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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan ekonomi Islam dalam mengatur mekanisme kegiatan pasar 

pada saat ini merupakan faktor yang sangat penting, bagi majunya dan 

berkembangnya perekonomian dunia pada umumnya dan khususnya bagi 

bangsa Indonesia, yang sekarang ini laju perekonomiannya masih cukup 

lambat, setelah krisis moneter singgah dinegara ini. Dua paham ekonomi yang 

selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan 

ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat 

ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah 

keadaan. Ekonomi Islam yang lebih dahulu lahir sekitar abad ke VI 

eksistensinya cenderung diabaikan dan dilupakan. 

Ekonomi Islam lahir semenjak diturunkannya wahyu Allah (ayat-ayat 

suci Al-Quran) melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran 

sebagai pedoman hidup yang komprehensif, yang termasuk mengatur di 

dalamnya kehidupan bermuamalah, terutama di bidang ekonomi. Allah SWT 

mewahyukan agama Islam ini di tanah yang memiliki ekonomi yang tinggi 

yaitu kepada Bangsa Arab.  

Bangsa Arab adalah merupakan suatu bangsa yang peradaban kegiatan 

berekonominya sudah maju dan sudah berkembang pesat dibandingkan 

dengan bangsa-bangsa di dunia lainnya. Bangsa Arab sudah berpengalaman 

selama tak kurang dari ratusan tahun dalam kegiatan berekonomi. Bangsa 
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Arab telah melakukan kegiatan ekonomi di jalur perdagangan ketika itu yang 

terbentang dari Yaman sampai kedaerah-daerah mediteranian. (Dimyati, 2009: 

http://didim76.multiply.com/jurnal/item/5) 

Ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi 

besar yang terlahir dari keluarga pedagang, Rasulullah menikah dengan 

seorang saudagar kaya yaitu Siti Khadijah dan beliaupun melakukan 

perjalanan berdagang dan bertransaksi sampai ke negeri Syiria. Kemajuan 

pembangunan ekonomi dan teori ekonomi banyak diilhami dan dipengarui 

oleh kemunculannya budaya Islam yang banyak memberikan kontribusi yang 

sangat besar bagi kemajuannya. Pada abad keenam belas, diperkirakan 

pemahaman yang sudah maju mengenai definisi dan fungsi pasar, telah 

ditemukan pada bahan kajian akademik para sarjana. Sejarah peradaban kuno 

sebagai bahan kajian perbandingan, diperkirakan kajian para sarjana muslim 

mempengaruhi perkembangan pemikiran di sekolah tersebut. (Slamet Wiharto, 

2008: http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-

ekonomi-islam.html) 

Islam memacu umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah 

kegiatan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum yang 

dilakukan di dalam pasar. Pasar memainkan peranan yang sangat penting 

dalam sistem perekonomian. pasar memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai 

sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) 

dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi 

 

http://didim76.multiply.com/jurnal/item/5
http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html
http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html
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dan menentukan harga. Kesepakatan keduanya dalam menentukan harga, 

haruslah saling memuaskan satu sama lain dan saling ridha. Pencapaian 

terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan 

ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak 

hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus 

diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut. 

Islam memiliki rambu-rambu dan aturan main yang dapat diterapkan 

dipasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, rambu dan aturan 

tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Seperti dalam Al-Quran Surat 

Al-Furqan ayat 7:  

(#θä9$s%uρ ÉΑ$tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθß™ §9 $# ã≅à2ù'tƒ uΘ$yè©Ü9 $# ©Å ốϑtƒ uρ †Îû É−# uθó™ F{ $#   Iωöθs9 tΑ Ì“Ρé& 

Ïμ ø‹s9 Î) Òn=tΒ šχθä3uŠsù …çμ yètΒ # ·ƒ É‹tΡ ∩∠∪     

Artinya:  dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan 

berjalan di pasar-pasar? mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang 

Malaikat agar Malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan 

dia?, 

Surat Al-Furqan ayat 20 : 

!$tΒuρ $oΨ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6 s% z⎯ ÏΒ š⎥⎫Î=y™ ößϑø9 $# HωÎ) öΝ ßγ ¯ΡÎ) šχθè=ä. ù'u‹s9 tΠ$yè©Ü9 $# šχθà±ôϑ tƒ uρ 

’ Îû É−# uθó™ F{ $# 3 $oΨ ù=yè y_uρ öΝ à6 ŸÒ÷èt/ <Ù÷è t7 Ï9 ºπ uΖ÷FÏù šχρ çÉ9óÁ s?r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7•/ u‘ # Z ÅÁt/ 

∩⊄⊃∪     

Artinya: Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan 

mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami 

 



 4

jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu 

bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat. 

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi 

kehidupan umatnya baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur 

masalah ekonomi semenjak Islam itu diturunkan melalui nabi Muhammad 

SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan 

al-Hadits. Termasuk didalamnya adalah masalah pasar. Pasar mendapat 

kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah SAW menghargai 

harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang setara. Beliau menolak 

adanya intervensi pasar seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme 

pasar yang wajar. Tetapi pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara 

lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honestay), keterbukaan 

(transparancy), dan keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan 

tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. 

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar dari ketentuan 

Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama 

suka (antaradin minkum). Dalam surat an-Nisa' 29 dinyatakan: 

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3s? ¸οt≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# ts? öΝ ä3ΖÏiΒ 4   

Artinya: 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… 
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Banyak para pemikir-pemikir ekonomi Islam yang berbicara mengenai 

mekanisme pasar menurut konsep Islam tentunya, seperti diantaranya Ibnu 

Taimiyah. Ibnu Taimiyah jelas tidak pernah membaca Wealth of Nations 

karena ia hidup lima abad sebelum kelahiran Adam Smith, bapak ekonomi 

klasik yang menulis buku termasyur itu. Namun, ketika masyarakat pada 

masanya beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari 

ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin 

sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. 

Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan 

penawaran dan permintaan.( Slamet Wiharto, 2008: http://slamet-

wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi- 

islam.html) 

Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan 

oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi 

penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, 

penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. 

Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran 

menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. 

Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan dengan tindakan 

yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil. 

Ibnu Taimyyah, yang hidup lima ratus tahun sebelum Adam Smith, 

sudah membicarakan teori harga, ternyata al-Ghazali (1058-1111) yang hidup 

tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar 

 

http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-%20islam.html
http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-%20islam.html
http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-%20islam.html
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yang mencakup teori harga dan konsep supply and demand. Memang, bila 

diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, cukup membanggakan dan 

mengagumkan melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh 

sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya. (Agustianto, 2008: 

http://agustianto.niriah.com/2008/04/11/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-1/) 

Al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulumuddin, juga telah membahas secara detail 

peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak 

sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar 

merupakan bagian dari keteraturan alami. 

 Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam 

terminologi modern namun, beberapa paragraf dari tulisannya jelas 

menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva 

penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam 

kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan 

menjualnya pada harga yang lebih murah.  

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum supply and demand, untuk 

konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham 

betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi 

margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan 

meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan 

keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasikan produk makanan 

sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, 

“karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus 

 

http://agustianto.niriah.com/2008/04/11/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-1/
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seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. 

Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan 

harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini 

seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan 

pokok. ( Slamet Wiharto, 2008: http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/ 

mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html)) 

Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran al-Ghazali 

mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang 

adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang 

besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-

Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin  

dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan 

dunia saja. 

Dalam lingkup regional Indonesia ada pula tokoh pemikir ekonomi 

Islam yaitu Adiwarman A. Karim. Beliau layak untuk dimasukkan sebagai 

salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer Indonesia. Kontribusi 

Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syari’ah di 

Indonesia bukan saja sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan 

akademisi. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama 

seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan 

tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa 

perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan Shari’ah Economics Forum 

(SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang 

 

http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/%20mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html
http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/%20mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html
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keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler 

yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana 

"islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus. 

Pada 1999, Adiwarman bersama kurang lebih empatpuluh lima tokoh 

dan cendikiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I 

(The International Institute of Islamic Thought-Indonesia). IIIT, sebagai induk 

organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian 

pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan 

sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya itu 

semula digagas oleh beberapa cendikiawan Muslim di Amerika Serikat pada 

tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan 

dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. Ramainya respon atas upaya ini terbukti 

salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang 

mengadopsi sistem syari’ah. (Dimyati, 2009: http://didim76.multiply.com/ 

jurnal/item/5) 

IIIT-Indonesia berkembang sebagai sebuah organisasi nirlaba yang 

bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan. IIIT-Indonesia dan bersifat 

independen, tidak berafiliasi dengan gerakan lokal mana pun. Misi yang 

diembannya adalah mengembangkan pemikiran Islam berikut metodologinya 

dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat Islam dalam membangun 

peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan IIIT-I inilah Adiwarman 

menebarkan gagasanya tentang ekonomi Islam.  

 

http://didim76.multiply.com/%20jurnal/item/5
http://didim76.multiply.com/%20jurnal/item/5


 9

Kepakaran Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui 

dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syari’ah Nasional dan terlibat 

dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syari’ah.  

Beberapa tulisan Adiwarman yang telah diterbitkan antara lain; 

Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer yang merupakan kumpulan 

artikelnya di Majalah Panji Masyarakat, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 

sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, Ekonomi Mikro Islami dan Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi 

Makro. Ketiga tulisan yang disebut terakhir merupakan bahan kuliah wajib di 

berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar. Dan buku Ekonomi Mikro 

Islami inilah yang banyak mengulas dan menjadi rujukan utama penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk rumusan judul dalam Proposal Skripsi ini. Agar tidak terjadi kerancuan 

dalam memaknainya maka penulis mencoba memberikan penegasan atas 

batasan istilah yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut: 

1. Pemikiran 

Pemikiran adalah cara, perbuatan, atau proses berfikir (Tim 

Penyusun, 1999: 768). Dapat pula berarti suatu buah yang mahal sekali, 

dimana sumbernya terdapat dalam akal, dalam kalbu, dalam jiwa, dalam 

roh, dalam batin (Ali Gharisah, 1958: 58). Dalam hal ini yang dimaksud 
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dengan pemikiran adalah hasil dari proses berfikir yang ditampilkan dalam 

bentuk tulisan dan lisan dan yang diajarkan dan dilontarkan kepada para 

pengikutnya, murid-muridnya dan masyarakat pada umumnya. 

Pemikiran bukanlah suatu hal yang melintas dan dikerjakan oleh 

pikiran secara tiba-tiba yang sifatnya sambil lalu dan sekenanya tetapi 

merupakan pergulatan yang panjang, bahkan pedih dan menggelisahkan, 

dimana renungan, buah pikiran (ide) yang telah ada, perasaan dan 

pengalaman hidup, maupun kecakapan teknis selapis demi selapis tersusun 

(Goenawan Mohammad, 1989: 131). Dan yang dimaksud dalam pemikiran 

ini adalah pemikiran Adiwarman A. Karim tentang mekanisme pasar 

Islami. 

2. Adiwarman A. Karim 

Adiwarman A. Karim merupakan ikon Ekonomi Keuangan Islam. 

Ia memperoleh pendidikan formal dari Institut Pertanian Bogor (Ir), 

Universitas Indonesia (S.E), European University – Belgia (M.B.A) dan 

Boston University – USA (M.A.E.P) Research Associate pada Oxford 

Center for Islamic Studies United Kingdom.  

Dalam dunia perbankan, ia pernah berada dalam jajaran 

manajemen Bank Muamalat Indonesia. Selain menjadi pengamat dan 

praktisi, ia juga penulis lima buku best seller ekonomi Islam, yaitu Bank 

Islam: Analisis fiqh dan Keuangan (Edisi pertama dan kedua), Ekonomi 

Mikro Islami (Edisi pertama dan kedua), Ekonomi Islam: Suatu Kajian 

Makro, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi pertama dan kedua), dan 

 



 11

Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer, serta lebih dari 50 

artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum 

nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam 

Internasional Ketiga, Keempat dan Kelima yang disponsori oleh Islamic 

Development Assosiation yang ke-76. Saat ini dia dipercaya menjadi 

anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada 

beberapa Lembaga Keuangan Syariah, seperti Asuransi Great Eastern 

Syariah, Bank Danamon Syariah dan HSBC Syariah, serta Dewan Syariah 

pada BPRS Harta Insani Karimah. (Adiwarman 2007: 243) 

3. Mekanisme 

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb); 

hal saling kerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak yang lain turut 

bergerak) pembaharuan di segala bidang berarti peningkatan pembangunan 

(Tim Penyusun, 1999: 728). 

4. Pasar Islami 

Pasar adalah tempat orang berjual beli, kekuatan penawaran dan 

permintaan, tempat penjual ingin menukar barang atau jasa dengan uang 

dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Islami 

berarti bersifat keislaman. Jadi yang dimaksud disini adalah tempat 

bertemunya penjual dan pembeli dan didalamnya dilakukan dengan sifat 

keislaman. (Pusat Bahasa Diknas, 2008) 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme pasar Islam menurut pemikiran Adiwarman A. 

Karim tentang Penentuan harga di pasar ? 

2. Bagaimana mekanisme pasar Islam menurut pemikiran Adiwarman A. 

Karim tentang Intervensi pemerintah terhadap harga pasar ? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran 

Adiwarman A. Karim tentang mekanisme pasar Islami terutama tentang 

penentuan harga di pasar dan intervensi pemerintah terhadap pasar. 

2. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada 

umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Agama Islam jurusan 

Syariah pada khususnya. Selain itu, diharapkan sebagai stimulus bagi 

penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam 

akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal. 

b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga 

mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan tentang mekanisme pasar 

Islami yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Seorang sarjana Muslim yang pertama kali menulis tentang mekanisme 

pasar dan harga, dengan uraian bahasan yang sangat rinci dan canggih adalah 

Abu Yusuf  (731-798 AD). Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik dan 

turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harga. Dialah yang pertama kali 

berbicara atau mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan 

dan pengaruhnya terhadap harga. (Muhammad, 2004: 352). 

Menurut Abu Yusuf bertambah dan berkurangnya harga tidak semata-

mata berhubungan langsung dengan bertambah atau berkurangnya produksi 

barang, akan tetapi masih banyak faktor lainnya seperti; perubahan permintaan 

persediaan uang dan peredaran uang negara serta penyebab lainnya. Berbeda 

dengan pandangan saat itu yang beranggapan bila tersedia sedikit barang maka 

harga akan mahal dan sebaliknya 

Pemikir lain yang menjelaskan mengenai pasar adalah Ibn Khaldun. 

Dalam karyanya yang monumental yang berjudul al-Muqaddimah, ia 

membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. 

Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan 

bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat 

prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti 

turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan 

meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. 

Akibatnya harga barang mewah meningkat. (Muhammad, 2004: 361). 
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Menurut Ibn Khaldun permintaan dan penawaran adalah sebagai 

penentu harga keseimbangan. Keuntungan yang wajar akan mendorong 

tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan 

membuat lesu perdagangan karena para pedagang akan kehilangan motivasi. 

Begitu pula sebaliknya keuntungan yang sangat tinggi akan membuat lesunya 

perdagangan karena karena lemahnya permintaan konsumen. 

Skripsi yang penulis temukan dan berkenaan dengan mekanisme pasar Islam 

adalah: 

Muhammad Aidi Matrani (UMS 2008), dengan judul skripsi “Pemikiran Ibnu 

Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam”, di dalamnya 

membahas tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Dia 

menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga tidak 

selalu disebabkan oleh ketidak adilan, tetapi bisa jadi karena inefisiensi dalam 

produksi. Dan Ibnu Taimiyah juga monolak intervensi pemerintah tentang 

penetapan harga kecuali jika memang ada distorsi pasar. Namun sejauh yang 

penulis ketahui belum ada pihak yang menulis pemikiran Adiwarman  tentang 

mekanisme pasar Islam ini. Maka dari itu penulis berusaha mengungkap lebih 

jauh pemikiran Adiwarman tentang pasar. 

 

F. Metode Penelitian 

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan 

kerancuan sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian bibliografis karena 

penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa, membuat 

interprestasi, serta generalisasi dari fakta-fakta, hasil penelitian dan ide-

ide yang telah ditulis oleh para pemikir dan ahli (M Nasir, 1998: 62) yang 

dalam hal ini adalah pemikiran Adiwarman A. Karim tentang mekanisme 

pasar. Dan dilihat dari tempatnya penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). (M. Nazir, 1988: 54) karena yang menjadi 

sumber data adalah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang dibahas. 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis 

filosofis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah sebuah proses 

yang meliputi pengumpulan data penafsiran gejala dan memahami 

kenyataan sejarah bahkan untuk dapat memahami situasi sekarang dan 

meramalkan perkembangan yang akan datang (A Charis Z; A Bakler, 

1990: 67). Sedangkan pendekatan filosofis adalah menganalisa sejauh 

mungkin pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang 

mendekati pemikiran tersebut.  

3. Obyek dan tempat penelitian 

Obyek penelitian adalah pemikiran tokoh dalam hal ini adalah 

Adiwarman A. Karim. Tempat yang menjadi lokasi penelitian terbatas 

pada perpustakaan, toko buku, internet, dan tempat lain yang mendukung. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi yang juga disebut metode documenter, yaitu 

mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber primer dan sekunder 

(Arikunto, 1998: 149). 

5. Sumber data 

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku karangan 

Adiwarman A. Karim yang berjudul Ekonomi Mikro Islami. Sedangkan 

sumber data sekunder adalah semua yang menunjang dan mendukung 

dalam pembahasan proposal ini seperti buku karangan Drs. Muhammad 

yang berjudul Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Teori dan Praktek 

Ekonomi Islam karangan Prof M. Abdul Mannan, MA, Ph D, Pengantar 

Ekonomi Mikro Islam karangan M.B. Hendrie Anto, selain itu juga buku-

buku lain, jurnal. Buletin maupun data lainnya 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari sisi dan gaya bahasa yang berlaku bagi 

tokoh itu dipahami dengan baik pemikirannya kemudian diambil 

kesimpulan umum (Bakker, 1994:64) 

b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang 

bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh 

mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran 
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Adiwarman A. Karim tentang mekanisme pasar Islami (Bakker, 

1994:54). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Rangkaian penulisan proposal ini disusun dengan menggunakan uraian 

sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

Bab I PENDAHULUAN, dalam bab ini meliputi latar belakang 

masalah yang mengenai obyek kajian dalam penelitian, penegasan istilah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II LANDASAN TEORI, meliputi Tinjauan umum tentang pasar 

yang meliputi pengertian fungsi dan jenis-jenis pasar, pasar dalam sistem 

ekonomi kapitalisme, pasar dalam sistem ekonomi sosialisme, pasar dalam 

sistem ekonomi Islam dan struktur pasar dalam Islam. 

Bab III BIOGRAFI ADIWARMAN A. KARIM didalamnya diuraikan 

tentang riwayat hidup, riwayat pendidikan, peranan Adiwarman A. Karim 

dalam pengembangan ekonomi Islam, karya-karya Adiwarman A. Karim dan 

pandangan Adiwarman Karim tengan ekonomi. 

Bab IV ANALISIS terhadap pemikiran Adiwarman A. Karim tentang 

pasar Islam, terdiri atas harga yang setara, mekanisme pasar islam, teori 

permintaan, teori penawaran, regulasi tingkat harga, dan intervensi pasar. 

Bab V PENUTUP terdiri atas kesimpulan dan saran 
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