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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Di 

dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan 

yang lainnya disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, 

termasuk yang berkaitan dengan ekonomi. 

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi 

gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu.Selanjutnya, 

sebagaimana kita ketahui bahwa sistem yang menjadi hegemon pasca 

runtuhnya peradaban Islam adalah kapitalisme dimana hampir semua 

bidang kehidupan dipengaruhi filsafat kapitalisme. Dan pada suatu titik 

sudah tampak bahwa kapitalisme mulai runtuh dan menjadi penyakit 

perekonomian dunia, sehingga sekiranya terapi apa yang cocok untuk 

mengatasi krisis global ini. 

Pasar adalah sebuah mekansime pertukaran barang dan jasa yang 

alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam 

menetapkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan 

Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. 

Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar 

sebagai harga yang adil.  
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Konsentrasi terhadap pasar telah mendapatkan perhatian memadai 

dari para ulama klasik seperti Ibn Khaldun. Pemikiran Ibn Khaldun 

tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang 

apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong „futuristik’. Banyak dari 

pemikiran Ibn Khaldun baru dibahas oleh ekonom-ekonom yang 

menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak 

yang bisa disebut. Lebih dari sekedar itu semua, Ibn Khaldun 

menggunakan konsep-konsep mekanisme pasar ini untuk membangun 

suatu sistem yang dinamis dan koheren.Ibn Khaldun dibuktikan secara 

ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Ibn 

khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara-negara secara 

empiris dan menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibn khaldun 

menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja dan 

mendesak peran negara di dalam perekonomian. Ibn Khaldun juga telah 

mengunakan konsepsi-konsepsi ekonomi untuk membangun suatu sistem 

dinamis yang mudah dipahami dimana mekanisme ekonomi telah 

mengarahkan kegiatan ekonomi fluktuasi jangka panjang. 

Ibn Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan 

penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, 

“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga 

akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk 

melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor 

sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-

harga akan turun.”
1
 

                                                             
1IbnKhaldun. Muqaddimah.Sebuah Pengantar. Ali Audah. Cet kedua. (Jakarta: 

PustakaFirdaus. 1986). Hlm. 
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Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku 

pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibn Khaldun. 

Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya 

perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan 

membuat lesu perdagangan. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu 

tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat 

permintaan konsumen.
2
 

Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar 

bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebajikan pemerintah 

untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-

faktor yang mempengaruhi harga. 

Oleh karena itu, dari pemaparan diatas penulis akan mengangkat 

penelitian yang berkenaan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang 

mekanisme pasar. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 

judul “Pemikiran Ibn Khaldun tentang Mekanisme Pasar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, 

maka rumusan masalah akan disajikan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana konsep mekanisme pasar menurut Ibn Khaldun? 

 

 

 

                                                             
2Adiwarman Azwar Karim. Ekonomi Mikro Islam. (PT. RajaGrafindo: 2007). Hlm. 148 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibn Khaldun 

tentang mekanisme pasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritik, yaitu menambah wawasan penulis mengenai 

pemikiran yang berhubungan dengan masalah pasar dalam ekonomi Islam. 

Manfaat praktis, yaitu  

1. Memberikan kemanfaatan kepada pelaku bisnis. 

2. Untuk membuat kebijakan dalam bidang ekonomi, dalam hal ini 

mengenai mekanisme pasar. 


