
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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. 

Adanya kebutuhan hidup manusia merupakan sesuatu alami (fitrah) yang  

dianugerahkan Allah untuk memungkinkan manusia bertahan hidup. Fitrah 

tersebut muncul sebagai potensi kehidupan yang mendorong manusia 

untuk memenuhi kebutuhan termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan 

ekonomi.
1
  

Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-

prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya 

membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam telah menanamkan 

kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang 

sama dan adil untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi 

yang seimbang.
2
  

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya 

dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk 

mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) 

dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang 
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dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab 

konsumenlah yang berperan untuk menetukan lalu lintas barang dan jasa.
3
 

Pasar adalah sebuah mekansime pertukaran barang dan jasa yang 

alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam 

menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan 

Khulafāurrasyidīn menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. 

Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar 

sebagai harga yang adil.
4
 

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat 

dari ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik 

dengan rasa suka sama suka (anta rādim minkum/mutual goodwill). Agar 

mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual 

goodwill bagi para pelakunya, maka mutlak nilai-nilai moralitas harus di 

tegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting 

dalam pasar adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), 

keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice).
5
 Dalam Al-Qur’an 

dinyatakan: 
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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.
6
 QS. An-Nisa’(04): 29. 

   

 

Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana alokasi dan 

distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar 

ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan 

kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim. Ajaran Islam sangat 

menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal (sah/legal) dan 

thayyib (baik), sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan 

yang paling ideal. Penghargaan yang tinggi ini tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah yang panjang 

kehidupan ekonomi masyarakat  Islam klasik. Rasulullah sendiri adalah 

seorang pelaku pasar yang aktif, demikian pula kebanyakan sahabat dan 

Khulafāurrasyidīn.
7
 

Pasar telah mendapatkan perhatian lebih dari para ulama klasik 

seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. 

Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan 
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analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong  

futuristik. Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh ilmuwan-

ilmuwan Barat beratus-ratus tahun kemudian.
8
 

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang kita kenal dengan 

Ibnu Taimiyah yang mendapat julukan Syeikh al-Islam adalah seorang 

fuqaha dan pembaharu (mujaddid) yang mempunyai karya pemikiran 

dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Dalam karyanya Majmu’ Al-Fatawa Ibnu Taimiyah mengemukakan 

bahwa “standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak 

diperbolehkan dan ada pula yang adil lagi diperbolehkan. Jika harga itu 

mengandung kezhaliman kepada manusia dan memaksakan mereka untuk 

menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau menghalangi 

mereka dari sesuatu yang dihalalkan kepada mereka, maka ini adalah 

haram. Jika mengandung keadilan di antara manusia, yaitu mengambil 

tambahan atas harga yang berlaku, maka ini boleh bahkan wajib”.
9
   

 Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin atau yang kita kenal dengan 

Ibnu Khaldun adalah seorang filosof Islam yang di juluki “bapak 

sosiologi”. Setiap menyebutkan nama Ibnu Khaldun orang akan selalu 

ingat pada Muqaddimah, karya bukunya yang sudah tidak asing lagi di 

Timur maupun di Barat dengan analisisnya yang tajam dan mendalam 

mengenai sejarah, sosiologi, ekonomi, filsafat dan agama. Dalam 

pembahasan negeri dan kota Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa “bila 
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kota luas dan banyak penduduknya, harga kebutuhan pokok murah, dan 

harga kebutuhan pelengkap mahal. Sebaliknya akan terjadi bila orang-

orang yang tinggal di kota sedikit dan peradabannya lemah”.
10

 

Sebuah pemikiran atau karya tokoh khususnya dalam ekonomi 

Islam tentunya tidak terlepas dari sasaran kritikan atau bahkan penolakan 

dari generasi selanjutnya yang kemudian direkonstruksi sebagai bangunan 

ilmu kontemporer sesuai dengan zaman yang berlaku. Dari latar belakang 

inilah penulis mengkhususkan pada kajian tokoh ekonomi Islam yaitu Ibnu 

Khaldun dan Ibnu Taimiyah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam dunia Islam terkhusus Indonesia yang sedang dalam proses 

pengembagan aspek-aspek syari’ah di semua lini termasuk di dalamnya 

ekonomi/mua’malah. Adapun judul skripsi yang penulis bahas adalah: 

“STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU 

KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME 

PASAR”. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.
11

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

penulis bahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Ibnu 

Taimiyah tentang mekanisme pasar? 
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2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan 

Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan kedua tokoh pemikiran ekonomi Islam Ibnu 

Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. 

b. Untuk membandingkan kedua pemikiran ekonomi Islam Ibnu 

Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.   

2. Manfaat penelitian 

     a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu karya ilmiah yang 

dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang ekonomi Islam serta 

diharapkan juga menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi civitas 

akademika Fakultas Agama Islam program studi Hukum Ekonomi 

Syariah pada khususnya dan para pelaku ekonomi serta masyarakat 

secara keseluruhan. 


