta yang terjadi. Sedangkan dalam pengumpulan data skripsi ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data 

dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dengan 22 petani dan 2 orang pengepul, 

sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penentuan harga hasil pertanian padi/gabah yang dilakukan oleh 

pengepul merupakan penentuan harga yang adil. Menurut Ibnu 

Taimiyah harga yang adil adalah apabila penentuan harga itu 

menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, dan tidak 

merugikan salah satu pihak. Adil berarti barang-barang dagangan 

mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat 

menghilangkan keuntungan normal mereka. Penetapan harga 

dilakukan oleh pengepul dengan melakukan tawar menawar harga 
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dengan pihak petani hingga mencapai kesepakatan harga. Pengepul 

dalam menetapkan harga dengan memperhatikan baik biaya produksi 

maupun kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari perhitungan 

laba ekonomi, ternyata harga yang ditentukan oleh pengepul 

seharusnya sudah mampu memenuhi biaya-biaya modal tanam dan 

kebutuhan petani sehari-hari.  

 

Kata Kunci: Jual Beli, Penetapan Harga, Hasil Pertanian Padi 
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ABSTRACT 

Buying and selling is a form of muamalah between humans in 

the economic field which is prescribed by Islam. Through buying and 

selling activities, humans can fulfill their needs, because humans do 

not live alone. One of the trading practices currently being researched 

by the author is the sale and purchase of agricultural products in Wira 

Bangun Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency. The 

formulation of the problem raised in this study is how to practice 

buying and selling results in rice farming in Wira Bangun Village, 

Simpang Pematang District, Mesuji Regency, and how is the 

implementation of Ibn Taymiyyah's thoughts on price fixing on the 

sale and purchase of results rice farming in Wira Bangun Village, 

Simpang Pematang District, Mesuji Regency. Study This study aims 

to determine and analyze the practice of buying and selling rice 

agricultural products in Wira Bangun Village Build Simpang 

Pematang District, Mesuji Regency, and to understand and analyze 

implementation of Ibn Taymiyyah's thoughts on price fixing on the 

sale and purchase of agricultural products' rice in Wira Bangun 

Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency.  

This thesis uses field research, the nature of this research is 

descriptive analysis. Descriptive analysis is an ongoing problem-

solving procedure investigated by describing the state of a subject or 

object based on the facts occur. Meanwhile, in collecting data this 

thesis uses observation, interviews, and interviews documentation. 

Sources of data in this study using primary data obtained 

independently directly through interviews with 22 farmers and 2 

collectors, while secondary data obtained from existing sources such 

as libraries, and previous research.  

Based on the results of this study indicate that the 

determination of the price of agricultural products, rice/grain carried 

out by collectors is a fair price determination. According to Ibn 

Taimiyah, a fair price is when the traders trade their wares in the 

usual way, without any of the parties being wronged/harmed. 

Determination of the price is done by the collectors by bargaining the 

price with the farmers until reach a price agreement. Collectors in 

setting prices by paying attention to costs of production and 

community needs. This can be seen from the calculation of economic 

profit, it turns out that the price determined by the collectors should 
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be able to meet the costs of investment capital and daily needs of 

farmers. 

 

Keywords: Buying and Selling, Pricing, Rice Agricultural 

Products 
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MOTTO 

 

                         

               

“dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia 

terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di 

muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Huud [11]: 85)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jawa Barat: CV 

Penerbit Diponegoro, 2015),231. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan 

gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi 

ini, maka perlu adanya uraian penegasan dalam beberapa istilah 

yang terkait dengan judul skripsi ini. Pemberian penegasan judul 

bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari 

makna yang dimaksud. Penegasan tersebut diharapkan dapat 

memperjelas pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Melalui penegasan judul ini,  penulis akan 

menguraikan secara singkat beberapa kata yang terkait dengan 

maksud dari judul penelitian “Pemikiran Ibnu Taimiyah 

Tentang Penetapan Harga dan Implementasinya Dalam 

Praktik Jual Beli  Hasil Pertanian Padi (Studi Pada Desa 

Wira Bangun  Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten 

Mesuji)”. Berikut Beberapa pokok-pokok yang terkandung 

dalam judul di atas, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah: 

1. Pemikiran 

Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata pikir 

yang berarti suatu proses, cara, maupun perbuatan. 

Pemikiran merupakan proses kerja akal dan hati yang 

dilakukan secara mendalam untuk melihat berbagai 

persoalan yang ada.
1
 

2. Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama yang 

kontroversional dalam pemikiran hukum islam, mulai dari 

pentingnya membela agama, model Negara Islam, sampai 

hubungan antara Agama. Beliau merupakan salah satu tokoh 

muslim yang berpengaruh didunia, seorang ulama besar 

                                                             
1 Rusli Mali, ―Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer di 

Indonesia,‖ Jurnal Tarbawi 01, no. 02 (2017): 159–166. 
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yang menjadi panutan dan rujukan bagi umat muslim karena 

luasnya ilmu yang dimiliki.
2
 

3. Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan suatu tindakan dalam 

menentukan nilai suatu produk barang ataupun jasa. 

Penetapan harga terjadi ketika suatu perusahaan mempunyai 

target penjualan produk yang dijualnya. Apabila harga 

produk tersebut terlalu tinggi, volume penjualan bisa 

menurun. Namun jika harga produk yang dijual terlalu 

rendah akan mengurangi  keuntungan yang diperoleh 

perusahaan.
3
 

4. Implementasi 

Implementasi merupakan sebuah aktivitas 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah terorganisir 

secara matang dan terperinci, biasanya dilaksanakan setelah 

suatu rencana sudah dianggap sempurna.
4
 

5. Praktik 

Praktik merupakan suatu kegiatan mengimplementasikan 

sebuah teori atau konsep pemikiran.
5
 

6. Jual Beli 

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang 

dengan barang atau harta dengan harta yang dilakukan oleh 

2 orang yakni penjual dan pembeli dengan akad (sighat) dan 

kabul, dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara masing 

                                                             
2 Anwar Ma‘rufi, ―Maqasid Asy- Syari‘ah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah 

(661 H/ 1263 M – 728 H/ 1328 M),‖ Syariati: Jurnal Studi Alqur‟an Dan Hukum 05, 
no. 01 (2019): 57–72. 

3 Rifkcy Al Sauqi, ―Analisis Penetapan Harga Jual Produk Dan Volume 

Penjualan Pada PT Deal Lova Indonesia,‖ Jurnal Mahasiswa Akuntansi (JAMAK) 

02, no. 01 (2021): 51–62. 
4 Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, ―Implementasi 

Pembangunan Infrastruktur Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa 

Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,‖ Eksekutif: Jurnal 

Jurusan Ilmu Pemerintahan 01, no. 01 (2018): 1–11. 
5 Arisma Rahmadani, ―Praktik Jual Beli Adangan Perspektif  Hukum  

Islam‖ (IAIN Purwokerto, 2018): 26. 
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masing pihak  dan harta yang ditukar memiliki nilai 

manfaat.
6
 

7. Hasil Pertanian 

Hasil pertanian adalah suatu produk yang dihasilkan 

dari suatu usaha dalam mengolah alam dalam bentuk pangan 

dan ternak.
7
 

8. Padi 

Padi merupakan komoditas pertanian penghasil beras. 

Salah satu makanan pokok yang paling dibutuhkan oleh 

masyarakat Indonesia, kerena merupakan sumber 

karbohidrat dan energi bagi penduduk Indonesia.
8
 

Berdasarkan uraian istilah istilah pada penegasan judul 

diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

judul ini adalah bagaimana implementasi penetapan harga dalam 

praktik jual beli hasil pertanian padi ditinjau dari pemikiran 

Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul skripsi Pemikiran Ibnu 

Taimiyah Tentang Penetapan Harga dan Implementasinya Dalam 

Praktik Jual Beli  Hasil Pertanian Padi (Studi Pada Desa Wira 

Bangun  Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji) 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Alasan Objektif  

Masyarakat Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji sebagian besar berprofesi 

                                                             
6 Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, dan Gusti Khairina Shofia, 

―Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada 
Aplikasi Go- Food,‖ Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 

(2018): 134–146. 
7 Helmy Purwanto, ―Teknologi Pengolah Hasil Pertanian,‖ Mediagro 5, no. 

2 (2017): 15–19. 
8 Adik Supriyanti, Supriyanta, dan Kristamtini, ―Karakterisasi Dua Puluh 

Padi (Oryza Sativa.L) Lokal Di Daerah Istimewa Yogyakarta,‖ Vegetalika 4, no. 3 

(2015): 29–41. 
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sebagai petani karet, sawit dan padi sawah. Luasnya lahan 

persawahan dan melimpahnya hasil panen disetiap 

musimnya menarik hati penulis untuk melakukan 

pengamatan di Desa Wira Bangun. Adapun permasalahan 

yang dihadapi petani adapun permasalahan yang dihadapi 

petani adalah aspek penetapan harga gabah oleh pengepul. 

Petani merasa harga yang ditetapkan oleh pengepul masih 

sangat rendah dan tidak sesuai dengan kerja keras mereka 

dalam mengelola sawah, sehingga perlu dilakukan 

pengamatan terhadap penetapan harga hasil pertanian padi 

dalam perspektif ekonomi Islam yang akan ditinjau dari 

pemikiran Ibnu Taimiyah. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Masalah yang  dibahas dalam kajian ini sesuai dengan 

jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Ekonomi 

Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang sejatinya saling 

membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

yakni harus saling bekerjasama dan tolong menolong. Hal 

tersebut disebabkan karena suatu saat seseorang memiliki sesuatu 

yang dibutuhkan oleh orang lain, sedangkan orang lain 

membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang tersebut, sehingga 

terjadilah hubungan timbal balik saling memberi dan menerima.  

Uang digunakan sebagai standar alat tukar sangat penting 

digunakan untuk menentukan harga dalam jual beli. Apabila 

harga tersebut senilai dengan barang yang akan dibeli oleh 

pembeli dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang 

diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima 
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atau ijab qabul yang sah disertai saling ridha dan meridhai, maka 

terjadilah keadilan harga dalam Jual Beli.
9
 

Harga merupakan instrumen penting dalam kegiatan  jual 

beli, dimana ketika harga yang ditawarkan tersebut wajar dan 

sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka 

terjadilah keadilan harga. Jika harga tersebut ditetapkan dengan 

cara yang bathil akibat syahwat mencari keuntungan yang 

sebanyak banyaknya maka yang terjadi disini adalah 

ketidakadilan harga.   

Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa kesetaraan harga adalah 

harga yang terbentuk akibat kekuatan pasar yang 

menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. 

Beliau menggambarkan bahwa: Jika penduduk menjual barang 

secara normal (al wajh al ma‟ruf) tanpa menggunakan cara-cara 

yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena 

pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan supply) atau 

dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), 

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 (ikrah 

bi ghairi haq)
10

. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dilakukan 

oleh Rasulullah, karena beliau sangat menghargai keadilan harga 

yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. 

Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan 

harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Akan 

tetapi, Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar 

untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam 

inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, 

sehingga beliau Menegurnya. 

Allah SWT  tidak melarang umat muslim dalam mencari 

rezeki melalui jual-beli. Pada zaman Rasulullah Saw Prinsip 

                                                             
9 Fasiha, ―Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah,‖ Jurnal Al Amwal 1, no. 2 

(2017): 105–113. 
10 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2006), 2. 
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keadilan dilaksanakan dengan tegas terhadap berbagai bentuk 

kegiatan jual beli. Beliau menjaga semua bentuk jual beli yang 

dieratkan dengan semua bentuk prinsip keadilan. Prinsip keadilan 

dan kesamarataan dari semua pihak dan melarang semua bentuk 

jual beli yang tidak adil yakni jual beli yang terhindar dari unsur 

gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya serta harus didasari 

rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. Perilaku tersebut 

dijelaskan dalam firman Allah QS An-nisa‘ ayat 29: 

                          

                        

           

 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” (Q.S. An-Nisa‘ [4]: 29)
11 

Sektor pertanian merupakan mata pencaharian terbesar 

penduduk di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Mesuji. 

Dikutip dari data statistik Kabupaten Mesuji dalam angka 2021, 

Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah 2.195.400 Ha. Dari luas 

tersebut sebesar 147.392 Ha merupakan lahan sektor pertanian. 

Sektor pertanian mencakup lahan sawah, jagung, kedelai, jenis 

ubi ubian, kacang tanah, karet dan sawit. Penduduk Kabupaten 

Mesuji sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, karena 

itulah Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris. Sektor 

pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Mesuji, salah 

satu indikator yang biasa dipakai untuk melihat peran sektor 

pertanian adalah distribusi persentase sektor ini terhadap total 

perekonomian di Kabupaten Mesuji. Pada tahun 2020 sektor 

pertanian memberikan peran sebesar 41,71%, dibandingkan 

                                                             
11 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jawa Barat: CV 

Penerbit Diponegoro, 2015), 83. 
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dengan tahun sebelumnya kontribusi dari sektor pertanian 

dikatakan mengalami peningkatan sebesar 3,17%.
12

 

Salah satu komoditas dari sub sektor pertanian pangan 

adalah komoditas padi (gabah). Pemantauan produksi maupun 

harga yang terjadi sangat bermanfaat dalam rangka kelangsungan 

pemenuhan kebutuhan pangan penduduk dalam suatu wilayah, 

tak terkecuali juga di Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji 

memiliki jumlah luas lahan produktif produksi padi seluas 

78.623,89 Ha dengan total produksi padi sebesar 321.762, 12 ton 

dan produksi beras sebesar 184.013,12 ton pada tahun 2020.
13

  

Sebagai salah satu dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Mesuji, Simpang Pematang memiliki luas lahan sawah mencapai 

2.265 Ha. Seluruh lahan sawah di Kecamatan Simpang Pematang 

merupakan sawah irigasi, dimana sawah irigasi terluar juga 

terletak di Desa Wira Bangun.
14

 Desa Wira Bangun memiliki 

lahan sawah seluas lebih dari 240 hektar dengan rata rata 

produksi 5 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektar.
15

  

Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi 

sebagai petani, namun masih banyak masalah yang  dihadapi oleh 

para petani tersebut. Berbagai permasalahan itu misalnya aspek 

harga produksi yang sering mengalami fluktuasi harga (naik – 

turun), aspek pemasaran dan juga aspek permodalan. Harga 

komoditas pertanian yang cenderung tidak stabil (dalam hal ini 

komoditas padi), tentunya memiliki pengaruh negatif bagi para 

petani karena harga bahan bahan produksi seperti obat obat dan 

pupuk cenderung mengalami kenaikan. Dalam aspek pemasaran 

dan apek permodalan, para petani juga sering mengalami 

kesulitan. Banyak para petani yang harus meminjam modal 

                                                             
12 BPS Kabupaten Mesuji, ―Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2021,‖ BPS 

Kabupaten Mesuji, 2021, https://mesujikab.bps.go.id. 
13 BPS Provinsi Lampung, ―Provinsi Lampung Dalam Angka 2021,‖ BPS 

Provinsi Lampung, 2021, https://lampung.bps.go.id. 
14 BPS Kabupaten Mesuji, ―Kecamatan Simpang Pematang Dalam Angka 

2021,‖ BPS Kabupaten Mesuji, 2021, https://mesujikab.bps.go.id. 
15 Dokumen Kelurahan Desa Wira Bangun, Profil Desa Wira Bangun, Edisi 

Tahun 2021. 
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berupa pupuk, benih dan juga obat obatan kepada pengepul padi 

akibat keterbatasan modal yang dimiliki.  

Berbagai kesulitan pemenuhan kebutuhan yang dialami 

oleh petani di Desa Wira Bangun  dalam memperoleh modal 

untuk kelangsungan produksi pertaniannya menjadikan petani 

harus meminjam modal kepada pengepul. Mereka memilih 

meminjam dari pihak pengepul karena lebih mudah dan cepat 

didapat. Pada saat akad peminjaman modal, pengepul 

memberikan perjanjian bahwasanya apabila petani sudah 

menjelang masa panen maka petani harus menjual gabah atau 

hasil panen padi tersebut kepada pengepul yang telah 

meminjamkan modal dan didalam perjanjian tersebut dijelaskan 

pula mengenai harga. Dimana akan ada perbedaan harga antara 

petani peminjam modal dengan petani yang menggunakan modal 

sendiri sebesar Rp200,- sampai dengan Rp400,-/kg nya. Pinjaman 

atau bantuan keperluan produksi pertanian petani yang bersumber 

dari para pengepul ini akhirnya menjadikan suatu hubungan yang 

berlangsung lama dan terus-menerus, sehingga setelah musim 

panen para petani tidak dapat memilih pengepul padi mana yang 

akan membeli hasil panennya selain dari pengepul yang sudah 

memberikannya pinjaman modal.  

Dalam transaksi antara pengepul dan petani, keduanya 

tidak memerlukan tawar menawar yang panjang. petani. Para 

petani di Desa Wira Bangun  mengeluhkan tentang harga gabah 

yang tidak stabil karena penentuan harga gabah oleh pengepul 

yang dirasa tidak sebanding dengan kerja keras para petani. 

Peneliti menemukan bahwa pengepul di Desa Wira Bangun rata-

rata menentukan harga gabah sekitar Rp3.000,-/kilogram sampai 

dengan Rp4.000,-/kilogram harga, ini didapat dari wawancara 

dengan dua pengepul di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji.
16

 Pengepul beralasan naik turunnya 

harga gabah dikarenakan kualitas hasil panen rendah, dan juga 

kenaikan biaya kendaraan menuju penggilingan, namun petani 

                                                             
16 Marjuki dan Imam Suhadi, Wawancara Pengepul Padi Desa Wira 

Bangun, tanggal 12 Februari 2022 
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tetap menerima harga yang sudah ditentukan karena mereka 

sudah percaya pada pengepul, apalagi mereka jugalah yang 

memberikan pinjaman modal. 

Ketertarikan peneliti dalam permasalahan penentuan harga 

gabah oleh pengepul adalah ingin mengetahui lebih jauh 

bagaimana sebenarnya penentuan harga oleh pengepul. Terlepas 

dari isu-isu bahwa pengepul adalah pihak yang paling 

diuntungkan, dan petani adalah pihak yang dirugikan, sebagai 

peneliti yang bersifat netral yaitu tidak memihak salah satu pihak 

dan harus lebih jauh menganalisis apakah penentuan harga oleh 

pengepul tersebut telah adil sesuai dengan pandangan Ekonomi 

Islam Ibnu Taimiyah, dengan pertimbangan untung rugi kedua 

pihak atau sebaliknya merugikan salah satu pihak yaitu petani. 

Adapun alasan penulis memilih pemikiran Ibnu Taimiyah 

sebagai rujukan penelitian dalam permasalahan keadilan harga, 

karena dalam hal ini, beliau adalah peletak dasar dari pemikiran 

tentang harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. 

Beliau mempunyai konsep bahwasanya keadilan harga itu sangat 

penting dalam transaksi Jual Beli,
17

 Sehingga dalam menentukan 

laba, seseorang harus menentukan secara wajar tanpa adanya 

kedzaliman di dalamnya. Segala yang ada di antara langit dan  

bumi ini merupakan milik Allah, demikian juga dengan harga. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan 

Harga dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil 

Pertanian Padi di Desa Wira Bangun  Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji”.  

 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan 

menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk 

menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari 

                                                             
17 Meriyanti, ―Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam:  Ibnu Taimiyah,‖ Jurnal 

Islamic Banking 2, no. 1 (2018): 23–33. 
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permsalahan yang diangkat maka untuk itu peneliti perlu 

memberikan batasan fokus penelitian untuk mencari tahu apakah 

penentuan harga yang ditentukan oleh pengepul padi Desa Wira 

Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 

merupakan harga yang adil menurut pandangan ekonomi Islam 

Ibnu Taimiyah. 

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan jual beli hasil pertanian padi antara petani dan 

pengepul padi Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang 

Kabupaten Mesuji dan bagaimanakah pandangan ekonomi Islam 

Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga dalam jual beli tersebut.  

 

E. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam Latar 

Belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Praktik jual beli hasil pertanian padi di Desa Wira 

Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji? 

2. Bagaimana Implementasi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang 

Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi di 

Desa Wira Bangun  Kecamatan Simpang Pematang  

Kabupaten Mesuji? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian Rumusan Masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Praktik jual beli hasil 

pertanian padi di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji. 

2. Untuk Memahami dan menganalisis Implementasi Pemikiran 

Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga Terhadap Jual Beli 

Hasil Pertanian Padi di Desa Wira Bangun  Kecamatan 

Simpang Pematang  Kabupaten Mesuji. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, yaitu memperluas wawasan mengenai penetapan 

harga dalam jual beli hasil pertanian dan  mengetahui 

bagaimana transaksi tersebut terjadi khususnya di daerah 

pedesaan, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-

pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut 

mengenai topik dalam penelitian ini.  

2. Manfaat Praktisi 

a.  Bagi Peneliti  

        Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang 

berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan 

sehingga dapat menambah pengalaman dan wawasan 

yang baru. 

b.  Bagi Petani 

       Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber  

informasi dan bahan masukan yang dapat membantu 

petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan 

usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta 

menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan 

kegiatan di bidang pertanian dengan sistem penetapan 

harga yang baik dan sesuai dengan syariat islam. 

c.  Bagi Akademis  

        Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi untuk peneliti lain berkait dengan penelitian. 

 

H. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir berisi gambaran pola hubungan antar 

variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk 

menjawab masalah yang diteliti. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, disusunlah sebuah kerangka berpikir pemikiran teoritis 

yang tersaji berikut ini: 
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Sebagaimana kerangka berfikir diatas, penelitian ini 

mengacu pada latar belakang masalah. Penetapan harga yang adil 

adalah harga yang tidak menimbulkan kedzaliman atau 

penindasan yang dapat merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak lain. Tempat atau objek penelitian ini di 

Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten 

Mesuji pada petani dan pengepul untuk menganalisis penetapan 

harga terhadap jual beli hasil pertanian padi yang ditinjau dari 

pemikiran Ibnu Taimiyah.  

 

I. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan berupa teori 

dan temuan-temuan melalui hasil berbagai Penelitian sebelumnya 

yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Terdapat beberapa 

hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian 

ini sebagai berikut : 

Pemikiran Ibnu Taimiyah 

Implementasi Penetapan 

Harga Yang Adil 

 

Jual Beli Hasil Pertanian Padi di Desa 

Wira Bangun Kabupaten Mesuji 

 

Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga dan 

Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli  Hasil Pertanian Padi  
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1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fasiha Dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2017 dalam Jurnal Ilmiah 

yang berjudul ―Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah‖ 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran 

ekonomi Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan 

teknik analisis deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga itu baik, 

tetapi tidak absolut, karena harga ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran. Kasus lain, jika kenaikan harga 

adalah mekanisme pasar, pemerintah dapat melakukan 

intervensi dalam penetapan harga. Untuk mencapai tujuan 

ini, perlu untuk melindungi kepentingan pembeli dan 

penjual.
18

 

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nurdhin Baroroh 

Dosen Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta  pada tahun 2018 dalam Jurnal Ilmiah yang 

berjudul ―Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan 

Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun)‖ penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah harga dan pasar akan dibiarkan 

bebas berkembang sesuai dengan faktor kealamiahan yang 

dimiliki keduanya, tanpa peran negara sekalipun, ataukah 

justru harus melalui sebuah mekanisme kontrol yang 

dipegang oleh negara sebagai pemegang otoritas umat. 

Dalam hal ini peneliti mengkajinya lebih dalam melalui  

perbandingan dua tokoh Islam yaitu: Ibn Taimiyyah dan Ibn 

Khaldun yang memiliki konsep berbeda. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Keberadaan harga dan 

mekanisme pasar sebagai salah bagian dari rangkaian 

aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan dan 

                                                             
18 Fasiha, ―Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah,‖ Jurnal Al Amwal 1, no. 2 

(2017): 105–113. 
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perniagaan harus mampu mencerminkan nilai keadilan, bagi 

produsen dan juga konsumen yang pada akhirnya akan 

berakibat pada perekomonian Negara. Ibn Taimiyyah dan Ibn 

Khaldun dua ulama besar Islam lewat karya-karyanya telah 

melakukan kajian yang dalam terhadap hal ini, meskipun 

memiliki keberbedaan konsep terhadap harga dan mekanisme 

pasar akan tetapi keduanya memiliki satu pedoman dasar 

yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan, baik bagi 

produsen ataupun konsumen.
19

 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Amir Salim, Muharir dan 

Alda Hermalia Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi dan 

Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri pada tahun 

2021 dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul ―Pemikiran Ibnu 

Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik‖. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pokok - pokok 

pemikiran dari salah satu ulama Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, Ibnu 

Taimiyah memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam 

tentang ajaran Islam masa depan, pandangan ekonomi yang 

jernih tentang apa yang kini diharapkan dan bagaimana 

sesuatu itu bisa dilakukan. Metodologi pada penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan (library research) yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan  

bahwa pemikiran ibnu taimiyah merupakan hasil dialog kritis 

dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada 

zamannya. Beliau telah memberikan inspirasi tentang 

bagaimana sebuah negara berperan dalam pembangunan, 

khususnya pembangunan ekonomi.
20

 

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Arif Setyo Wicaksono, 

Zaini Abdul Malik, dan Sandy Rizki Febriadi Mahasiswa 

                                                             
19 Nurdhin Baroroh, ―Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn 

Taimiyah dan Ibn Khaldun),‖ Az Zarqa 10, no. 2 (2018): 337–367. 
20 Amir Salim, Miharir, dan Alda Hermalia, ―Pemikiran Ibnu Taimiyah 

Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik,‖ Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan 

Pengembangan Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2021): 155–166. 
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Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Bandung pada tahun 2018 dalam Jurnal 

Ilmiah yang berjudul ―Analisis Ketentuan Penetapan Harga 

Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging 

Sapi Di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota 

Bandung‖. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui analisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu 

Taimiyah terhadap penetapan harga daging sapi di Kios 

Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

analitis sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui observasi/studi lapangan dan studi literatur serta 

analisa data dilakukan melalui pendekatan yang bersifat 

kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah penentuan 

harga jual barang dagangan tidak terpatok pada jumlah modal 

atau biaya produksi yang ditanam, namum Ibnu Taimiyah 

mengembalikan pada usaha (skill dagang) si penjual atau 

mekanisme pasar (supply and demand). Kebijakan penentuan 

harga jual daging sapi di Kios nugerah Pasar Ciroyom 

Bermartabat Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian 

dilakukan dengan metode variable costing dimana harga jual 

didasarkan kepada beberapa biaya yang variatif dan hanya 

dihitung secara kotor (bruto). Penentuan harga daging PD 

Anugerah telah sesuai dengan ketentuan penetapan harga 

menurut Ibnu Taimiyah.
21

 

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Junia Farma Dosen Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dalam Jurnal 

Ilmiah yang berjudul ―Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: 

Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah‖ pada tahun 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme 

                                                             
21 Arif Setyo Wicaksono, Zaini Abdul Malik, dan Sandy Rizki Febriadi, 

―Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan 

Harga Daging Sapi Di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung,‖ 

Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2018): 392–398. 
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pasar dan regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 

research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Simpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Islam 

memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam 

penetapan harga. Salah satu pemikiran ulama klasik seperti 

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga itu ditetapkan 

melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hanya dalam 

kasus di mana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan 

ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh 

ikut campur dalam menetapkan harga, tetapi jika 

naik/turunnya harga berjalan secara alamiah dalam kondisi 

normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas 

menetapkan harga.
22

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, 

dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian terdahulu, yaitu sama sama menggunakan metode 

penelitian bersifat kualitatif yang membahas mengenai pemikiran 

Ibnu Taimiyah tentang konsep harga dan implementasinya. 

Kemudian perbedaannya adalah subjek penelitian  pada 

penelitian ini memfokuskan pada pemikiran Ibnu Taimiyah 

tentang penetapan harga hasil pertanian padi di Desa Wira 

Bangun.  

 

J. Metode Penelitian 

             Secara keseluruhan, Skripsi ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan 

konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan 

realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah 

(grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu 

atau lebih dari fenomena yang dihadapi dan memahami obyek 

yang diteliti secara mendalam. 

 

                                                             
22 Junia Farma, ―Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas 

Pemikiran Ibnu Taimiyah,‖ Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2018): 182–

193. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung dilapangan (terhadap 

responden).
23

 Penelitian lapangan bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang, 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit 

sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengumpulkan data atau informasi dari lapangan yakni 

Desa Wira Bangun dan kemudian menjelaskan berbagai 

informasi yang berkenaan dengan pokok permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kegiatan 

transaksi jual beli hasil pertanian sehingga dapat 

diketahui sistem penetapan harga yang dilakukan antara 

pihak petani dan pengepul pada hasil pertanian 

khususnya pada komoditas padi di Desa Wira Bangun  

Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek 

berdasatkan fakta-fakta yang terjadi.
24

  

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk 

menjelaskan tentang transaksi jual beli hasil pertanian 

padi dan penetapan harga yang diterapkan yang ditinjau 

dari pemikiran Ibnu Taimiyah di Desa Wira Bangun 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Data 

yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 

                                                             
23 Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, Metode Penelitian Kuantitatif 

Dan Kualitatif (Bali: CV Noah aletheia, 2019), 4. 
24 Putu Agung dan Yuesti, 4. 
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menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

2.  Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer berupa informasi dalam bentuk lisan 

yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya.
25

 

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan di lapangan, maka sebagai data primer/utama 

yaitu keterangan atau fakta yang langsung diperoleh 

dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan sumber primer adalah pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi jual beli hasil pertanian padi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang digunakan berupa 

data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian atau bukan dari 

sumber pertama untuk memperoleh informasi.
26

 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

mempelajari dan memahami masalah yang diteliti 

melalui buku pedoman, literatur, fatwa-fatwa, dan 

dokumen resmi yang telah disusun oleh para ahli.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lengkap terkait tema 

penelitian, maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan 

antara data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan 

data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang 

                                                             
25 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16. 
26 Sarwono, 17. 
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ada pada objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk 

melihat apakah praktik jual beli gabah yang harga 

ditentukan pengepul termasuk dalam kategori 

pemaksaan harga atau tidak dengan cara pengamatan 

secara langsung kelokasi objek penelitian dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang sedang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara  merupakan proses interaksi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan 

bahasa verbal atau komunikasi dengan maksud 

memperoleh keterangan.
27

 Metode yang digunakan 

dalam wawancara adalah metode bebas terpimpin. 

Metode bebas terpimpin adalah metode wawancara 

yang mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah 

disiapkan dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-

tiba pada saat berlangsungnya wawancara, sehingga 

objek yang diwawancarai tidak menyadari (seperti 

diobrolan biasa). Wawancara ditujukan  untuk 

mengetahui dan menggali informasi tentang transaksi 

jual beli hasil pertanian yang dikaitkan dengan 

pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga yang 

adil. Wawancara  ditujukan kepada pengepul padi, 

petani dengan modal sendiri, dan petani dengan modal 

utang. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah dokumentasi yaitu pemberian 

atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti 

kutipan-kutipan dari surat kabar dan gambar-gambar).
28

 

Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh 

data tentang penetapan harga dalam jual beli hasil 

                                                             
27 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Cita Pustaka 

Media, 2012), 119. 
28 Salim dan Syahrum, 124-125. 
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pertanian padi di Desa Wira Bangun Kecamatan 

Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Dokumen-

dokumen yang digunakan adalah catatan profil Desa 

Wira Bangun yang diperoleh dari sekertaris desa. 

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh 

keterangan dan informasi tentang pemikiran Ibnu 

Taimiyah yang berkaitan dengan penetapan harga dan 

implementasinya pada praktek jual beli hasil pertanian 

padi. 

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi, terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
29

 

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

petani yang berjumlah 221 orang yang terdiri dari 219 

orang petani dan 2 pengepul besar di Desa Wira Bangun 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. 

 

 

 

b. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki 

karakteristik tertentu. Jelas dan lengkap serta dapat 

dianggap mewakili populasi.
30

 Jumlah populasi yang 

tersedia 219 orang petani padi dan 2 orang pengepul.  

Suharsimi arikunto memberikan batasan-batasan cara 

mengambil sampel. Jika populasi kurang dari 100 maka 

lebih baik diambil semua dan jika lebih dari dari 100, 

dapat diambil antara 5% - 25% Atau tergantung 

                                                             
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Bina Aksara, 2011), 102. 
30 Arikunto, 102. 
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kemampuan peneliti. Karena populasi berjumlah 219 

orang, maka sampel diambil 10% yaitu sebanyak 22 

orang petani dan 2 orang pengepul.  

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah meriksa 

daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para 

pengumpul data.Tujuannya yaitu untuk menghilangakan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 

b. Sistematisasi Data (Sistematizing) 

Sistematisasi data (sistematizing) adalah 

menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 

pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan 

tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi data 

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, 

kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat 

sementara sambil mencari data pendukung atau 

menolak kesimpulan. 
31

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah di pahami dan 

diinterpresentasikan. Metode analisis data yang digunakani 

dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena 

data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa 

keterangan keterangan dalam bentuk uraian-urain. Peneliti 

menganalisa data dengan menggunakan cara berfikir yang 

                                                             
31 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 119. 
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berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian 

dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.
32

 

 Berdasarkan keterangan di atas maka dalam 

menganalisa data, peneliti menggunakan sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa 

dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal 

dari informasi tentang penetapan harga dalam jual beli hasil 

pertanian padi di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji yang ditinjau dari pemikiran 

Ibnu Taimiyah. Hal tersebut dilakukan dengan melihat 

transaksi jual beli hasil pertanian dan cara penerapan harga 

yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan dari 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Siyoto dan Sodik, 121. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penetapan Harga 

1. Konsep Harga 

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga 

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk 

yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan 

laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang 

ditetapkan perusahaan terhadap produknya. Harga dalam 

bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dari Bahasa 

Arab berasal dari kata tsaman atau si‟ru yakni nilai sesuatu 

dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) 

pemakain kata tsaman lebih umum dari pada qimah yang 

menujukan harga ril yang telah disepakati. Si‟ru adalah harga 

ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan 

nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.
33

 

Harga memainkan peran strategi dalam pemasaran. Bila 

harga terlalu mahal, maka produk bersangkutan bakal tidak 

terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau total manfaat yang 

diterima (custumer value) menjadi rendah. Sebaliknya, jika 

harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba 

atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. 

Seperti halnya elemen-elemen bauran pemasaran lainnya, bila 

dipergunakan secara tepat, maka harga dapat menjadi senjata 

strategi untuk bersaing secara efektif. Harga dapat disesuaikan 

atau diubah secara dramatis, tergantung apa yang ingin 

dicapai. Kendati demikian, penetapan harga secara tepat 

merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan 

perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
34

 

                                                             
33 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas 

Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 155. 
34 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2015), 67. 
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Harga merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai 

keputusan seseorang terhadap produk yang dibelinya.
35

 

Seseorang akan mampu membayar suatu produk dengan harga 

yang mahal apabila dia menilai keputusan yang 

diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu 

tinggi. Sebaliknya apabila seseorang itu menilai kepuasannya 

terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia 

untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang 

mahal.  

Dalam teori ekonomi, pengertian harga sama dengan 

nilai dan utility, yaitu merupakan konsep yang paling 

berhubungan, yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut 

yang melekat pada suatu barang, sehingga memungkinkan 

barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan 

(wants) dan memuaskan konsumen (statisfaction). Harga 

memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran 

informasi.
36

 Adapun langkah prosedur dalam menetapkan 

harga yaitu: 

a. Memilih sasaran harga 

b. Memperkirakan harga 

c. Menganalisis harga dan penawaran pesaing  

d. Memilih metode penetapan harga. 

 

2. Indikator dan Metode Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan masalah ketika perusahaan 

harus menentukan harga untuk pertama kali. Bauran 

pemasatan adalah sebuah strategi pemasaran yang digunakan 

untuk meningkatkan angka penjualan, sedangkan penetapan 

harga merupakan tugas kritis yang menunjang keberhasilan 

oprasi organisasi profit maupun nonprofit. Perusahaan harus 

mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan 

                                                             
35 Al Sauqi, ―Analisis Penetapan Harga Jual Produk Dan Volume Penjualan 

Pada PT Deal Lova Indonesia.‖: 51-62. 
36 Muhammad Birusman Nuryadin, ―Harga Dalam Persepektif Islam,‖ 

Jurnal Mazahib IV, no. I (2007): 86–99. 
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menetapkan harganya. Adapun indikator dalam penetapan 

harga yaitu
37

:  

1) Berdasarkan permintaan, dimana harga estimasi volume 

penjualan yang dapat dijual berdasarkan pada pasar 

tertentu dengan harga tertentu. 

2) Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak 

penetapan harga bisa ditetapkan sama,, diatas atau 

dibawah pesaing. 

3) Berdasarkan kebutuhan konsumen, dimana pemasar 

menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal 

kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang 

menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga. 

Adapun Metode penetapan harga produk yaitu sebagai 

berikut
38

: 

1) Pendekatan Permintaan dan Penawaran (Supply Demand 

Approach); Harga ditentukan dari tingkat keseimbangan 

permintaan dan penawaran yang ada (equilibrium price) 

dengan cara mencari harga yang mampu dibayar 

konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga 

terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang 

ditawarkan kepada konsumen. 

2) Pendekatan Biaya (Cost Oriented Approach); Harga 

ditentukan dengan cara menghitung biaya yang 

dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang 

diinginkan baik dengan markup pricing ataupun dengan 

break even analysis. 

3) Pendekatan Pasar (Market Approach); Harga ditentukan 

berdasarkan produk yang  akan dipasarkan dengan cara 

menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar 

                                                             
37 Azmiani Batubara dan Rahmat Hidayat, ―Pengaruh Penetapan Harga Dan 

Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket Pada PSA Mihin Lanka Airlines,‖ Jurnal 
Ilman 4, no. 1 (2016): 33–46. 

38 Sholikul Hadi, ―Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah,‖ Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 1, no. 2 

(2019): 192–210. 
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dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, 

sosial budaya, dan lain-lain. 

 

3. Konsep Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar 

dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip 

persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak 

membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak 

terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan 

kegiatan monopolistik atau yang Persaingan bebas dalam hal 

ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa 

yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk 

memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara 

memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa 

persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar 

normal.
39

 

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, 

turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika 

permintaan (suply) dan penawaran (demand) dari pihak-pihak 

terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan 

yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu 

komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami 

dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil 

dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak 

normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak. 
40

 

Teori permintaan menerangkan karakter dan sifat 

permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. 

Sedangkan teori penawaran menjelaskan karakter penjual 

dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjual-

belikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam 

menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah 

barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah 

                                                             
39 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 
40 Syamsul Hilal, ―KONSEP HARGA DALAM EKONOMI ISLAM 

(Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah),‖ ASAS 6, no. 2 (Juli 2014): 16–28. 
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yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar. Ilmu ekonomi 

konvensional menjelaskan hukum permintaan adalah 

merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin 

rendah suatu harga barang, maka semakin banyak permintaan 

terhadap barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga 

suatu barang, maka akan semakin sedikit terhadap barang 

tersebut.
41

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa jumlah 

permintaan sangat bergantung pada harga komoditas barang 

tertentu, sehingga prilaku konsumen dalam menyikapi 

kenaikan harga adalah salah satu alasan untuk mengurangi 

pembelian atau mencari barang lain yang dapat digunakan 

sebagai pengganti terhadap komoditas yang mengalami 

kenaikan. Begitu juga apabila terjadi penurunan harga pada 

komoditas tertentu, maka konsumen akan mengurangi 

pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan 

menambah pembelian terhadap komoditas yang mengalami 

penurunan harga. 

Harga merupakan suatu pengeluaran yang harus 

dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produk yang 

diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen 

tersebut.  Islam adalah sistem ekonomi yang menjelaskan 

tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan 

ekonomi berdasarkan dengan aturan atau syariat Islam. Allah 

SWT berfirman dalam surah asy-syu‘araa‘ ayat 183: 

                    

      

―dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan‖ (Q.S. Asy Syuara [26]: 183)
42

 

                                                             
41 Ibid, 16-28. 
42 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jawa Barat: CV 

Penerbit Diponegoro, 2015), 374. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilarang 

melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, termasuk 

dalam hal penentuan harga dengan cara-cara yang dapat 

merugikan dan menghilangkan hak-hak yang lain. 

Dalam teori ekonomi Islam Ibnu Taimiyah memiliki 

konsep dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada 

kedua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan 

penetapan harga yang tidak adil. Jika penetapan harga itu 

mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara 

memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang 

dagangannya dengan harga yang tidak disukai atau melarang 

mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka 

semua itu adalah haram.
43

 Menurut beliau, setiap individu 

mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidak seorang 

pun bisa mengambilnya, baik sebagian maupun seluruhnya, 

tanpa izin dan persetujuan mereka. 

 Ibnu Taimiyah mengakui keuntungan dalam kegiatan 

berdagang/jual beli sebagai bentuk dari motivasi dalam 

bekerja. Menurutnya para pedagang berhak mendapatkan 

keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara 

umum dan tanpa merusak kepentingannya sendiri dan orang 

lain. Beliau menambahkan, laba yang normal merupakan laba 

yang adil yang diperoleh dari perdagangan tertentu tanpa 

merugikan orang lain.
44

 

Keadaan seperti ini terjadi ketika naiknya harga akibat 

kompetisi kekuatan pasar yang bebas diakibatkan oleh supply 

dan naiknya permintaan. Memaksa pedagang dalam keadaan 

seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan 

harga tertentu adalah pemaksaan. Penetapan harga yang 

dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika 

terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan disebabkan oleh 

ulah spekulan. Pada saat ketidak sempurnaan pasar karena 

kezaliman, seperti ihtikar pemerintah dapat memaksakan 

                                                             
43 Birusman Nuryadin, ―Harga Dalam Persepektif Islam,‖ 86–99. 
44 Andri Sutrisno, ―Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah,‖ Jurnal 

Online UIN SMH 2, no. 1 (2021): 103–120. 
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muhtakir untuk menjual barang barangnya pada harga yang 

adil karena penduduk sangat membutuhkan.  

Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar 

yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual 

bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan 

atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun 

kelompok, produsen maupun konsumen apalagi pemerintah 

yang saling dzalim atau didzalimi. Hal tersebut merupakan  

gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis 

Islam dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu 

dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, 

relasama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau 

adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang 

tertentu pada level harga tertentu.
45

 

Realitas pasar hari ini tidak sepi dari beberapa hal yang 

jauh dari cita-cita Islam dalam membangun ekonomi melalui 

dunia perdagangan, dimana gangguan pasar atau distorsi pasar 

sering terjadi yang diidentifikasi dalam tiga bentuk, yaitu 

Distorsi penawaran dan permintaan, Tadlis (Penipuan) dan 

Taghrir (Kekacauan) adapun rincian penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Distorsi penawaran dan permintaan  

Dalam ekonomi Islam, istilah distorsi penawaran 

identik dengan ihtikar. Hal ini didasarkan sabda 

Rasulullah SAW, sebagai berikut yang artinya:  

 ―Dari Said ibn Musayyab, dari Ma‟mar ibn 

Abdullah bersumber dari Rasulullah SAW bersabda: 

Tidaklah seseorang ber-ihtikar kecuali ia telah 

melakukan dosa.‖ (HR. Abu Dawud)  

Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya praktek ihtikar pada suatu pasar, 

sebagai berikut: 

                                                             
45 Hilal, ―KONSEP HARGA DALAM EKONOMI ISLAM (Telaah 

Pemikiran Ibn Taimiyah).‖: 16-28. 
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1) Adanya upaya meniadakan atau menyedikitkan 

barang dengan cara menimbun atau cara lainnya; 

2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya 

kelangkaan; 

3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan keuntungan sebelum a) dan b) 

dilakukan.  

Adapun distorsi permintaan identik dengan bai‟ 

najasy adalah seorang penjual menyuruh seseorang 

untuk memuji keunggulan komoditas perdagangannya 

serta melakukan penawaran dengan harga tinggi yang 

sejatinya ia tidak berminat untuk membeli komoditas 

tersebut, akan tetapi untuk memancing orang lain untuk 

membeli komoditas perdagangannya dengan harga yang 

lebih tinggi dari harga normal di pasar tersebut. 

b. Tadlis (Penipuan) 

Ulama membagi tadlis (penipuan) pada empat macam:  

1) Tadlis Kuantitas, yaitu prilaku penjual yang menjual 

barang dagangannya dengan jumlah tertentu, tetapi 

senyatanya mengurangi jumlah tersebut tanpa 

sepengetahuan si pembeli secara sengaja untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih banyak. 

2) Tadlis Kualitas, yaitu penyembunyian cacat atau 

kualitas barang yang rendah atau bahkan buruk yang 

tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan 

pembeli dimana si pembeli tidak mengetahui cacat 

tersebut.  

3) Tadlis Harga, yaitu menjual barang dengan harga 

yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar 

karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Dalam 

kajian fiqih, tadlis harga dikenal dengan istilah 

talaqqi rukban. 

4) Tadlis waktu penyerahan, yaitu adanga wanprestasi 

pihak penjual kepada pembeli terhadap barang yang 
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telah dibeli oleh si pembeli berupa keterlambatan 

waktu penyerahan yang sejatinya telah diketahui 

sejak awal oleh perjuan barang tersebut. 

c. Taghrir (Ketidakpastian kedua belah pihak) 

Secara bahasa, kata taghrir, berarti: akibat, 

bencana, resiko, bahaya, dan ketidakpastian. Adapun 

secara umum taghrir adalah melakukan sesuatu 

membabi buta tanpa didukung oleh pengetahuan yang 

memadahi atau seseorang yang bersedia mananggung 

resiko dari suatu perbuatannya tanpa mengetahui jenis 

resiko yang akan ia terima. Tadlis dilatarbelakangi oleh 

uncomplete information yang menimpa salah satu pihak, 

yaitu pembeli. Sedangkan Taghrir disebabkan oleh 

uncomplete information yang dialami oleh kedua belah 

pihak, yaitu penjual dan pembeli. Taghrir juga dibagi 

menjadi empat macam, yaitu taghrir kualitas, taghrir 

kuantitas, taghrir harga dan taghrir waktu penyerahan.
46

  

  

4. Penetapan Harga Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah 

Penetapan harga yang adil sebenarnya sudah ada dan 

digunakan sejak awal hadirnya Islam. Al-Quran sangat 

menganjurkan sikap adil dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila 

keadilan juga diterapkan dalam aktivitas pasar khususnya 

harga. Mekanisme pasar merupakan sistem yang terbilang 

efisien dalam memberlakukan harga yang adil dan bahkan 

untuk mendistribusikan faktor-faktor produksi dan mendorong 

kegiatan ekonomi.
47

 

Ibnu Taimiyah memiliki cara paham yang kritis 

terhadap suatu pasar bebas khususnya  penentuan harga yang 

ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. 

Beliau berpendapat bahwa turun dan naiknya harga tidak 

                                                             
46 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. 
47 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2008), 115. 
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selalu diakibatkan oleh tindakan yang salah dari pihak-pihak 

tertentu. Terkadang hal tersebut terjadi akibat kekurangan 

produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Oleh 

karena itu, jika permintaan naik dan penawaran turun maka 

harga-harga akan naik. Disisi  lain, apabila persedian barang 

meningkat dan permintaan terhadap barang  menurun, maka 

harga turun. Ibnu Taimiyah menyebutkan terdapat dua sumber 

persedian, yaitu produksi lokal dan impor barang yang 

diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang 

tertentu, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah raghbah fi asy-

yai yang berarti keinginan terhadap suatu barang.  

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar 

terfokus pada masalah pergerakan harga yang tertuang dalam 

kitab hasil karya nya yaitu Al-Hisbah dan Fatawa. Secara 

umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market 

(keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di 

samping segala kelemahannya, Ibnu Taimiyah berpendapat 

bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh 

ketidakadilan (zulm/injustice) dari para pedagang/penjual, 

sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia 

menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum 

permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai 

faktor yang kompleks. Dalam Al-Hisbahnya, Ibnu Taimiyah 

membantah anggapan ini dengan mengatakan: ―Naik dan 

turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya 

ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi‖.
48

 

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan 

impor, yang menunjukkan bahwa penawaran sebagai 

peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang 

ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh 

selera dan pendapatan. Bila setiap transaksi sudah sesuai 

dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan 

kehendak Allah. Islam mengatur agar pesaingan di pasar dapat 

                                                             
48 Syarial Dedi, ―Ekonomi Dan Pengguasa (Pemkiran Ibnu Taimiyah 
Tentang Mekanisme Pasar),‖ Al Falah: Journal Of Islamic Economics 3, 

no. 1 (2018): 73–92. 
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dilakukan dengan adil, Islam menyatakam bahwa setiap 

bentuk perdagangan yang menimbulkan ketidakadilan 

dilarang, yaitu : 

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang 

menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari 

ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang 

berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa kota 

ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.  

2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual 

dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.  

3. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dilarang karena 

penjual mendapatkan harga yang baik unutk kualitas yang 

buruk.  

4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang 

karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak 

sama dengan kurma yang kering ditukar.  

5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua 

takar kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas 

kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah Saw. 

menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli 

kurma yang lain dengan uang.  

6. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh 

orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga 

tinggi agar orang lain tertarik.  

7. Ikhtikar dilarang karena mengambil keuntungan di atas 

keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang 

untuk harga yang lebih tinggi.  

8. Ghaban faa-hisy dilarang karena menjual di atas harga 

pasar. 

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan 

ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan 

harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar 

tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual 

melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih 

tinggi dibandingkan harga normal, padahal orang-orang 
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membutuhkan barang, maka penjual seharusnya menjual 

barang berdasarkan harga ekuivalen. Harga ekuivalen adalah 

jumlah unit produksi selesai yang sama ataupun serupa yang 

sudah bisa dihasilkan dengan berdasarkan jumlah pekerjaan 

yang benar benar dilakukan atas berbagai unit produk yang 

sudah selesai ataupun yang selesai sebagian. Persamaan 

konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga 

yang adil. Ia mengatakan bahwa: 

 ―Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian 

harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah 

perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka 

mekanisme pengendalian dilakukan melalui market 

intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi 

terhadap genuine demand dan genuine supply, maka 

mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan 

distorsi termasuk penentuan price intervention untuk 

mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.”49
 

Dalam konteks ini. kaum muslimin pernah mengalami 

harga harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang 

murni. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin 

Khattab ra melakukan market intervention. Sejumlah besar 

barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi 

langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. 

Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini 

digambarkan dengan bergeraknya kurva penawaran ke kiri, 

sehingga harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor 

dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu 

pada tingkat semula. 
50

 

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti 

penting harga yang terjadi karena mekansime pasar yang 

bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur 

tangan untuk menekan atau menetapkan harga (price 

intervention) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. 

                                                             
49 Islahi, KONSEP EKONOMI IBNU TAIMIYAH (Diterjemahkan Oleh H. 
Anshari Thayib) (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997). 
50 Sutrisno, ―Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah.‖ 
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Sepanjang kenaikan atau penutunan permintaan dan 

penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka 

dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya 

dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang 

spesifik pula, misalnya adanya ikhtikar. 

Ketika membahas terkait dengan harga, Ibnu Taimiyah 

sering memakai dua istilah, yaitu kompensasi setara (‗iwadh 

al-mitsli) dan harga setara (tsaman al-mitsli).51
 Kedua konsep 

ini memiliki dasar penjelasan yang berbeda, yakni:  

1) Harga Setara (Tsaman Al-Mitsli) 

Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah 

Apabila para pedagang memperjual belikan barang 

dagangannya dengan cara yang biasanya dilakukan, 

tanpa ada salah satu pihak yang dizalimi, kemudian 

harga mengalami kenaikan akibat berkurangnya 

persedian barang ataupun akibat meningkatnya  jumlah 

penduduk (permintaan), maka hal tersebut semata-mata 

karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para 

pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangannya 

dengan harga tertentu merupakan suatu tindakan 

pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. 

Harga yang setara merupakan nilai harga dimana 

para pedagang menjual barangnya dengan harga yang 

dapat diterima secara umum. Sebagai  bentuk kesamaan 

harga dengan barang yang dijual itu ataupun barang-

barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. 

Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan menjadi dua jenis 

harga, pertama harga yang tidak adil dan dilarang; kedua 

harga yang adil dan disukai. Ia berpendapat bahwa harga 

yang setara merupakan harga yang adil.
52

 

Tujuan utama dengan adanya harga yang adil 

adalah untuk memelihara keadilan dalam mengadakan 

                                                             
51 M. Khoirur Rofiq, ―Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah,‖ An-

Nawa: Jurnal Hukum Islam XXII, no. 1 (2018): 28–60. 
52 Rofiq, 28–60. 



36 

transaksi jual beli dan hubungan-hubungan lain disetiap 

anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak 

penjual dan pembeli sama-sama merasakan  keadilan. 

Konsep harga adil yang adil versi Ibnu Taimiyah hanya 

dapat terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada peraturan 

yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika 

terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya 

keseimbangan, seperti halnya kondisi dimana semua 

faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada 

yang menganggur, sebab harga pasar kompetitif 

merupakan  kecenderungan  yang  wajar.  

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa apabila para 

pedagang menjual barang dagangannya dengan harga 

normal (kenaikan harga di pengaruhi oleh kurangnya 

persedian barang karena menurunnya supply barang), 

maka hal tersebut tidak mewajibkan  adanya regulasi 

terhadap harga, karena penyebab kenaikan harga tersebut 

merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam 

persaingan sempurna, tanpa adanya unsur spekulasi. Ibnu 

Taimiyah sangat menentang perbuatan monopoli 

terhadap kebutuhan  manusia. Apabila ada sekelompok 

masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi 

pemerintah untuk melakukan pengaturan atau regulasi 

terhadap harga. Hal ini dilakukan guna menerapkan 

harga yang adil.
53

 

2) Kompensasi  Setara („Iwadh Al-Mitsli) 

Konsep kompensasi yang setara atau adil muncul 

ketika membicarakan masalah moral atau kewajiban 

hukum (berkenaan dengan kepemilikan barang). Definisi 

kompensasi yang setara merupakan jumlah dari objek 

khusus dalam penggunaan secara umum (urf) dan 

berkaitan dengan nilai dasar serta kebiasaan. Evaluasi 

yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan 

                                                             
53 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Gramata 

Publishing, 2010), 212. 
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atas analogi beserta taksiran dari barang tersebut dengan 

barang lain yang setara. Hal ini yang disebut dengan 

benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam 

penggunaannya.  

Prinsip-prinsip kompensasi terdapat  dalam 

beberapa kasus berikut: Pertama,  ketika seseorang harus 

bertanggungjawab karena membahayakan orang lain. 

Kedua, ketika seseorang memiliki kewajiban untuk 

membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan 

yang setara atau membayar ganti rugi kepada  sebagian 

orang. Ketiga, ketika seseorang diminta untuk membuat 

kontrak yang tidak sah ataupun kontrak yang sah dalam 

suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan 

hak milik.
54

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 

kompensasi yang adil muncul  akibat adanya kebiasaan 

terhadap nilai harga suatu benda, sedangkan harga yang adil 

(naik atau turunnya harga) didasarkan  pada kegiatan 

permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami. Oleh  

sebab itu, turun dan naiknya harga tidak selalu diakibatkan  

oleh perbuatan yang tidak adil dari pihak-pihak yang 

bertransaksi. Namun  jika hal tersebut terjadi, pemerintah 

memiliki hak untuk melakukan regulasi harga agar harga yang 

adil dapat terwujud. Kompensasi dan harga yang adil sama-

sama menggunakan konsep keadilan yang didalamnya tidak 

mencakup unsur keterpaksaan sehingga tidak merugikan salah 

satu pihak. 

5. Kebijakan Harga Yang Dianjurkan Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah membedakan ―dua tipe penetapan harga, 

tak adil dan tak sah serta adil dan sah.‖ Penetapan harga yang 

tak adil dan dilarang berlaku atas harga naiknya akibat 
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kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan 

terjadinya kekurangan suplai atau menaikan permintaan.
55

 

Meskipun Ibnu Taimiyah tak pernah menggunakan 

istilah ―kompetisi‖ atau syarat terjadinay kompetisi yang 

sempurna, ia menggunakan tema itu di tempat manapun. Itu 

tampak jelas dari pandangannya tempat manapun. Itu tampak 

jelas dari pandangannya tentang fungsi pasar, yang dinyatakan 

pada beberapa poin yang berbeda di al-Hisbah. Setidaknya, 

ada dinyatakannya beberapa syarat dari kompetisi yang 

sempurna, dalam pikiranya.  

Disaat darurat, misalnya seperti terjadi bencana 

kelaparan, Ibu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga 

oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang 

pokok, seperti makanan sehari-hari ia berkata: ―Inilah saatnya 

pemegang otoritas untuk memaksa seseorang menjual barang-

barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat 

membutuhkannya ‖. 

Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara 

pedagang lokal yang memilki stok barang dan pemasok luar 

yang memasok barang itu. Tak boleh ada penetapan harga atas 

barang dagangan milik yang terakhir. Tetapi, mereka bisa 

diminta untuk menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat 

merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana 

sebebarnya secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga 

barang, karena akan merugikan para pembeli. 
56

 

1) Ketidak sempurnaan Pasar  

Ibnu Taimiyah sangat menentang diskriminasi 

harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tau 

harga sebenarnya dipasar. Ia berkata ―seorang penjual 

tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga 

biasanya, harga yang tidak umum dalam masyarakat, dari 
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individu yang tidak sadar tapi harus menjual harga yang 

umum atau mendekatinya.
57

 

2) Musyawarah untuk menetapkan harga  

Meskipun dalam berbagai kasus di perbolehkan 

pengawasan harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai 

keterlibatan pemerntah dalam menetapkan harga. 

merekaboleh melakukan setelah melalui perundingan, 

diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang 

berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah ini, 

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan 

pendahulunya, Ibnu Habib, Menurutnya, ―Imam (kepala 

pemerintahan), harus menyelenggarakan musyawarat 

dengan para tokoh perwakilan dari pasar (wujud ahl al-

suq). Yang lain-lain juga diterima hadir dalam 

musyawarah itu, karena mereka harus ikut diperiksa 

keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan 

penyelidikan tentang pelaksanaan jual-beli, pemerintah 

harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang 

didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk 

semuanya. Jadi keseluruhannya harus bersepakatan 

tentang hal itu. Harga itu tak boleh ditetapkan tanpa 

persetujuan dan izin mereka.
58

 

3) Penetapan harga dalam faktor Pasar  

Disini tetap sangat penting makna pertanyaan tentang 

apayang disebut Ibnu Taimiyah sebagai pengawas harga 

sebagai berpengaruh atas faktor-faktor produksi. 

Kenyataanya, dalam sebuah pasar ia menggunakan 

tatanan yang sama sebagaimana pasar barang dagang. Ia 

berkata: ―jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja 

tangan yang ahli dan pengukir dan mereka menolak 

menerima tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang 

menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus 
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mengeluarkan kebijakan penetapan harga. dan tujuan 

penetapan harga itu adalah untuk melindungi para 

employer (pemberi kerja) dan employee (penerima 

kerja/tenaga kerja) dari saling mengeksploitasi, satu sama 

lain. Apa yang dinyatakan Ibnu Taimiyah itu berkaitan 

dengan tenaga kerja, salah satu faktor pasar juga.
59

 

6. Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Harga Dalam 

Ekonomi Islam 

Adapun faktor faktor yang dapat mempengaruhi harga 

dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut: 

 

1) Permintaan 

Ibnu Taimiyah menggunakan istilah dalam 

permintaan yaitu keinginan yang muncul pada konsumen, 

yang berasal dari Allah. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Faktor-faktor penentu permintaan 

(1) Harga barang itu sendiri; Harga barang tersebut 

merupakan hal penting yang mempengaruhi 

permintaan. Pada umum nya, hubungan antara 

tingkat harga dan jumlah permintaan adalah 

negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka 

semakin rendah jumlah permintaan dan begitu 

pun sebaliknya. Pengaruh harga terhadap 

permintaan yaitu efek subtitusi dan efek 

pendapatan. 

(2) Harga barang lain yang terikat  

(3) Selera konsumen  

(4) Ekspektasi  

(5) Maslahah 

b) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan 

dan konsekuensinya terhadap harga 
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Adapun faktor-faktor lain yang  dapat 

mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya 

terhadap harga adalah sebagai berikut:
60

  

(1) Keinginan (ragbah) masyarakat terhadap suatu 

barang yang berubah-ubah. Perubahan ini sesuai 

dengan kelangkaan atau tidaknya barang yang 

diminta oleh masyarakat, semakin sedikit barang 

yang tersedia maka minat masyarakat akan 

semakin meningkat. 

(2) Jumlah peminat pada suatu barang, tinggi dan 

rendahnya peminat akan mempengaruhi jumlah 

permintaan.  

(3) Kualitas pembeli dan jenis uang yang berlaku di 

masyarakat.  

(4) Tinggi atau rendahnya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh penjual. 

(5) Lemah dan kuatnya kebutuhan terhadap suatu 

barang, serta besar dan kecilnya tingkat ukuran 

kebutuhan individu. 

(6) Kurva permintaan, gambar menunjukkan 

hubungan antara harga dan jumlah barang yang 

diminta. Perubahan jumlah barang yang diminta 

disebabkan oleh perubahan harga semata. Kurva 

permintaan ini mempresentasikan hukum 

permintaan dimana jika harga turun, maka 

jumlah barang yang diminta akan meningkat.
61

         

 

 

 

    

                                                             
60 Dedi, ―Ekonomi Dan Pengguasa (Pemkiran Ibnu Taimiyah Tentang 

Mekanisme Pasar).‖ 
61 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 
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Gambar 2.1. Kurva Permintaan 

 

2) Penawaran 

Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini 

sebagai ketersediaan barang dipasar dan menurut 

pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan 

produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh 

produsen maupun penjual. 

a) Maslahah 

Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada 

dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari 

produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung 

dalam barang yang diproduksi maka produsen 

muslim akan memperbanyak jumlah produksinya, 

ceteris paribus. Produsen dengan tingkat keimanan 

yang biasa kemungkinan akan menawarkan barang 

dengan kandungan berkah yang minim, maka 

produsen akan menganggapnya sudah baik sehingga 

pertimbangan penawaran selanjutnya akan 

didasarkan pada keuntungan. Sebaliknya, konsumen 

dengan tingkat keimanan yang tinggi, jika melihat 

barang dengan kandungan berkahnya yang lebih 

tinggi, ceteris paribus. Maka mereka akan 

meninggalkan barang dengan kandungan berkah 
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yang rendah dan menggantinya dengan kandungan 

yang lebih tinggi. Dalam hal ini tingkat keuntungan 

tidak lagi menjadi hal penting dalam penawaran 

barang. 

b) Keuntungan 

Keuntungan merupakan bagian dari maslahah 

karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada 

akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktifitas 

lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi 

tambahan modal guna memperoleh maslahah yang 

lebih besar lagi untuk mencapai falah. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keuntungan adalah sebagai 

berikut.  

(1) Harga barang; Faktor utama yang menentukan 

keuntungan adalah harga barang itu sendiri. 

Peran dari harga barang dalam menentukan 

penawaran telah lama dikenal oleh pemikir 

Ekonomi Islam klasik. Jika harga barang naik, 

ceteris paribus, maka jumlah keuntungan per 

unit yang akan diperoleh akan naik juga. Hal ini 

kemudian akan meningkatkan keuntungan total 

dan akhirnya akan mendorong produsen untuk 

meningkatkan jumlah penawarannya. 

Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen 

cenderung mengurangi penawarannya sebab 

tingkat keuntungan yang diperolehnya akan 

turun. 

(2) Biaya produksi; Biaya produksi jelas 

merupakan tingkat keuntungan sebab 

keuntungan adalah selisih antara penerimaan 

dengan biaya. Jika biaya turun, ceteris paribus, 

maka keuntungan produsen akan meningkat 

yang seterusnya akan mendorongnya untuk 

meningkatkan jumlah pasokan ke pasar. Biaya 
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produksi akan ditentukan oleh faktor-faktor lain 

yaitu sebagai berikut: 

(a) Harga input produksi 

(b) Teknologi produksi 

(c) Kurva pasokan (Penawaran) 

Kurva pasokan menunjukkan perilaku dari 

agen yang selalu berusaha untuk memperoleh 

maslahah yang maksimum. Kurva pada gambar 

berikut ini akan menggambarkan bagaimana 

hubungan harga, dan jumlah barang yang dipasok. 

Semakin tinggi tingkat harga maka semakin tinggi 

jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian 

pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga 

semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan.
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kurva Penawaran 

B. Jual Beli 

1. Definisi Jual Beli 

Secara  istilah, jual beli adalah pertukaran  harta dengan 

harta berdasarkan pendapat dan cara yang telah ditetapkan 

syara‟. Jual  beli juga diartikan dengan tukar menukar harta 

secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara 
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penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Dengan 

demikian, kegiatan jual beli harus dilakukan secara timbal 

balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama baik dari 

pihak penjual maupun pembeli. jual beli merupakan 

persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang 

menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak 

yang membayar/membeli barang yang dijual).
63

 

Secara bahasa Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa 

arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), at-tijarah  

 yang bermakna memiliki (المبادلت) atau al-mubadalah (التجارة)

dan membeli.
64

 Pengertian jual beli secara syara‟ adalah 

tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan 

memberi kepemilikan atau dengan kata lain, pemindahan 

kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang 

disyariatkan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan 

hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan 

Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, 

sehingga Al-Qur‘an memberikan sifat yang baik 

terhadapnya. 

Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli 

itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan 

masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka 

butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang. Melalui 

ayat ayat Al-Qur‘an dan sunnah, Islam menyerukan umatnya 

untuk melakukan dan menekuni jual beli, bahkan 

mendorongnya untuk bepergian dalam rangka jual beli yang 

kadangkala disebut ―untuk mencari karunia Allah‖.
65

 

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, maka dapat 

diketahui bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar 

harta dengan harta (baik dalam bentuk barang atau lainnya) 

                                                             
63 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga 

Kontemporer (Teori dan Praktek) (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29. 
64 Ahmad Sarwat, Fiqih Jual-Beli (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 

2018), 5. 
65 Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, FIKIH MUAMALAH; Memahami Konsep 

dan Dialektika Kontemporer (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44. 
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yang didasarkan atas suka sama suka dengan cara yang telah 

ditentukan yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut 

guna memenuhi kebutuhan dan keinginan baik pihak penjual 

maupun pembeli. Dengan demikian, antara pihak penjual dan 

pembeli saling terikat antara satu dengan yang lainnya, 

dimana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan 

pihak pembeli berkewajiban menyerahkan sejumlah uang. 

Inti dari jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar 

benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela 

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 

peraturan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati 

. 

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Rukun secara umum rukun jual beli merupakan suatu 

kegiatan  yang harus dipenuhi sebagai sahnya  suatu 

pekerjaan. Kegiatan jual beli berdasarkan pendapat ulama 

Hanafiah, rukun jual beli ialah adanya ijab dan qabul yang 

menunjukan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun 

jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua 

macam yaitu ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan 

pendapat jamhur ulama rukun jual beli harus mengandung 

empat rukun, antara lain: 

a.  Akidain (penjual dan pembeli).  

b. Ada barang yang dibeli.  

c. Sighat ( lafad ijab dan qabul).  

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Transaksi jual beli sebaiknya memenuhi rukun-rukun 

tersebut. Apabila  salah satu rukun tidak terpenuhi, maka 

tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli atau 

akad jual belinya tidak sah. Dari penjelasan tersebut  di atas 

dapat dipahami bahwa rukun yang terkandung  dalam 

transaksi jual beli ada tiga yakni adanya penjual dan pembeli, 
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ada barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat 

pembayaran atas jual beli, dan ijab qabul atau serah terima.
66

 

Adapun syarat jual beli yang  harus sesuai dengan 

rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur 

ulama, sebagai berikut: 

1) Orang yang sedang berakad antara lain; berakal 

maksudnya orang gila atau orang yang belum mumayiz 

tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus 

orang yang berbeda.  

2) Syarat dalam ijab dan qabul; semua ulama sepakat 

unsur utama dalam jual beli yakni  adanya kerelaan 

antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak 

dapat dilihat melalui  ijab dan qabul. Para ulama fiqih 

berpendapat bahwa syarat-syarat dalam ijab qabul di 

antaranya: orang yang mengucapkan telah baligh dan 

berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab 

dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.  

3) Syarat dalam barang yang diperjualbelikan (ma‟qud 

alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat 

tapi penjual menyatakan  kesanggupannya untuk 

mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau 

difungsikan. 

4) Barang yang diperjualbelikan sudah ada pemiliknya, 

boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau 

waktu yang ditentukan ketika transaksi jual beli 

berlangsung.  

5) Syarat nilai tukar atau harga barang; tergolong unsur 

yang mendasar dalam jual beli yaitu nilai tukar, dan 

kebanyakan manusia memakai uang. 

Terkait dengan nilai tukar atau harga barang,  para 

ulama fiqih membedakan al-tsaman dengan al-si‟r. Tsaman 

adalah nilai tukar berdasarkan harga pasar yang berlaku di 
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tengah-tengah masyarakat, sedangkan al-sir adalah  modal 

barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum 

dijual ke pembeli. Syarat-syarat staman sebagai berikut: 

harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya, barang 

boleh diberikan pada saat akad, jika jual beli almuqoyadah 

(saling mempertukarkan barang) maka barang yang 

dijadikan sebagai nilai tukar bukan barang yang diharamkan 

menurut syara.
67

 

 

3. Macam Macam Jual Beli 

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni dari 

Objek dan Subjek jual beli, sebagai berikut: 

a. Dilihat dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli 

terdapat tiga macam:  

1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu 

mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang 

diperjualbelikan ada dihadapan penjual dan 

pembeli.  

2) Jual beli yang hanya disebutkan sifat-sifatnya pada 

saaat perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). 

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa 

dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama 

Islam, sebab barangnya tidak pasti, sehingga 

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian 

atau barang titipan yang akibatnya dapat 

memunculkan kerugian disalah satu pihak.  

b. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat 

macam:  

1) Bai‟ al-muqayadhah, Adalah  jual beli barang 

dengan barang, atau yang sering dikenal dengan 

barter.  

2) Ba‟i al-muthlaq, adalah jual beli barang dengan 

barang lain secara ditangguhkan. 
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3) Ba‟i al-sharf, adalah memperjualbelikan tsaman 

(alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti 

rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya 

yang berlaku secara umum.  

4) Ba‟i as-salam, merupakan jual beli barang yang 

penyerahanya ditunda, atau menjual barang yang 

ciri-cirinya jelas dengan pembayaran lebih awal 

sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. 

c. Ditinjau dari segi pelaku akad atau subjek jual beli 

terbagi menjadi tiga bagian, yakni: 

1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan,  

2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, 

perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli 

seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, 

misalnya JNE, TIKI dan lain sebagainya.  

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau 

dikenal dengan istilah mu‟athah, yakni mengambil 

dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, 

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah 

bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual 

dan kemudian pembeli memberikan uang 

pembayaranya kepada penjual.
68

 

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan 

tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi: 

a. Jual beli Sah (halal); adalah jual beli yangdilakukan 

dapat  memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, barang 

yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan 

akad. 

b. Jual beli fasid (rusak); merupakan jual beli yang sesuai 

dengan ketentuan syariat pada asalnya namun secara 

sifatnya tidak sesuai dengan syariat, seperti jual beli 

yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh, 

sehingga hal tersebut menimbulkan pertentangan. 
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Menurut para ulama fasid (rusak) dan batal (haram) 

memiliki makna yang sama.  

c. Jual beli batal (haram); merupakan transaksi jual beli 

yang dilarang dan hukumnya batal. Ulama Hanafiah 

membedakan  arti jual beli fasid dengan jual beli batal. 

Jual beli fasid adalah akad yang secara asal 

disyariatkan, namun terdapat masalah atas sifat akad 

tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak 

dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan 

perselisihan, contohnya menjual rumah tanpa 

menentukan rumah mana yang akan dijual dari 

beberapa jumlah rumah yang dimiliki penjual. Jual beli 

yang dilarang (jual beli batal/haram)  terbagi menjadi 

dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya 

tidak sah (batal), yaitu transaksi  jual beli yang tidak 

terpenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang 

hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah 

memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat 

beberapa faktor yang menghalangi kehalalan proses jual 

beli.
69

 

Berdasarkan penjelasan  tentang macam-macam jual 

beli diatas, peneliti memiliki pendapat bahwa bahwa  

transaksi jual beli hendaknya dilakukan dengan berdasarkan 

ketentuan syariat sehingga tujuan jual beli untuk 

memberikan maslahat bagi pihak-pihak yang terlibat dapat 

dicapai. 

 

4. Konsep Pembentukan Harga Dalam Jual Beli 

Harga  adalah sejumlah pengorbanan yang harus 

dikeluarkan oleh pembeli dalam mendapatkan manfaat 

manfaat dari barang atau jasa dalam upaya  pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Biasanya  bentuk 

pengorbanan yang dikeluarkan seseorang tersebut berupa 
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uang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, pembeli yang 

sudah membayar dengan sejumlah harga tertentu akan 

mendapatkan barang atau jasa yang dikehendaki dan 

biasanya sudah termasuk jasa pelayanan didalamnya. 

Terbentuknya  harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar 

yaitu berasal dari kekuatan penawaran dan permintaan. Teori 

penawaran menggambarkan sikap penjual yakni penjual 

bersedia menjual barang lebih banyak pada harga yang lebih 

tinggi, sedangkan teori permintaan menggambarkan sikap 

pembeli yaitu pembeli  akan membeli lebih banyak pada 

tingkat harga yang lebih rendah.
70

 

Pembentukan harga yang alami menurut ilmu 

ekonomi akan  terjadi pada titik equilibrium. Titik 

equilibrium adalah  titik dimana terjadinya 

pertemuan/perpotongan antara kurva permintaan dan kurva 

penawaran. Kurva permintaan menggambarkan jumlah 

barang yang diminta oleh pembeli pada tingkat harga 

tertentu, sedangkan kurva penawaran menyatakan jumlah 

barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga 

tertentu. Pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan 

penawaran, pembeli dan penjual mempunyai kesepakatan 

yang sama terhadap jumlah barang yang dibeli dan jumlah 

harga yang sebaiknya dibayar, sehingga pembentukan harga 

berdasarkan kondisi pasar adalah tempat bertemunya 

permintaan dan penawaran. 

Dalam Islam, konsep pembentukan harga didasarkan 

pada kekuatan antara permintaan dan penawaran dipasar. 

Oleh sebab  itu, penetapan harga barang tidak boleh 

ditetapkan oleh pemerintah, karena harga dapat terbentuk 

berdasarkan pada hukum permintaan dan penawaran. Meski 

begitu, ekonomi Islam masih memberikan kesempatan pada 

pemerintah dalam  kondisi tertentu untuk melakukan 
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intervensi harga. Seperti halnya bila para pedagang 

melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan serta 

merugikan pembeli. Dalam kegiatan jual beli, baik penjual 

maupun pembeli haruslah sama sama memperoleh 

laba/keuntungan. Adapun formula untuk menghitung besaran 

keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

L = TR - TC 

Keterangan: 

a. L = Laba/Rugi atau yang biasa disebut dengan profit 

merupakan keuntungan penjualan, yang besarnya 

merupakan selisih antara total revenue (total pendapatan) 

dengan total cost (total biaya). Jika L hasilnya Negatif 

berarti rugi; Jika L hasilnya Positif berarti untung; dan 

Jika L hasilnya bernilai nol (Impas/ tidak untung ataupun 

rugi). 

b. TR = Total Revenue (Pendapatan Total) merupakan 

keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil 

perkalian antara harga dengan kuantitas produk yang 

terjual. 

c. TC =Total Cost (Total Biaya) merupakan keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan dalam produksi output tertentu. 

Harga yang adil dalam jual beli adalah harga yang 

tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) 

sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan 

pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi 

pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual 

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli 

memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang 

dibayarkan. Mewujudkan sebuah harga yang adil harus 

memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para 

pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, 

maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat 

menciptakan keadilan suatu harga.  
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C. Teori  Konsumen  

1. Perilaku Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan. Perilaku konsumen merupakan 

tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh 

konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk 

menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta 

jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali 

dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan 

tindakan-tindakan tersebut.
71

 

Keputusan pembeli didasarkan pada penilaian yang 

dibentuk mengenai nilai pemasaran yang dilakukakan 

pemasar. Harapan konsumen didasarkan pada pengalaman 

pembelian dimasa lalu. Banyak perusahaan sukses sekarang 

ini karena berhasil memenuhi harapan konsumen akan 

kualitas dan pelayanan produk. Ada lima tahap pasca 

pembelian produk yang akan dilalui konsumen, yaitu  

1) Konsumsi produk,  

2) Perasaan puas atau tidak puas,  

3) Perilaku keluhan konsumen,  

4) Disposisi barang, dan  

5) Pembentukan kesetiaan merek.  

Produk dan layanan yang berkualitas berperan penting 

untuk membentuk kepuasan konsumen, selain itu 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Semakin 

berkualitas produk, dan layanan yang di berikan oleh 

perusahaan, semakin tinggi kepuasan yang akan dirasakan 

konsumen. Kepuasan konsumen bisa menjalin hubungan 

yang harmonis antara produsen dan konsumen, menciptakan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang serta terciptanya 
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loyalitas konsumen, membentuk rekomendasi dari mulut ke 

mulut yang dapat menguntungkan perusahaan. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk 

memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. 

Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu 

(helpfulness) atau menguntungkan (advantage). Dalam 

konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang 

yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika 

mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga 

dirasakan sebagai rasa ―tertolong‖ dari suatu kesulitan karena 

mengkonsumsi barang tersebut. 

Keputusan konsumen untuk menentukan pembelian 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar 

diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut adalah
72

:  

1) Faktor Kebudayaan. 

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang 

paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus 

memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-

kultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu 

paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Manusia biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan 

sekitar, sehingga nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku 

seseorang yang tinggal di daerah tertentu akan berbeda 

dengan orang yang tinggal di daerah lain. 

 

2) Faktor Sosial.  

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh 

faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran 

dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini 
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sangat berpengaruh besar dalam pengambilan 

keputusan, sehingga pemasar harus sangat 

memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun 

strategi pemasaran. Kelompok ini bisa di bedakan 

menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok 

rujukan. Kelompok primer terjadi karena interaksi 

secara intensif, seperti keluarga dan teman. Kelompok 

ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

keputusan konsumen. Selanjutnya,  kelompok rujukan 

adalah kelompok yang merupakan titik perbandingan 

atau tatap muka atau tidak langsung dalam 

pembentukan sikap seseorang. Faktor sosial yang lain 

adalah peran dan status. Tiap peran membawa status 

yang mencerminkan penghargaan umum oleh 

masyarakat. Contohnya adalah direktur yang mamiliki 

pakaian mahal dan mobil mewah. 

3) Faktor Pribadi. 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup 

pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. 

Daur hidup berkaitan dengan siklus hidup seseorang. 

Tahapan-tahapan dalam hidup psikologi berhubungan 

dengan perubahan atau transformasi tertentu pada saat 

mereka menjalani hidup. Jabatan mengidentifikasikan 

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata. 

Keadaan tertentu ini tidaklah lain adalah pendapatan 

yang dapat dibelanjakan, tabungan, harta, dan aktivitas 

meminjam. Gaya hidup adalah pola hidup yang 

diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang 

semua itu tidak akan lepas dari interaksi dengan 

lingkungannya. Konsep diri adalah karakteristik 

psikologis yang berbeda dari setiap yang memandang 

respon terhadap lingkungan yang konsisten. 

4) Faktor Psikologis. 
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Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik 

yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini 

timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti 

lapar, haus dan sebagainya, sedangkan kebutuhan yang 

bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari 

keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Adapun 

faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, 

proses belajar, serta kepercayaan dan sikap. 

3. Teori Perilaku Konsumen Menurut Islam 

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar 

Syariat Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan 

teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar 

yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, 

hingga teknik pilihan dan alokasi anggaraan untuk 

berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi 

perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu
73

:  

1) Keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, 

prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk 

mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. 

Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada 

konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan 

future consumction, sedangkan konsumsi duniawi 

adalah present consumption.  

2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur 

dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah 

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas 

semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. 

Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan 

kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan 

bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari 

kejahatan. 
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3) Kedudukan harta adalah merupakan anugerah Allah 

SWT dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya 

bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara 

berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai 

tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan 

benar sebagaimana Al-qur‘an surah Al-baqarah ayat 

262: 

                   

                       

             

 ―Orang yang menginfakkan hartanya di jalan 

Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan 

itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 

(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di 

sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka 

dan mereka tidak bersedih hati.”(Q.S. Al-Baqarah [02]: 

262)
74

 

 

Dalam ekonomi islam, terdapat  lima prinsip konsumsi Islam 

yaitu:
75

  

1) Prinsip Keadilan 

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai 

mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. 

Firman Allah SWT dalam Al-qur‘an surah Al-baqarah 

ayat 173:  
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―Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan 

atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) 

hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 

Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), 

bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.”(Q.S. Al-Baqarah [02]: 173)
76

 

2) Prinsip Kebersihan 

Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik 

dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun 

menjijikkan sehingga merusak selera. Adapun dalam 

kegiatan ekonomi, kebersihan yang dimaksud adalah 

dengan menjaga Sifat jujur, sifat amanah dan sifat 

benar. Sifat benar diartian bahwa berdusta dalam 

berdagang sangat dilarang dalam Islam, terlebih lagi 

jika disertai dengan sumpah palsu atas nama hamba 

Allah. Firman Allah SWT dalam Al-qur‘an surah Al-

imran ayat 77 : 

                 

                       

                     

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 

(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka 

dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat 

bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan 
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berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat 

kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan 

mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.” 

(Q.S. Al-imran[03]: 77)
77

 

 

3) Prinsip Kesederhanaan 

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas 

secukupnya adalah sikap terpuji, bahkan penghematan 

merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan 

pada saat krisis ekonomi terjadi. Firman Allah SWT 

dalam Al-qur‘an surah Al-a‘raf ayat 31 :  

                    

                

 ―Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu 

yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan 

minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-

A‘raf [07]: 31)
78

 

4) Prinsip Kemurahan Hati;  

Harta diberikan Allahh SWT kepada manusia bukan 

untuk disimpan,ditimbun atau sekedar dihitung-hitung, 

tetapi untuk digunakan bagi kemaslahatan manusia 

sendiri serta sarana beribadah kepada 

Allah.Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang 

keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah 

diwajibkan. Sebagaimana seperti Firman Allah SWT 

dalam Al-qur‘an surah At-taubah ayat 34-35: 
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan 

rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi 

(manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang 

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 

pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada 

hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka 

Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada 

mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan 

untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang 

(akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. At-

taubah [09]: 34-35)
79

 

5) Prinsip Moralitas;  

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya 

untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak 

berlebihan (israf/wastefull). Sebagaimana seorang 

muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga 

tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. 
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4. Keseimbangan Konsumen Dalam Ekonomi Islam  

Keseimbangan konsumen dalam ekonomi Islam 

didasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumen 

terjadi di mana seorang konsumen membelanjakan 

penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan 

sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan 

duniawi individu dan keluarga. Konsumsi sosial 

dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang berupa 

zakat, infaq, dan shadaqah, dengan kata lain konsumen 

muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk 

kebutuhan dunia dan akhirat. Seorang konsumen muslim 

akan mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat 

sebesar 2,5 %, kemudian baru mengalokasikan dana lainnya 

pada pos konsumsi yang lain. Baik berupa konsumsi individu 

maupun konsumsi sosial yang lainnya.
80

 

Dalam Ekonomi Islam kepuasan konsumen bergantung 

pada nilai-nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas 

kegiatannya yang tercermin pada uang yang 

dibelanjakannya.  Apabila ajaran agama dijalankan dengan 

baik, akan menghindarkan konsumen dari sifat israf, karena 

israf merupakan sifat boros yang dengan sadar dilakukan 

untuk memenuhi tuntutan nafsu belaka. Selain karena 

keseimbangan konsumsi, diantara pendapatan konsumen 

merupakan hak-hak Allah SWT terhadap para hamba-Nya. 

Hak Allah yang dimaksud disini dapat berupa zakat, sedekah 

dan infak.  

Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak 

akan hilang karena membayar zakat baik di darat maupun 

lautan. Allah berfirman dalam Al- qur‘an surat At-taubah 

ayat 103:  
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 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 

mendo‟alah untuk mereka. Sesungguhnya do‟a kamu itu 

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. At-Taubah [09]: 

103)
81

 

Dengan adanya konsumsi sosial akan membawa berkah 

dan manfaat, yakni dengan munculnya ketentraman, 

kestabilan, dan keamanan sosial, karena segala rasa dengki 

akibat ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dihilangkan 

dari masyarakat. Sikap saling menolong juga akan tumbuh 

dalam jiwa orang kaya yang memiliki kelapangan harta, 

sehingga masyarakat seluruhnya mendapatkan karunia 

dengan adanya sikap saling menyayangi. Konsumen muslim 

selalu mempertimbangkan kandungan berkah dalam setiap 

barang sebagai indikator apakah barang yang dikonsumsi 

tersebut akan menghadirkan berkah atau tidak.
82

 Dapat 

dikatakan juga bahwa konsumen akan jenuh apabila 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila tidak terdapat 

berkah di dalamnya. Konsumen merasakan maslahah dan 

menyukainya dan tetap rela melakukan suatu kegiatan 

meskipun manfaat kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak 

ada. 
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