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ABSTRAK 
 

 
Tri Sutrisno ( 11 190 141). Judul skripsi:”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap 
Penetapan Harga Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Kota Palembang”. Pembimbing I 
Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag, Pembimbing II  Raden Ayu Ritawati, SE,M.H.I 

 
Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain 

pangan dan papan. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan 
kepantasan, Kenyamanan serta keamanan. Maka dari itu pedagang pakaian jadi 
harus menjalankan operasionalnya menurut syariat Islam, salah satunya di bidang 
penetapan harga. Dalam skirpsi ini dijelaskan dan dianalisis penetapan harga 
pakaian jadi yang dilakukan oleh pedagang, dalam hal ini adalah penetapan harga 
pakaian jadi di pasar KM 5 kota Palembang. 

Didalam ekonomi pada umumnya, telah diketahui metode penetapan harga  
dan tujuan penetapan harga adalah untuk mencari keuntungan. Sedangkan dalam 
Islam metode tersebut tidak diberlakukan, karena harga itu sendiri ditentukan oleh 
kekuatan permintaan dan penawaran atau disebut dengan harga kesimbangan, dan 
tujuan produksi bukan hanya untuk memperoleh keuntungan. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu 
menjelaskan, menjabarkan, dan mengambarkan yang ada, kemudian dianalisis dan 
ditarik kesimpulan. Untuk menjawab masalah tersebut maka teknik pengumpulan 
data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Dari ketiga teknik tersebut, maka data yang diperoleh peneliti akan dianalisis ke 
dalam ekonomi Islam secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang 
pakaian jadi di pasar KM 5 kota Palembang tidak mengunakan metode penetapan 
harga, tetapi disini hanya memperhintungkan bagaimana tidak mengalami rugi 
dan modal tidak berkurang dalam proses penjualan, hanya mempertimbangkan 
biaya yang dikeluarkan dari setiap pengambilan barang. Maka dapat disimpulkan 
bahwa harga yang diberlakukan oleh pedagang pakaian jadi di pasar KM 5 
Palembang sudah sesuai dalam Ekonomi Islam, karena keuntungan yang mereka 
peroleh juga sesuai dalam Ekonomi Islam karena manfaat dari keuntungan 
tersebut untuk berjalannya usaha mereka. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kata Kunci : Penetapan harga Pakaian Jadi, Penetapan harga dalam Ekonomi 
Islam 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

’’Bacalah dengan nama tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. 

Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui.”( QS. 

Al-Alaq:1-5) 

“Raihlah Ilmu, dan untuk meraih Ilmu belajarlah untuk 

tenang dan sabar”( Khalifah Umar Bin Khatab ) 

“ Keluargamu adalah alasan dari kerja kerasmu, maka 

janganlah sampai engkau melantarkan mereka karena kerja 

kerasmu.” 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Kepada : 

 

 

 Ibu dan Bapak tercinta terima kasih untuk setiap doa yang tercurah 

serta setiap usaha yang kalian lakukan untuk anakmu ini, dengan doa 

tulusmu 

 Kakak, ayuk, adek-adek ku dan keponakanku yang aku sayangi 

 Seluruh staf dosen dan Pengajar maupun karyawan IAIN Raden 

Fatah Palembang 

 Teman-teman seperjuanganku 

 Almamterku 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 
 
A. Huruf Konsonan 

 q = ق z = ز ' = أ

 k = ك s = س b =  ب

 l = ل sy = ش t = ت

 m = م Ş = ص ś = ث

 dh  = n = ض j = ج

 w = و ţ = ط h = ح

 = kh ظ = zh  = h 

 ` = ء „ = ع d = د

 = ż  = gh ي = y 

   f = ف r = ر

B. Ta` Marbûthah 
1.  Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh َاَد ِ  .ditulis bi „ibâdah بِ

2.  Ta` marbûthah sambung ditulis t contoh   ِ ِ َربِ َاَد ِ  .ditulis bi „ibâdat rabbihبِ

C. Huruf  Vokal 
1. Vokal Tunggal 

a. Fathah (---) = a 

b. Kasrah (---) = i 

c. Dhammah (---) = u 

 

2. Vokal Rangkap 
a. (اي)   =  ay     
b. ( ي -- )  =  îy 
c. (او) =  aw   

d. ( و -- )  = ûw 

3. Vokal Panjang 
a.  (ا---)  =  â 

b. (ي---) =   î 
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c. (و---)  =  û 

D. Kata Sandang 

Penulisan al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1.   Al qamarîyah contohnya: ”  ditulis al-ħamd “ال

2.   Al syamsîyah contohnya: “ ل  ditulis al-naml “ ال

E. Daftar Singkatan 

H  =  Hijriyah 
M  =  Masehi 

h.  =  halaman 

swt. =  subħânahu wa ta„âlâ 

saw. =  sall Allâh „alaih wa sallam 

QS. =  al-Qur`ân Surat 

HR. =  Hadis Riwayat 

terj. =  terjemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik pada tingkat Strata 1 Ekonomi Islam UIN Raden Fatah 

Palembang. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar 

Muhammad SAW karena telah menyebarkan Islam sekarang tersebar luas sampai 

menyentuh semua bidang kehidupan didunia ini. Dengan demikian dapat 

menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat penyelesaian untuk Stara 

1 Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul “ 

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA 

PAKAIAN JADI DI PASAR KM 5 KOTA PALEMBANG “  

Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih 

yang tak terhingga kepada semua  pihak yang membantu dan mendukung baik itu  

moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga 

Allah memberikan pahala yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 

membenatu dalam penyeselaian skripsi ini, terutama pada : 

1. Kedua orang tuaku (Zaini dan Siti Aisyah) yang sangat saya cintai dan 

yang akan aku bahagiakan yang tak pernah letih, selalu mencurahkan kasih 

sayangnya serta do‟a, dukungan serta kasih sayang yang tak pernah henti-

hentin demi keberhasilan anak-anak agar anaknya berguna bagi Bangsa 

dan Negara. 



10 
 

 
 

2. Ayuk dan kakak-kakak yang rela berkorban demi adiknya dan terima kasih 

yang tak terhingga atas dukungan baik moril maupun materil, adik-adikku 

dan saudara-saudariku serta keponakanku yang aku sayangi. 

3. Bapak Prof.Dr.H. Aflatun Muctar, MA. Selaku Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang. 

4. Bapak Dr. H. Edyson Saifullah, Lc., M.A selaku dekan fakultas FEBI  

UIN  Raden Fatah Palembang. 

5. Bapak, Ulil Amri, Lc,MHI selaku ketua jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Fatah Palembang. 

6. Bapak Prof.Dr. Duski Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing Utama penulis 

yang telah banyak memberikan waktu, dalam membimbing langsung. 

7. Kepada Ibu R.A Ritawati, SE. M.H.I selaku dosen membimbing kedua 

penulis. yang telah banyak memberikan waktu, dalam membimbing 

langsung, penulis banyak mengucapkan terima kasih. 

8. Dosen-dosen pengajar di Prodi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah 

Palembang. 

9. Buat teman-teman kosan, Saudara Haris Marzuki, Sulaiman, Saudara 

Dianto, Ade Bodex, Tio dan Saudara Krispian yang telah mendukung serta 

memberi masukan dalam mengerjakan Skripsi ini. 

10. Adik-adikku M.Yusup dan Siti Aisyah yang selalu memberikan yang 

terbaik untukku, selalu memberika semangat. 

11. Teman-teman Ahmad Solihul Hadi, Zamzami, Janu Afriadi, Akbar 

Aryadhi, Arminsyah, Angga Putra, Firman Dani, Zakaria Edi, Zaidan 



11 
 

 
 

Fadli, Suwandi, Sugito, Yulius Saputra, Rafiayansah, Rizal Insani dan 

semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah 

memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 dan kakak-kakak serta adek-

adek tingkat. 

Akhirnya atas segala batuan, petunjuk dan bimbingan serta 

semangat dari berbagai pihak penulis hanya dapat menyerahkan semua itu 

kepada sang pencipta Allah SWT, dan semoga menjadi amal kebaikan dan 

semoga Allah SWT akan membalasnya. Kepada pihak penulis selama 

penulis menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan  

rahmat dan pahala kepada semua pihak yang telah banyak membantu 

penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

Palembang,   Januari 2015 
Penulis 

 
 

 

Tri Sutrisno 
NIM.11190141 

 



12 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii  

NOTA DINAS ................................................................................................. iii  

ABSTRAK ...................................................................................................... iv 

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................. v 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ......................................... vi 

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xv 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah.................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 5 

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6 

D. Kegunaan Penelitian ......................................................................... 6 

E. Kerangka Berfikir ............................................................................. 6 

F. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 9 

1. Jenis Penelitian ........................................................................... 9 

2. Metode Pengumpulan Data ........................................................ 9 

3. Lokasi Penelitian ........................................................................ 11 

4. Sumber Data ............................................................................... 11 

G. Populasi dan Sampel ........................................................................ 12 

H. Teknik Analisis Data ........................................................................ 12 



13 
 

 
 

I. Sistematika Penulisan ....................................................................... 13 

BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu........................................................................ 15 

B. Landasan Teori ................................................................................ 18 

1. Ekonomi Islam .......................................................................... 18 

2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam .................................................... 20 

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam ............................................... 22 

4. Pengertian Harga ....................................................................... 24 

5. Pengertian Penetapan Harga dalam Pandagan Islam ................ 26 

BAB III  GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 38 

1. Gambaran Umum ..................................................................... 38 

B. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya  ............. 42 

1. Visi ........................................................................................... 42 

2. Misi .......................................................................................... 42 

BAB IV  HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Penetapan Harga Pakaian Jadi  di Pasar KM 5 Kota Palembang .... 44 

1. Penetapan Harga Menurut Ekonom Klasik Berdasarkan Teori  

Ibnu Taimiyah dalam Konsep Harga Sebagaumana Yang ada 

Di Pasar KM 5 Palembang ......................................................... 50 

 



14 
 

 
 

2. Hubungan Antara Penetapan Harga secara Teori dan Pendapat  

Para Ahli Terhadap Keinginan Pembeli ..................................... 52 

3. Pandangan Pembeli Terhadap Penjual dalam Penentuan Harga 

Pakaian Jadi yang Berlaku di Pasar Tradisional yaitu Pasar  

KM 5 Kota Palembang ............................................................... 56 

B. Penetapan Harga Pakaian jadi di Pasar KM 5 Kota Palembang 

Dalam Kaidah Ekonomi Islam ......................................................... 58 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ............................................................................................ 65 

B. Saran .................................................................................................. 66 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  67 

LAMPIRAN ....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel I. 1 Macam-macam Jenis Pedagang Blok A dipasar KM. 5 Kota 

                 Palemabng ..........................................................................................4 

Tabel II.  1  Penelitian Terdahulu........................................................................14 

Tabel III. 1 Nama-nama barang yang diperjualbelikan Dipasar KM 5 Kota 

                   Palembang ........................................................................................40 

Tabel IV. 1 Daftar Nama dan harga setiap jenis Pakaian Jadi Dipasar KM 5  

                   Kota Kota Palembang Untuk Kebutuhan Laki-laki .........................45 

Tabel IV. 2 Daftar Nama dan Harga Setiap Jenis Pakaian Jadi Dipasar KM 5 

                   Kota Palembang Untuk Kebutuhan Perempuan ...............................46 

Tabel IV. 3 Rekafitulasi Data Tingkat Harga dan Tingkat Keuntungan yang  

                   Diperoleh Para Pedagang Pakaian Jadi Dipasar KM 5 Kota 

                   Palembang ........................................................................................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar I. 1 Kerangka Berfikir ...........................................................................7 

Gambar II. 1   Kurva Permintaan ........................................................................34 

Gambar II. 2   Kurva Penawaran .........................................................................35 

Gambar II.3   Kurva Harga Keseimbangan .........................................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia dan menjadikan makhluk yang membutuhkan 

makanan, minuman, pakaian dan tempat tingal. Sejak awal sejarah manusia, orang 

berkerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, 

dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah akan berikan bagi mereka. Ketika 

tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi dalam segala kebutuhan barang dan 

jasa, terjadilah kerja sama antar manusia dalam rangka menjamin terpenuhunya 

kebutuhan-kebutuhan itu.1  

Pasar adalah sebuah mekanisme yang pertukaran produk baik berupa 

barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal 

manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang paling penting dalam 

perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasullullah dan khulafaur rasyidin 

menujukan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat 

Islam pada masa itu. Rasullullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh 

mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi 

harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar 

yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.2 

                                           
1 Ahmad hasan, mata uang islam,( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), hlm 22 
2 Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi( jakarta: PT. Pranada Media, 

2010),hlm:263 
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Adapun ayat yang berkenaan dari penjelasan di atas yang berhubungan 

dalam dunia pasar terdapat dalam  al-Qur‟an surat al-Furqaan ayat 7 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

                         

       3    

 
Rasullullah menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. 

Berarti bahwa harga di pasar tidak boleh di intervensi oleh siapapun. Adapun 
hadits yang menguat ayat di atas yaitu HR Rasulullah saw yang berkaitan dengan 
penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik:  Pada zaman 
Rasulullah SAW terjadi lonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang 
menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata: “Ya Rasulullah, harga-
harga dipasar melonjak begitu tinggi, tolong patoklah harga tersebut .  
Rasulullah SAW menjawab, ‟sesungguhnya Allahlah yang (pada hakekatnya) 
menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan meluaskan rezki. 
Janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam 
soal harta maupun nyawa‟‟ (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu 
Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban).4 

 
Di atas telah disebutkan bahwa Rasullullah tidak mau menentukan harga. 

Hal ini menujukan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar 

yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi 

apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus 

penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya bertindak  untuk 

menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak pihak yang dirugikan.  

Dari penjelasan ini maka sangat erat sekali dengan  aturan jual beli, karena 

menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).5 

                                           
3QS. al-furqan ayat( 7) 25. Artinya dan mereka berkata,” mengapa Rasul ini memakan 

makanan dan berjalan di pasar-pasar ? mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar 
malaikat itu memberikan peringatan bersama dia. 

4 http://www.google.co.id/ di akses tanggal 12 agustus 2014: jam 22:15 wib 
5 Sulaiman rasjid, fiqih Islam, ( Bandung: Sinar baru Algensindo, 2012), halm:  278 

http://www.google.co.id/
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Adapun ayat yang berkenaan dengan akad jual beli terdapat dalam QS. al-Baqarah 

Ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :  

6َوَأَحّل الّلُه اْلبَ ْيَع َوَحّرَم الرّبَا
 

Untuk lebih menegaskan lagi yang berkenaan dengan ayat di atas, maka 

maksud dari ayat tersebut adalah Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-

beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan 

sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum 

turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk 

mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang 

kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka 

adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.7 Al –hafiz Ibnu Katsir 

dalam tafsir mengatakan ayat diatas, apa yang bermanfaat bagi hambanya maka 

allah memperbolehkan dan apa yang memandharatkannya maka dia melarang bagi 

mereka.8 

Pasar KM 5 kota Palembang merupakan salah satu pasar atau tempat 

sebagian besar pedagangnya mencari penghasilan dengan berdagang. Sistem yang 

dipakai para pedagang disana sesuai dengan kondisi yang ada. 

Dengan demikian pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

manusia selain pangan dan papan. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang 

                                           
6 QS. Surat Al-Baqarah ayat (2) : 275. Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli 

dan megharamkan Riba. 
7 http://banksyariahindo.wordpress.com/2011/10/23/tafsir-al-baqarah-ayat-275/ di akses 

tanggal 01-11-2014 : jam  00:05 wib 
8 http://royanmakalah.blogspot.com/2013/01/tafsir-ayat-dan- hadits-tentang-jual-beli. di 

akses tanggal 01-11-2014: jam  00:07 wib 
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akan memberikan kepantasan, Kenyamanan serta keamanan. Dalam kehidupan 

sehari-hari, kadang kita menyebut pakaian adalah busana atau sebaliknya, 

Walaupun sebetulnya tidak sama, Karena pada  pakaian adalah bagian dari 

busana. Sedangkan busana mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan 

pakaian, Karena busana menyangkut semua yang dikenakan manusia dari ujung 

kepala samapai ujung kaki, Sedangkan Pakaian meliputi baju, blouse, kaos, Rok, 

Celana dan juga pakaian dalam.9  

Berdasarkan hasil survei secara langsung jumlah pedagang di Pasar  KM. 

5 dan jumlah beberapa blok yang ada di pasar KM.5 adalah sebagai berikut :  

Blok A ( lantai 2 ) : terdiri dari 149  pedagang dan terdapat berbagai jenis 

dagangan di blok A.  

Tabel 1.1 

Macam-macam jenis pedagang  blok A  dipasar KM.5 Palembang 

2014 

No Jenis Dagangan Jumlah Pedagang % 

1 Pakaian Jadi 112 75,16% 

2 Sepatu, sandal 25 16,77% 

3 Alat dan bahan menyulam 8 5,37% 

4 Penjual mas 4 2,7% 

           Sumber : Laporan Kepala Pasar KM 5 2014 

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang yang ada di 

pasar KM 5 kota Palembang adalah pedagang pakaian jadi, setelah di lihat dari 

persentase yang ada dari tabel tersebut.  

                                           
9http://artikelbajumuslim.blogspot.com/2014/02/pengertian-dan-fungsi-pakaian-serta.html 

di akses tangal 14 agustus 2014: jam : 8:25 wib 

http://artikelbajumuslim.blogspot.com/2014/02/pengertian-dan-fungsi-pakaian-serta.html
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Blok B ( Lantai 1) :  terdiri dari 151 tempatnya, tetapi yang berdagang cuma 105 

dagangan. Dan Blok C: kurang lebih 150 pedagang. Jadi seluruh pedagang di 

pasar KM.5 diperkirakan 450 pedagang. Dengan demikian pedagang pakaian jadi 

terletak di Blok A. 

Dari hasil penjelasan di atas maka jelaslah  masalah yang sering  terjadi 

dalam hal menetapkan suatu harga, tidak adanya standarisasi dalam melakukan 

penetapan harga pakaian jadi yang akan di jual, dalam hal ini adalah harga 

pakaian jadi. Maka didalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan peninjauan 

terhadap harga pakaian jadi yang diterapkan di Pasar KM 5 berdasarkan persfektif 

Ekonomi Islam agar tidak melanggar ketentuan syariah dan tujuan utama manusia 

sebagai khalifah di bumi.  

Dengan hal sedemikian penulis sangat tertarik untuk meneliti dan 

mengetahui  dalam bentuk skripsi yang berjudul” TINJAUAN EKONOMI 

ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA PAKAIAN JADI DIPASAR 

KM 5 KOTA PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penetapan harga Pakaian jadi dipasar KM.5 Kota 

Palembang ? 

2. Bagaimana penetapan harga yang di lakukan pedagang pakaian jadi di 

pasar KM.5 kota Palembang dalam kaidah Ekonomi Islam ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang di inginkan dalam penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimanap enetapan harga Pakaian Jadi dipasar 

KM.5 Palembang. 

2. Untuk mengetahui  penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang 

pakaian dipasar KM 5 Palembang sudah sesuai dengan kaidah 

Ekonomi Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 
 
1. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai rujukan dan bandingan penetapan 

harga penulis-penulis yang akan datang  dalam menyusun sebuah skripsi 

atau ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah penetapan 

harga dipasar. 

2. Bagi akademik, penulis berharap penelitian ini juga dapat dijadikan 

tambahan referensi atau sumber informasi dan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. 

3. Pembaca, dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang relevan dalam penelitian ini. 

E. Kerangka  Berfikir 

Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus di bayar 

konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang di tawarkan.10 

Menurut Kotler harga adalah sejumlah uang ( berikut barang ) yang diberikan oleh 

                                           
10 Kasmir, Kewirausahaan,( Jakarta:PT: Rajawali Pers,2007), hlm 175 
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konsumen kepada penjual atau pemasar untuk memperoleh produk berikut 

pelayanannya.11 

Dari pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang harus dibayar konsumen kepada produsen atau penjual untuk 

mendapatkan sebuah produk atau jasa. 

 Berdasarkan hasil survei harga pakaian jadi di pasar KM 5 yaitu harganya 

di tentukan oleh pedagang itu sendiri atau harga yang sesuai dengan mekanisme 

pasar itu sendiri, setelah di survei tidak ada ketetapan harga dari pemerintah 

setempat. Dengan demikian maka kerangka berfikirnya dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 1.I 
Kerangka Berfikir 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Kepala Pasar KM 5 2015 

Dalam Islam penentuan harga di lakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, 

yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam 

pertemuan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak 

                                           
11 Kolter,Philip, Manajemen Pemasaran,( Jakarta: Indeks,2005), hlm 141 

Pakaian Jadi Di pasar 
KM.5 Palembang 

 

Harga Yang 
ditetapkan 
pedagang 

Penyelesaian dalam 
kaidah islam 
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ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga 

tersebut.12  

Harga dalam konsep Islam menurut Ibnu Taimiyah yaitu harga yang adil  

dan harga yang setara yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang 

dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi 

barang-barang tersebut atau barang yang serupa pada waktu dan tempat yang 

khusus.13 Ibnu Taimiyah juga menjelaskan harga yang setara adalah harga yang 

dibentuk kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni sesuai dengan 

pertemuan antara permintaan dan penawaran.14 

Menurut Ibnu Khaldun, jika suatu kota berkembang dan jumlah 

penduduknya semakin banyak, maka harga makanan pokok akan menurun 

sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebatkan oleh 

meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang 

ini sangat penting dan di butuhkah oleh setiap orang sehingga penggaadaannya 

akan di prioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan 

meningkatnnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkataan permintaan barang 

mewah ini.15 

Pembahasan di atas akan digunakan sebagai rujukan yang dilakukan 

sebagai penelitian di Pasar KM.5 Palembang, setelah itu akan didiveritifikasikan 

                                           
12 Adiwarman A. karim,Ekonomi Mikro Islam,( Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada,2010), hlm:152 
13 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 

hlm:357 
14 Ibid.,358 
15 Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi( jakarta: PT. Pranada Media, 

2010),hlm:274 
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ke konsep ekonomi yang paling sesuai dengan praktek yang diterapkan serta data 

yang diperoleh dilapangan. 

F. Jenis dan Sumber Data 
 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu 

data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.16, melainkan data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang akan di teliti. Penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian lapangan yaitu field reserch mengumpulka data secara 

langsung pada lokasi penelitian atau tatapan muka langsung ke objek penelitian, 

yakni di Pasar KM.5 Palembang. 

2. Metode pengumpulan data 

Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik : 

a. Wawancara 

 yaitu dengan mendagakan Tanya jawab kepada objek yang diteliti 

atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang 

sedang diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.17  

Wawancara merupakan studi penting tentang intraksi antar 

manusia, sehingga wawancara dapat merupakan alat sekaligus objek 

                                           
16 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam ( Jakarta: Rajawali Pers), hlm: 99 
17 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R dan D,( Bandung: 

Alfabeta,2011),hlm:231 
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yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai 

status yang sama.18 

Jadi dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara 

langsung dengan pemilik toko tersebut. Dari wawancara ini didapat 

dan diperoleh data-data mengenai  penetapan harga Pakaian di Pasar 

KM.5 Palembang. Responden yang akan di wawancarai untuk sampel 

11 orang pedagang. 

b. Pengamatan 

yaitu dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap 

objek yang diteliti dengan cara mewawancarai.  Teknik pengamatan 

menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap obek yang diteliti dengan 

mengunankan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam 

bentuk lebar pengamatan lainnya.19 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan secara 

langsung di Pasar KM 5 kota Palembang mengenai penetapan harga 

yang dilakukannya dan segala yang ada hubungan dengannya. 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen yang ada 

pada pasar Pal Lima Palembang dalam bentuk wawancara dan bentuk 

file dipasar pal lima Palembang. Dokumen merupakan catatan 

                                           
18 Sedarmanyanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian,( Bandung: Mandar 

Maju,2011),hlm 80 
19 Muhammad, Metodologi Penelitian Islam,( Jakarta:  Rajawali Pers,2008),hlm: 150 
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peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi pelengkap dari 

pengunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

Kualitatif.20 

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari catatan atau 

arsip yang terdapat pada kantor pusat Perusahaan Daerah Pasar 

Palembang Jaya dan juga terdapat pada Kantor cabang di pasar KM.5 

yang ada hubungannya dalam pokok masalah harga. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah  pedagang pakaian jadi dipasar  KM.5 

kota Palembang yang terletak di JL.Kol.H. Berlian, KM.5  kelurahan Aria 

Kemuning Palembang.  

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer karena 

data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau 

data baru.21  Dalam penelitian ini data adalah data mengenai harga Pakaian jadi di 

Pasar KM 5 kota Palembang. 

 

 

 

 

                                           
20 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R dan D,( Bandung: 

Alfabeta,2011),hlm:240 
21 Iqbal hasan, Statistik 1,( Jakarta : PT. Bumi Aksara,2008),hlm:33 
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G. Populasi dan Sampel 
 

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang 

diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek 

psikologis yang dibatasi oleh keretria tertentu.22 Yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pedagang pakaian yang ada di Pasar KM 5 

Palembang.  

Berdasarkan hasil data dari penelitian di pasar KM 5 Palembang ada  112 

pedagang Pakaian.  Menurut Sugiyono jika populasi kurang dari 100 orang maka 

sampel yang di ambil 100%, dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka 

sampel boleh di ambil antara 1%, 5%, atau 10%. Jadi sampel yang diambil penulis 

yaitu sebanyak 10% dari 112 orang yaitu 11 orang yang jadi sampelnya.23 

H. Teknik Analisi Data 
 

Mengunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambil data yang 

mengambarkan susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku maupun 

pemikiran dalam penarikan kesimpulan.24 Metode yang dimulai dengan cara 

mengumpulkan data, mencatat dan mengklasifikasikan sifat dan objek yang 

diteliti kemudian dihubungkan dengan teori  yang mendukung yang berisi semua 

peristiwa dan pengalaman dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobjektif 

mungkin. 

                                           
22  Sedermanyanti dan Syarifudin Hidayat, metodologi penelitian,( Bandung: CV. Mandar 

maju, 2011), hlm : 121 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rad,( Bandung : Alfabeta, 

2014).hlm.124 
24 Widya rizkiyati,”Pengaruh Harga terhadap minat beli konsumen pada PT. Indomaret 

Palembang”,skripsi,( Palembang Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah,2010),hlm.11.( 
tidak diterbitkan). 
 



29 
 

 
 

Data yang dikumpulkan berupa observasi,wawancara dan dokumentasi 

dari pihak pasar KM.5 palembang. Selanjutnya dianalisis penetapan harga yang 

dilakukakan oleh Pasar KM.5 dianalisis dalam Ekonomi Islam secara deskriptif 

kualitatif, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara deduktif yaitu 

dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus sehingga hasil 

penelitian akan mudah dimengerti. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan hal demikian 

penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan 

hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut 

adalah : 

Bab 1. PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Penulisan Skripsi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka berfikir, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika 

penulisan. 

Bab II. LANDASAN TEORI 

Mengenai Penelitian terdahulu dan dasar teori  Ekonomi islam, serta penjelasan 

mengenai sistem penetapan harga yang bersifat islami  terutama di Pasar KM.5 

Palembang. 

Bab III. METODELOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai objek penelitian terutama pada gambaran umum di Pasar 

KM.5  Palembang. 

Bab IV. PEMABAHASAN 
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 Hasil analisa dari pembahasan penelitian berdasarkan dari  Penetapan Harga  

pakaian jadi terhadap Harga Pasar di KM.5 Palembang, dan menganalisa harga 

dalam kaidah Ekonomi Islam. 

Bab V. PENUTUP 

 kesimpulan Dari hasil penelitian dan saran untuk dunia pasar di Palembang.  
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BAB II  

 LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian sebelumnya : 

Tabel. A.1 
Penelitian Terdahulu 

 
 
No 

Nama/ 
Tahun 

Judul Hasil 
Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

1 Widiyastuti    
( 2007) 

Analilis 
Perhintung
an harga 
pokok 
produksi 
tas wanita 

Menghasilkan 
harga produk 
yang lebih 
tinggi besar 
dibandingkan 
dengan 
metode 
perhintungan 
harga pokok 
produksi 
yang 
dilakukan 
oleh 
perusahaan 

Perhintung
an harga 
pokok 
produksi 
yang 
dilakukan 
produksi 
litera 
masih 
sangat 
sederhana 
pada tas 
wanita 

Langkah-
langkah 
dalam 
menetapkan 
harga dalam 
penentapan 
harga 
pakaian jadi 

2 Siti 
Muflikhatul 
jurusan 
Syariah          
( Muamalah) 
Universitas 
Muhammadi
yah 
Surakarta  

Penentuan 
harga Jual 
beli dalam 
Ekonomi 
Islam 

Membatasi 
dengan 
penentuan 
harga yang 
dilakukan 
dengan 
proses jual 
beli saja 
bukan dalam 
transaksi 
yang lain dan 
membedakan 
antara kata 
jika 
penentuan 
harga dan 
pematokan 

Dalam 
penelitian 
ini, ia 
hanya 
menjelaska
n 
penentuan 
harga jual 
beli secara 
umum. 
Tapi di 
penelitian 
sekarang 
penetapan 
harga jual 
beli dalam 
pakaian 

Mempertimb
angkan harga 
tersebut 
pantas. 
Dalam hal 
penawaran 
dan 
permintan 
terhadap 
penetapan 
harga 
pakaian jadi. 
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harga. jadi. 

3 Santi 
Rahayu     ( 
2009)    

Analisis 
penentuan 
harga 
produksi 
tas 
berdasarka
n sistem 
ABC 

Persaingan 
harga, 
kualitas, dan 
sebagainya 
menjadikan 
sebagian 
perusahaan 
harus 
membenahi 
berbagai 
aspek di 
dalam 
perusahaanny
a agar mampu 
menghadapi 
persaingan 
tersebut.  

Di lihat 
dari 
produknya, 
penetapan 
harga tas 
dan 
penetapan 
pakaian 
jadi. 

Sama 
mengunakan 
metode full 
costing. 

4 Rini Martusa 
( 2009) 

Penetapan 
harga dan 
pembuatan 
kain grey 
Perusahaan 
kota 
bandung 

Perhintungan 
harga pokok 
produksi 
mengenukan 
sistem 
konvensional 
untuk produk 
kain grey 
polos 
menghasilkan 
harga pokok 
produksi 
lebih besar. 
Dengan 
perhintungan 
ABC 

Penetapan 
kain grey 
dengan 
sistem 
perhintung
an 
konvension
al 

Sama-sama 
dalam 
menentukan 
harga pakai 
dengan 
metode 

5 Edi Winarto     
( 2009) 

Analisis 
Harga 
Produksi 
Sepatu ( 
Studi 
Kasus 
Hunter, 
depok ) 

Dengan 
metode ada, 
Harga jual 
yang 
ditetapkan 
selama ini 
ternyata 
belum 
merefleksikan 
keuntungan 
yang 

Dari 
produksiny
a, disni 
produksi 
penetapan 
harga jual 
sepatu, 
dalam 
penelitian 
sekarang 
penetapan 

Sama dalam 
menetapa 
harga jual 
beli, baik itu 
sepatu 
maupun 
penetapan 
jadi dengan 
metode yang 
ada. 
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sebenarnya 
yang 
diharapkan 
oleh 
perusahaan.  
 

harga 
pakaian 
jadi. 

6 Andri Yuhan 
Cahyana        
( 2009) 

Analisis 
penetapan 
harga 
pokok 
produksi 
sofa pada 
UKM Adi 
Jaya 
Furniture 
dengan 
Metode 
ABC 

Klasifikasi 
biaya yang 
terkai  untuk 
proses 
produksi sofa 
pada Adi Jaya 
Furniture 
terdiri dari 
biaya 
langsung dan 
biaya tidak 
langsung. 
 
. 

Dilihat dari 
produksiny
a, disini 
penetapan 
harga 
produksi 
Sofa. 

Sama 
menentukan 
harga dengan 
jenis barang 
yang sama 

7 Ersa Erita 
sari silalahi  
( 2003) 

Komunikas
i pedagang 
pakaian 
bekas 
dalam 
menetapka
n harga 
pada 
pembeli     
(Pasar 
Inpres 
Kwala 
Bekala 
medan) 

untuk 
mengetahui 
bentuk- 
bentuk 
komunikasi 
yang 
dilakukan 
pedagang 
pakaian bekas 
dalam proses 
komunikasi 
dengan 
pembeli.dalam 
menetapkan 
harga pakaian 
bekas. 

Di lihat 
dari segi 
produknya. 
Ada yang 
menetapka
n pakaian 
bekas dan 
pakaian 
jadi. 

Sama-sama 
mengumpulk
an data 
dengan 
wawancara 
dan dengan 
data yang di 
perolehnya. 
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B. Landasan Teori 
 

1. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. 

Ekonomi Islam itu dilahirkan bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri 

melainkan sebagai integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang 

lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap aktifitas manusia, termasuk 

ekonomi.25 

Ekonomi Islam mempelajari prilaku individu yang dituntun oleh Islam, 

mulai dari penentuan tujuan, cara memandang dan menganalisis masalah-

masalah ekonomi, serta prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian ekonomi Islam dapat di artikan 

suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan 

mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.26 

Untuk memberikan pengertian yang jelas maka berikut di sampaikan 

beberapa definisi ekonomi islam menurut para ekonom musliam termuka  : 

1. Hazanuzzaman mendefinisikan ekonomi islam merupakan ilmu  

ekonomi yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Segala bentuk 

pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan pada Al-

                                           
25 Tim P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam,( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm: 16 
26  Ibid.,19 
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Quran dan sunnah tidak dikatakan dalam ekonomi Islam dengan 

pengetahuan dan penerepannya.27 

2. Menurut Khurshid Ahmad, Ekonomi Islam adalah suatu upaya 

sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan prilaku manusia 

yang berkaitan dengan masalah itu persefektif Islam.28 

3. Mannan, Ahmad dan Khan mendefinisikan Ekonomi Islam adalah 

implementasi sistem ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi yang 

ditunjukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, 

ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum 

terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada 

pentingnya sprit Islam dalam setiap aktivitas manusia. 

4. Siddiqie dan Naqvi mendefinisikan ekonomi Islam adalah representasi 

prilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara 

menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan 

penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang 

tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. 

5. Chapra dan Choudry mendefenisikan ekonomi Islam adalah lebih 

komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang 

telah ada. Bahwa berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun 

teoritis. 

                                           
27 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Persfektif Islam ( Yogyakarta: BPFE, 2007), 

halm:6-7 
28 Rivai, Norma dan Etika ekonomi Islam( Jakarta: Gerna Insani,2009),hlm:12 
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Dari berbagai definisi di atas dapat di simpulkan bahwa ekonomi 
Islam bukan hanya merupakn praktik kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh individu dan komunitas Islam yang ada, namun juga 
merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada 
ekonomi islam. Dengan demikian ia mencakup cara memandang 
permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi 
atas berbagai permasalahan ekonomi.29  

 
   Walaupun penafsiran yang berbeda-beda serta pandagan yang 

diambil oleh para sarjana Muslim  kita mengenai beberapa aspek ekonomi, 

meskipun amat signifikan, jaganlah dipandang suatu kelemahan, 

melainkan sebagai suatu positif dan dinamik dari ilmu ekonomi islam. 

2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Prinsip dalam ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok 

yang membangun struktur atau kerangkan ekonomi Islam yang digali 

dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebabagai dasar bagi 

setiap individu dalam berprilaku ekonomi.30 

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan 

Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-

nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai 

ekonomi Insani di tunjukan untuk kemakmuran manusia. 

Selanjutnya Umer Chapra dalam Edwin menyebutnya dengan 

ekonomi Tauhid. Ceriman watak ketuhanan ekonomi Islam bukan pada 

aspek pelaku ekonominya sebab pelaku pasti manusia tetapi pada aspek 

aturan yang harus di pedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan 

pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada 

                                           
29 Ibid., 19 
30 Tim P3EI UII Yogyakarta,  Ekonomi Islam,( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm: 65 
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dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya dikembalikan segala 

urusan.31  

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, 

karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam 

membentuk kepribadian, prilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi 

manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. 

Nilai-nilai keimananan inilah yang kemudian menjadi aturan yang 

mengikat. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan 

manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak 

boleh lepas dari nilai, yang secara vertical merefleksikan moral yang baik, 

dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk 

lainnya. 

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam 

segala hal, kecuali dalam perbuatan dosan kepada Allah atau melakukan 

aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS.al-

maa‟idah ayat 2 : 

                                 

                            
                    

                                           
31 Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,( Jakarta : PT. Kencana Pernada 

Media Group,2006), hlm:12 
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      32 

  
Dari ayat diatas menjelaskan kepada kita, bahwa marilah kita jalani 

kerja sama yang baik, dan menyeru kepada kita berbuat baik dalam 

melakukn sesuatu dan mengharapkan ridho Allah, dan jangan diantara kita 

tolong menolong dalam hal keburukan dan siksaanya sangatlah keras. 

Demikianlah sesungguhnya prinsip dasar ekonomi Islam. Suatau 

sistem yang bersifat Ilahia-Insaniah, bersifat terbuka tapi sekaligus 

selektif. Sistem ekonomi Islam juga mengenal toleransi tetapi ekonomi 

islam tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan. 

3. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 
 

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadits terkait dalam ekonomi 

sangtalah banyak. Dari berbagai pandagan ekonomi Muslim dapat 

disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa 

segala aktifitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi hanya dalam 

rangka untuk ditunjukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum 

Allah. Pada hakiktanya hukum ini berlaku didunia ini bisa berasal dari 

                                           
32 QS. al-Ma‟idah ayat ( 5 ): 2. Artinya:  wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah melangar kehormatan 
bulan-bulan-bulan haram, jangan menganggu hewan-hewan korban, dan hewan-hewan korban 
yang diberi tanda, dan jangan pula menganggu orang yang mengujungi baital haram, mereka 
mencari karunia dan keridhaan tuhan-nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka 
bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencian mu kepada suatu kaum  karena mereka 
menghalang- halangi mu dari masjidil haram. Mendorongmu membuat melampaui batas. Dan 
tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakalah kepada Allah, sesungguh Allah 
sangat berat siksanya‟. 
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alam maupun buatan manusia. Ekonomi akan membawa kepada Falah 

ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali 

kepada hukum Universal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut hukum 

alam oleh masyarakat konvensional. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid 

ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang 

menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya yaitu.33 

a. Adil 

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. 

Menegaskan keadilan dan memberantaskan kezaliman adalah tujuan 

utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakan 

sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.  

Dengan berbagai muatan makna adil tersebutm secara garis besar 

keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat 

kesamaan perlakuaan dimana hukum, kesamaan hak kompensasi, hak 

hidup secara layak, hak menikmati pembagunan dan tidak adanya pihak 

yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan. 

b. Khilafah 

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai 

penganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan oleh 

Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah 

untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.  

                                           
33 Tim P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam,( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm: 58 
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c. Takaful 

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah beraudara. 

Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang 

sebelumnya mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri.  

4. Pengertian Harga  

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan 

marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam 

pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.  

Menurut Philip Kotler Harga adalah salah satu unsur bauran 

pemasarn yang menghasilkan pendapatan; unsur lainya menghasilkan 

biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah 

disesuaikan, cirri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membuntuhkan 

lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang 

dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan 

mereknya.34 

Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar 

konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang 

ditawarkan.35 

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran 

pemasaran yang di maksud adalah harga, produk, dan saluran, promosi, 

yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P ( Price,Product, Place dan 

Promotion). Harga suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan, 

                                           
34 Kolter, Manajemen Pemasaran ( Edisi ke Sebelas) jilid 2, ( jakarta :Gramedia, 

2005),hlm :139 
35 Kasmir, Kewirausahaan( Jakarta: Rajawali Pers,2007),hlm:175 
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adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu produk, tempat, 

promosi menimbulakan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh 

suatu usaha/badan usaha. 

Apabila harga suatu produk dipasaran adalah cukup tinggi, hal ini 

menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek 

produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan menyakinkan. 

Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini 

menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek 

produk tersebut kurang bagus dan kurang menyakinkan bagi konsumen. 

Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualita dan 

merek dari suatu produk, asumsi yang di pakai disini adalah bahwa suatu 

usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha 

agraris, usaha dan jasa dan lainnya menetapkan harga produk dengan 

memasukan dengan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan 

untuk produk tersebut. 

Fandy Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam 

memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus 

menentapakan harganya secara tempat. Harga merupakan satu-satunya 

unsure bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya ( produk, distribusi, dan 

promosi) menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran.  

Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang 

bersifak fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya 
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dengan karateristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. 

Kedua hal terakhir dapat diubah/disesuaikan dengan mudah dan cepat, 

karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.36 

5. Pengertian Penetapan Harga Dalam Pandagan Islam 

Dalam konsep konvensional penetapan harga menjadi sangat 

penting untuk diperhatiakn untuk mengingat harga merupakan salah satu 

penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan.37dalam ekonomi 

konvensional umumnya produsen menetapkan harga dengan cara 

menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi ditambah dengan 

keuntungan yang diinginkan. 

Dalam pandangan Islam Menurut Rachmat Syafei, harga terjadi 

pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, 

lebih besar, atau sama dengan nilai barang  atau sama dengan nilai barang 

lainnya. Biasanya harga di jadikan penukaran barang yang diridhai oleh 

kedua pihak yang akad.38 

Dalam konsep Islam,  penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-

kekuantan pasar, yakni kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan 

dan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, 

dalam artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi 

pada tingkat harga tertentu.39 

                                           
36 Fandy Tjiptono.Strategi Pemasaran ( Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm.151 
37 Kasmir, kewirausahaan( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.191 
38 Rachmat Syafei, fiqih Muamalah( Bandung: Pustaka setia,2000) hlm.87 
39 Adiwarman A. karim,Ekonomi Mikro Islam,( Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada,2010), hlm:152 
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Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan 

sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana 

kesepakatan tersebut  diridhai oleh kedua belah pihak.  Harga tersebut 

haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, 

lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh 

pihak penjual kepada pihak pembeli. 

Dalam konsep Islam menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh 

Yusuf Qardhawi : penentuan harga mempunyai dua pihak : ada yang boleh 

ada yang haram. Tas‟ir yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang 

adil yang dibolehkan.40 

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga 

dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka 

ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika 

penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarkat, 

seperti menentapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga 

resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.41  

Menurut Qardhawi, Jika pedangang menahan suatu barang, 

sementara pembeli membutuhkan dengan maksud agar pembeli 

membutuhkan dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan 

harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini pedagang suka rela 

harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak berwewenang 

                                           
40 Yusuf Qardhawi.Norma dan Etika Ekonomi Islam ( Jakarta: Gema Insani,1997) 

hlm.257 
41 Ibid.258 
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wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib 

dilakukan agar pendagang menjual  harga yang sesuai demi tegaknya 

keadilan sebagaimana di minta oleh Allah.42 Sedangkan menurut Ibnu 

Taimiyah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.43 

Dari penjelasan di atas maka penetapan harga diserahkan pada 

mekanisme pasar yang diletakkan pada kekuatan penawaran dan 

permintaan itu sendiri, seperti terungkap dari sebuah hadis Rasullullah 

Saw. 

 Yang di riwayatkan pleh Anas Bin Mali, bahwa suatu ketika 
terjadi kenaikan harga barang di kota Madinah, beberapa sahabat 
menghadap Nabi Saw, untuk mengadukan masalah itu dan meminta beliau 
agar mematok harga-harga barang di pasaran. Rasullullah menjawab,” 
sesungguhnya Allah menetapkan harga, yang menahan, dan melepaskan, 
dan mengatur rezeki. Aku mengharapkan agar saat berjumpa Allah dalam 
keadaan tidak ada seorangpun di antar kalian yang mengugatkan karena 
kezaliman dalam jiwa dan harta”. 

 Meskipun demikian dalam kasus lain dimana ada ketidakadilan 

dan unsur penipuan terjadi dalam aktivitas bisnis masyrakat, Rasullullah 

Saw. Tetap melakukan campur tangan, dalam hal ini turut mengendalikan 

dan mengontrol harga, menyeimbangkan permintaan dan penawaran 

dengan tujuan keadilan penjual maupun pembeli.44 

 

 

 

 

                                           
42 Ibid., 259 
43 Adiawarman. Ekonomi Islam ( Jakarta: Penerbit III T Indonesia,2003) hlm.224 
44 Euis Amalia,Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam ( Jakarta:PT.RajaGrafindo 

Persada,2009),hlm.109 
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Konsep harga dalam Islam yaitu : 

1. Menurut Ghazali 

Dalam hal ini menurut Al-Ghazali Ia sudah menyajikan 

penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan 

timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan 

permintaan dan penawaran.45 

Menurut Iman Al-Ghazali ada enam sifat yang terpuji 

dalam perdagangan, yaitu : 

1. Tidak mengambil laba lebih banyak. 

2. Membayar harga lebih mahal kepada orang miskin. 

3. Membatalkan jual beli jika pihak pembeli 

membatalkannya. 

4. Memurahkan harga kepada orang miskin. 

5. Mempercepat bayar utang dari waktu yang ditentukan. 

6. Jika menagih cicilan kepada orang yang miskin yang 

tidak mampu atau menigal, maka dibebaskan.46 

2. Menurut Abu Yusuf 

Abu Yusuf adalah sarjana muslim yang pertama kali 

menulis tentang mekanisme pasar dan harga. Menurut Abu 

Yusuf, harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan 

kekuatan saja tetapi juga kekuatan penawaran. Oleh karena itu, 

                                           
45 Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam  (Jakarta: Rajawali Pers,2007),hlm:20 
46 Mulyadi, Kewirausahaan( Palembang: Rafah Pres,2011),hlm:22-23 
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bertambah dan berkurangnya harga tidak selalu berhubungan 

dengan bertambah dan berkurangnya dalam produksi.47 

Dalam buku lain Ia menyatakan, tidak ada batasan 

tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal 

tersebut ada yang menganturnya, prinsipnya tidak bisa 

diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, 

demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan 

makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.48 

3. Menurut Ibnu Khaldun 

Dalam hal Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme 

penawaran dan permintaan dalam menentukan harga 

keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh 

persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada 

posisi permintaan. Setelah itu, pada sisi penawaran ia 

menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi 

karena pajak dan pengutan-pungutan lain di kota tersebut.49 

Bagi Ibnu Khaldun itu sendiri, bahwa harga adalah 

hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengencualian 

satu-satunya dari hukum ini harga emas dan perak, yang 

merupakan standar monenter. Semua barang-barang lainya 

terkena fluktuasi harga yang tergantung dipasar. Bila suatu 

                                           
47 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Persfektif Islam ( Yogyakarta: BPFE, 2007), 

halm.353 
48 Adiwarman,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2008),hlm:252 
49 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Persfektif Islam ( Yogyakarta: BPFE, 2007), 

halm.361 
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barang langka dan banyak diminta, makanya harganya tinggi. 

Juka suatu barang berlimpah harganya rendah.50 

4. Menurut Ibnu Taimiyah  

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mendefiniskan harga yang 

adil atau harga yang setara adalah harga yang standar yang 

berlaku ketika masyarakat yang menjual barang-barang 

dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai suatu 

yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang yang 

serupa pada waktu dan tempat yang khusus. 

Dalam kitab Fatawa-nya Ibnu Taimiyah juga 

memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa 

faktor yang memengaruhi permintaan, dan kemudian tingkat 

harga. Beberpa faktor ini yaitu : 

a. Keinginan orang ( al-raghabah) terhadap barang sering 

kali berbeda-beda. Perbedaan ini, dipengaruhi oleh 

berlimpah atau langkanya barang di minta tersebut. 

Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka dari 

pada bersedia dalam jumlah yang berlebihan. 

b. Jumlah orang yang meminta juga memgarhui harga. Jika 

jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka 

harga akan relatif tinggi dibandingkan dengan yang 

meminta jumlahnya sedikit. 

                                           
50 Adiwarman,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2008),hlm:402 
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c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat dan lemahnya 

kebutugan terhadap barang, selain juga besar dan 

kecilnya permintaan. 

d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli 

barang tersebut.  Jika pembeli ini merupakan orang kaya 

dan terpecaya dalam membayar kewajibannya, maka 

kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang 

lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak 

terpecaya suka menunda kewajiban atau mengikari.51 

e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) 

pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. 

Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima 

luas, maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika 

dibandingkan dengan mengunakan dengan uang yang 

kurang diterima luas. 

f. Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan 

penjual dan pembeli. Jika pembeli memilki kemampuan 

untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, 

maka transaksi akan lebih lancar dibandingkan dengan 

pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan 

mengikari janjinya. 

                                           
51 Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi( jakarta: PT. Pranada Media, 

2010),hlm:271  
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g. Kasus yang sama dapat dierapkan pada orang yang 

menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada 

posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat 

memperoleh dengan tangan tanpa biaya apa pun. 

Dari beberapa poin di atas  dapat  disimpulkan bahwa 

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting 

dari harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. 

Untuk itu, ia secara umum sangat menolak segala campur 

tangan untuk menekankan atau menetapkan harga. Sehingga 

menggangu mekanisme pasar bebas. Sepanjang kenaikan harga 

atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh-

oleh faktor alamiah, maka di larang melakukan intervensi 

harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan 

dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya dengan 

ikhtikar.52 

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa harga yang 

setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang 

berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan 

permintaan dan penawaran.53 

Berdasarkan harga yang adil, Ibnu Taimiyah 

mendefiniskan laba yang adil sebagai laba yang normal yang 

                                           
52 Ibid., 272 
53 Adiwarman,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2008),hlm:357-

358 



50 
 

 
 

secara umum yang diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, 

tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan 

yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan 

ketidakpeduliaan masyarakat terhadap kondisi pasar yang 

ada.54 

Ia juga menyatakan bahwa naik dan turunnya harga 

tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian 

orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah 

penawaran 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 oleh tindakan yang adil atau 

mungkin juga tindakan tidak adil. 

Dari definisi di atas jelas bahwa yang menentukan harga adalah 

permintaan produk/jasa oleh para pembeli pemasaran produk atau jasa dari 

para pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka 

permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran 

pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoly dan persaingan 

sempurana. Adapun dalam penawaran pasar, tidak dilarang selagi tidak 

ada unsur zalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentuka oleh 

                                           
54 Ibid.,360 



51 
 

 
 

permintaan pasar dan permintaan pasar yang membentuk suatu titik 

keseimbangan.  

Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para 

pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan 

para penjual juga memberikan ridha. Titik keseimbangan yang merupakan 

kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. 

Permintan dan Penawaran dapat digambarkan dalam kurva sebagai 

berikut: 

        kurva permintaan 

Gambar II.1 

Harga 

  

Demand Permintaan 

 

   
     Kuantitas Produk 

Kurva di atas dapat dijelaskan apabila harga suatu produk turun, 

maka para konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut dalam 

jumlah yang lebih banyak, sebaiknya apabila harga suatu produk naik, 

maka para konsumen akan mengurangi jumlah pembelian mereka 

sehingga jumlah produk yang terjual akan mengalami penurunan. 
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kurva Penawaran 

Gambar II.2 

 Harga 

Penawaran 

 

 
  

Kuantitas Produk 
Kurva di atas dalam artian apabila harga suatu produk naik yang 

mengakibatkan bertambahnya Keuntungan yang bakal diperoleh, para 

pengusaha termotivasi untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut 

untuk ditawarkan dipasar, hal ini mengakibatkan jumlah barang yang 

tersedia dipasar semakin banyak. Sebaliknya apabila harga suatu produk 

turun yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh sangat tipis, maka 

para pengusaha kurang bergairah untuk mengadakan dan menyediakan 

produk tersebut untuk ditawarkan dipasar. 

Kurva Harga Keseimbangan ( Harga Pasar ) 

Gambar II.3 

Harga 

Demand ( D)    Supply(S) 

 

                                   E( Equiblirium) 

 

    0                            Jumlah 
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Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpontongan antar kurva suply 

dan demand dalam keadaan rela sama rela. Bila ada yang menggngu 

keseimbangan ini, maka pemerintah harus intervensi ke pasar. Antara 

permintaan dan penawaran jika digabungkan dan akan membentuk suatu 

titik keseimbangan yang dinamakan dengan harga 

keseimbangan/kesepakatan. 
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BAB III  

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 
 

1. Gambaran Umum 
b. Sejarah Singkat  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fahria sebagai 

Kasubid di Perusahan Pasar Palembang Jaya. Ia mengatakan bahwa 

pasar KM.5 di dirikan pembagunan pada tahun 2001. Pasar KM.5 

merupakan pasar cabang dari pasar Palembang Jaya Didaerah 

Palembang, Sumtra Selatan Masyarakat juga lebih sering menyebut 

lokasi dengan menyebut jaraknya dari pusat kota.55 Misalnya, pal limo 

atau sama artinya dengan KM 5 untuk menyebut pasar yang di km 5 

kota Palembang. Pasar KM 5 letak koordinat : -2.953568, 104, 735326 

dan luas pasar adalah, Luas tanah : 950 m2 dan luas Bangunan : 392 

m2. 

Sesuai dengan namanya, pasar Km. 5 terletak lima kilometer 

dari jantung kota Palembang yakni Bundaran Air Mancur Masjid 

Agung Palembang, tepatnya di Jalan Kolonel H. Burlian. Pasar ini 

mempunyai dua tingkat. Pasar Km 5 beroperasi dari pagi hingga sore 

hari. salah satu keunikan pasar ini adalah saat menjelang malam, pasar 

ini beralih fungsi menjadi tempat bagi bis-bis tujuan Sekayu dan Jambi 

untuk menaikkan penumpang. 

                                           
55 Wawancara tanggal 15 November 2014; Jam:11.00-12.30 wib 
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Karena pasar ini sangat strategis, maka pengunjung yang 

berbelanja di pasar ini sangat beragam. Dari penduduk seputar 

simpang Polda, hingga warga kawasan Kol. H. Burlian. 

 Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya awalnya merupakan 

hasil reorganisasi dari dinas pasar. Dikarenakan pengelolaan 

perpasaran yang selamana ini dikelola oleh Pemerintah kota melalui 

dinas pasar dirasakan sudah tidak sesui lagi dengan kemajuan 

teknologi dan persaingan global yang menuntut pelayanan yang serba 

cepat dan transparan, maka seiring dengan perkembangan Kota 

Palembang sebagai Kota Metropolitan menuntut kualitas pelayanan di 

berbagai berbidang termasuk perpasaran dan persaingan usaha yang 

kompetitif. 

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, Pemerintah kota 

Palembang telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya 

dengan status dan kedudukan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah No.6 Tahun 2005.  

Adapun dasar-dasar Hukum yang berkenaan dengan Peraturan 

pada Perusahaan Pasar Palembang Jaya : 

1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005, tentang  

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. 

2) Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2005, tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005, 

tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. 
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3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan ketentuan 

Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan 

Daerah Pasar Palembang Jaya. 

4) Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2005, tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005, 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan 

Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. 

5) Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2005 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar 

Palembang Jaya. 

6) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Pasar. 

Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang. Pada 

mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli 

dan terjadi tersanksi langsung, namun dari waktu ke waktu, dan 

tuntutan konsumen pasar yang terus berubah, maka pasar tidak hanya 

sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli serta 

terjadi transaksi barang rill di pasar, akan tetapi pasar merupakan 

kesatuan usaha yang lengkap dan kompleks dimana kenyamanan dan 

kepuasan pelangan yang menjadi tujuan utama. 

c. Jenis-jenis barang yang diperjual belikan dipasar KM.5 kota 

Palembang 
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Tabel III.II 

Nama-nama barang yang diperjual belikan di pasar KM.5 Palembang 

No Jenis Dagangan yang diperjual belikan 
 

1 Pakaian Jadi 
2 Kosmetik 
3 Sayuran 
4 Buah-Buahan 
5 Daging ( sapi, Kerbau, ayam) 
6 Ikan 
7 Sembako 
8 Kerupuk 
9 Sandal/sepatu 
10 Perhiasan 
11 Makanan 
12 Logam Mulia 
13  Tas  
14 Perhiasan 
15 Bahan Menyulam 
16 Alat-alat dapur 

  Sumber : Dokumentasi dari Kantor Perusahaan Pasar Palembang  
 

d. Fasilitas yang ada dipasar KM.5 kota Palembang 

a) Kotak Sampah 

b) Kantor satpam 

c) Kantor pasar 

d) Mushola 

e) Wc/ toilet  
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2. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya ( Pasar 
KM.5) kota Palembang 
 

a. Visi 

Adapun visi PD Pasar Palembang Jaya adalah 

menjadikan Perusahaan pasar terbaik dalam 

pengelolaan pasar Tradisional-modern. 

b. Misi 

Adapun misi PD Pasar Palembang Jaya kota 

Palembang adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan 

pasar tradisional-modern. 

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi 

pengembangan produk dan jasa. 

3. Menyediakan dan membangun Human Capita yang 

berkualitas, professional dan memiliki integritasntinggi. 

4. Melaksanakan manajemen pengelolaan pasar sesuai 

dengan prinsip Customer Excellent atau pelayanan 

terbaik. 

5. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan 

lingkungannya. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui wawancara dengan 

para pedagang pakaian jadi di pasar KM.5, yaitu dengan para pedagang pakaian 

jadi yang berjualan di pasar KM 5, dengan demikian penelitian telah 

menghasilkan data. Dari hasil observasi melalui wawancara, peneliti melihat 

secara langsung cara bagaimana para pedagang menentukan harga jual barang 

tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan penetapan harga pakaian jadi yang dilakukan oleh para 

pedagang dipasar KM 5 dan alasan-alasan dalam menetapkan harga-harga dalam 

pengambilan atau memperoleh keuntungan. Sedangkan dari hasil dokumentasi 

peneliti hanya mendapatkan nama-nama barang pakaian jadi yang harus dijualkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Listi sebagai staf kantor pasar 

KM 5 Palembang. Ia mengatakan pasar KM 5 terdiri dari 2 tingkat dan 1 losnya 

setiap tingkat mempunyai beberapa blok, bloknya terdiri dari 3 blok : Blok A : 

149 pedagang, blok B: 151 pedagang dan blok C: 150 pedagang ( losnya). Dari 

penjelasan di atas penjualan pakaian jadi terletak di lantai 2 blok A. Mayoritas 

pedagang disana berdasarkan observasi secara langsung yaitu Islam.56  

Disini peneliti telah mengumpulkan data-data baik secara lisan maupun 

tertulis dengan ketiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yang mana 

penelitian ini telah dilakukan sejak bulan Nopember s/d Desember 2014, sehingga 

                                           
56 Wawancara tanggal 15 nopember 2014; jam : 11.00-12.30 
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diperoleh data-data yang cukup dan sesuai dengan masalah yang dilakukan. 

Dengan demikian hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Penetapan Harga Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Kota Palembang  

Dari data harga pakaian jadi di bawah ini dari hasil wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak penjualan pakaian 

jadi di pasar KM 5 palembang  terhadap harga pakaian jadi. Dalam hal ini 

yang diwawancarai adalah Ibu Hartati selaku salah satu penjual pakaian jadi 

dipasar KM 5 Palembang, sebagai wakil salah satu responden yang di pilih. 

Menurut Ibu Hartati selaku pedagang pakaian jadi di pasar KM 5, 

penurunan harga tawar  pakaian jadi di pasar KM 5 Palembang  hanya 

berkisar antara Rp.3.000.00 s/d Rp.5.000.00 setiap harga pakaian jadi barang 

yang diperjual belikan.57 Karena para pedagang pakaian jadi umumnya 

menjual pakaian jadi dengan harga beli yang sesungguhnya di tingkat 

distributor. pendapat ini juga dibenarkan oleh Ibu Betaria selaku penjual 

pakaian jadi KM 5 Palembang. 

Dengan wawancara yang lebih lanjut, maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa penjual pakaian jadi dipasar KM 5 palembang tidak ingin 

penurunan harga tawar barang setiap potongan harga pakaian jadi di bawah 

Rp.3.000.00 karena menurut mereka harga jual tersebut tidak bisa menutupi 

harga  beli mereka dari distributor karena hal ini terkait biaya yang 

dikeluarkan, seperti biaya pengiriman barang dan ongkos pribadinya. 

                                           
57 Wawancara tanggal 09 desember 2014; jam : 10.00-12.30 
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Umumnya para pedagang pakaian jadi ingin memperoleh keuntungan 

walaupun sedikit kemungkinan untuk mendapatkan untung dari harga setiap 

potong pakaian jadi.  

Dari semua penjelasan responden pedagang pakaian jadi di pasar KM 

5, mengharapkan semua barang dagang yang akan diperjual belikan menurut 

mereka harus memperoleh keuntungan dari harga setiap potongnya. Dari 

setiap keuntungan yang diperoleh sebagaian besarnya mengunakan sistem 

celling price (harga tertinggi). Dalam artian mereka mengunakan sistem 

tawar-menawar sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Ia 

mengunakan harga tertinggi terlebih dulu, sehingga terjalinlah bernegonisasi 

antara satu pihak dengan pihak kedua (pembeli dan penjual).  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan 

dengan para pedagang pakaian jadi di pasar KM 5, mengenai penetapan harga 

pakaian jadi, maka disini peneliti mendapatkan beberapa keterangan 

mengenai masalah harga, hasil wawancara langsung ini yang kemudian 

menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis berapa harga yang sebenarnya 

yang berlaku dipasar KM 5, dan berapa keuntungan yang di peroleh para 

pedagang dari setiap harga potongan pakaian jadi yang di jualnya. Harga ini 

mulai berlaku dari harga dasar sampai dengan harga jual setiap potongan 

pakaian jadi tersebut. Disini peneliti mengambil harga pakaian jadi sebagai 

contoh harga dari setiap potongan pakaian jadi. 

Setiap pakaian jadi mempunyai kualitas dan harga tertentu, disini 

peneliti cuma mengambil jenis pakaian yang bermerek standar dan 
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berkualitas standar, sebagaimana yang umumnya dijual para pedagang yang 

ada di pasar KM 5 kota Palembang. 

Tabel IV.I 
Daftar Nama Dan Harga Setiap Jenis Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Kota 

Palembang untuk Kebutuhan Laki-Laki 
No Jenis-Jenis Pakaian Jadi Harga 

Dasar 
Harga 
Jual 

Keuntungan 
yang 

diharapkan 
1 Baju : kaos, levis, untuk:    
 

- Dewasa 
Rp.40.000 Rp.45.000 Rp.5.000 

 -  anak-anak Rp.15.000 Rp.18.000 Rp.3.000 

2 Celana : bahan kaos, linen, 
untuk: 

   

 - Orang dewasa Rp.70.000 Rp.78.000 Rp.8.000 

 - Untuk anak-anak Rp.55.000 Rp.60.000 Rp.5.000 

3 Baju Muslim untuk :    

 - orang dewasa  Rp.75.000 Rp.85.000 Rp.10.000 

 - Baju  anak Rp.40.000 Rp.46.00 Rp.6.000 

4 Kain: sarung, selimut, untuk :     

 - orang dewasa Rp.42.000 Rp.50.000 Rp.8.000 

 - anak Rp.20.000 Rp.24.000 Rp. 4.000 

Sumber: Olah data Primer ( wawancara langsung terhadap para pedagang 
pakaian jadi di pasar km 5 sejak  bulan Nopember 2014 –Desember 2014) 
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Tabel IV.2 
Daftar Nama Dan Harga Setiap Jenis Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Kota 

Palembang untuk Kebutuhan Perempuan 
No Jenis-Jenis Pakaian Jadi Harga  

Dasar 
Harga 
 Jual 

Keuntungan 
yang di 

dapatkan 
1 Baju: kaos, daster, untuk :    
 - Baju orang dewasa Rp.45.000 Rp.53.000 Rp.8.000 

 - Baju anak-anak Rp.30.000 Rp.35.000 Rp.5.000 

2 Rok pendek/panjang: bahan 
kaos, linen, untuk : 

   

 - Orang dewasa Rp.60.000 Rp.67.000 Rp.7.000 

 - anak-anak Rp.15.000 Rp.18.000 Rp.3.000 

3 Baju Muslimah untuk :    

 - Baju orang dewasa  Rp.120.000 Rp.128.000 Rp.8.000 

 - Baju  anak Rp.60.000 Rp.67.000 Rp.7.000 

4 Kain: sarung, selimut, untuk :    

 - orang dewasa Rp.40.000 Rp.45.000 Rp.5.000 

5 Jilbab: kaos, biasa, untuk :    

 - dewasa Rp.17.000 Rp.20.000 Rp.3.000 

 - anak Rp.15.000 Rp.17.000 Rp.2.000 

Sumber: Olah data Primer ( wawancara langsung terhadap pedagang pakaian 
jadi di pasar km 5 sejak bulan Nopember2014-Desember 2014) 

Dari tabel di atas dapat simpulkan, mengenai harga bisa berubah 

sesuai saat terjadinya sistem tawar–menawar di saat proses jual beli terjadi 

dimana para pedagang pakaian jadi, bisa juga menperoleh keuntungan 

besar bahkan terkadang bisa juga rugi, tergantung stock pakaian jadi yang 

tersedia. Tabel harga di atas sebagai pedoman dari dari hasil survei yang 

berkenaan dengan harga. Berdasarkan pernyataan yang ada di lapangan, 
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biasanya  dalam proses tawar-menawar paling rendah penurunan harga 

yang ditetapkan para pedagang pakaian dipertahankan mulai dari Rp. 

3.000.00, s/d Rp. 5.000.00, itu minimal dari harga setiap potongan pakaian 

jadi. 

 Untuk harga maksimumnya berdasarkan pernyataan di para 

pedagang pakaian jadi di lapangan tidak terbatas, yang jelasnya mereka 

menawarkan dengan harga yang tinggi dulu (Celling Price), tergantung 

bagaimana proses dalam tawar-menawar yang terjadi. jelasanya mereka 

hanya mempertahan modalnya dan memperolehkan keuntungan walaupun 

sangat minim dengan  Rp.3.000.00, s/d Rp.5.000.00. berdasarkan 

pernyataannya di lapangan kalau mereka menjual di bawah untung 

Rp.3.000.00 itu tidak, karena tidak memperoleh modal dari setiap 

potongnya. 

Dengan demikian dalam menentukan harga, seperti yang dijelaskan 

oleh Ibu Hartati dan di benarkan oleh Bapak Bambang selaku yang 

menjual jenis pakaian yang sama, dalam dunia pasar tergantung dengan 

mekanisme pasar itu sendiri, apalagi di pasar KM 5 yang merupakan pasar 

tradisional. Dimana mereka beranggapan bahwa tidak bisa juga 

mengambil keuntungan yang sebesarnya, karena pada dasarnya kalau 

mereka menaikan harga dan mengambil keuntungan yang terlalu tinggi 

otomatis pelangan akan berkurang dan daya beli pasar tersebut akan 

menurun. Karena ini menurut mereka adalah pasar tradisional dimana para 

pembeli sudah terbiasa membeli atau menjadi pelangan tetap. 
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Dengan wawancara lebih lanjut, peneliti juga menayakan kepada 

pertanyaan yang sama kepada Ibu Sri selaku pedagang Pakaian  jadi pasar 

KM 5, dan benarkan oleh Ibu Ati selaku yang menjual jenis pakaian yang 

sama. Mereka beranggapan bahwa dalam dunia pasar itu, dalam 

menentukan harga pakaian jadi mereka lebih mengutamakan harga penuh 

(celling price). Karena disaat melakukan transaksi jual beli, disanakan ada 

yang namanya sistem tawar menawar, tergantung bagaimana penawaran 

disetiap barang yang dilakukan oleh pembeli dan bagaimana permintaan 

disetiap barang yang di yang dijual. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan selama proses 

penelitian ini berlangsung dapat disimpulkan, bahwa sistem yang 

digunakan dalam dunia pasar, salah satunya pasar KM 5, mereka 

terkandang bingung menentukan harga pakaian jadi. Sistem yang mana 

dalam  menentukan harga. Dari hasil wawancara dari beberapa pedagang 

pakaian jadi di pasar KM 5 yang sudah  diwawancarai, mereka umumnya 

mengambil jalan pintas bahwa, kalau mengunakan sistem harga dasar 

mereka tidak memperoleh keuntungan dari harga jual tersebut malahan 

akan rugi. Kalau mengunakan sistem harga penuh maka akan 

berkurangnya orang yang ingin membeli barang tersebut, karena terlalu 

tinggi mengambil keuntungan dari harga dasar. Maka disimpukan 

pedagang pakaian jadi di pasar KM 5 Kota Palembang mengunakan harga 

yang standar dalam memperoleh keuntungan dari setiap harga pakaian 

jadi. Tergantung bagaimana sistem penawaran dan permintan dalam dunia 
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pasar itu sendiri. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa harga ditentukan 

oleh pasar itu sendiri, baik itu menurut parah ahli ekonom Islam maupun 

Ekonom Barat. 

Pelaku pasar mempunyai tujuan yang utama dalam melakukan 

sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mengwujudkan 

kemasalahatan hidup bersama disamping kesejahtraan individu.untuk. 

untuk mencapai suatu ridha Allaw SWT, maka manusia harus melakukan 

semua pekerjaan didasarkan pada keridhaan Allah yang diwujudkan dari 

tindakan sesuan dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, 

berarti transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen harus sesuai 

dengan prinsip Islam. 

 

1. Penetapan harga menurut Ekonom Klasik berdasarkan teori Ibnu 
Taimiyah dalam konsep harga Sebagaimana yang ada di pasar KM 5 

 
Sesuai dengan teori yang dibahas sebelumnya mengenai penetapan 

harga pakaian jadi di pasar KM 5 kota Palembang, maka disini peneliti 

mencoba menghubungkan dengan teori Ibnu Taimiyah, setelah melakukan 

wawancara dan observasi secacra langgsung dengan pedagang pakaian 

jadi di pasar KM 5, berdasarkan pernyataan di lapangan, umumnya 

pedagang pakaian di pasar KM 5 dalam menetapkan harga, dapat 

dikatakan sudah sesuai dengan teori Ibnu Taimiyah dalam konsep 

penetapan harga. Ibnu Taimiyah dengan tegas ia mengatakan bahwa harga 

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tergantung 
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bagaimana dalam mekanisme pasar itu sendiri. Untuk itu, Ibnu Taimiyah 

secara umum sangat menolak segala campur tangan untuk menekankan 

atau menentapkan harga. Sehingga dapat menggagu pasar bebas. 

Sepanjang kenaikan harga atau penurunan permintaan dan penawaran 

disebabkan faktor-faktor alamiah, maka di larang melakukan intervensi 

harga. 

Setelah melakukan wawancara dan observasi secara langsung 

dengan Bapak Bambang dan dibenarkan oleh Ibu Betaria selaku  pedagang 

pakaian jadi di pasar KM 5, dalam dunia pasar itu sendiri tergatung 

bagaimana proses kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang 

yang dijualnya.  

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-

kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan dan 

permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, dalam 

artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada 

tingkat harga tertentu. 

Bila transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi 

merupakan kehendak Allah. Hal tersebut menunjukan sifat pasar yang 

impersonal. Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva 

penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan 

perbuatan yang melagar hukum dari penjual. Misalnya penimbunan.58 

 

                                           
58 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam,( Jakarta: RajaGrafindo, 2010),hlm:144 
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2. Hubungan antara penetapan harga pedagang secara teori dan 
pendapat para ahli terhadap keinginan pembeli  

 
Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam konsep Islam, tidak 

memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. 

Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu 

barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik ).  

adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. 

Menurut Ibu Hartati dan dibenarkan oleh Ibu Sukma selaku 

pedagang pakaian jadi di pasar KM 5 Palembang, bahwa pada dasarnya 

ukuran dan jenis pakaian juga sangat mempengaruhi para penjual dalam 

menetapkan harga. Setiap ukuran baju yang diperjual belikan, mempunyai 

standar masing-masing dalam harga. Setiap potongannya mempunyai 

perbedaan ukuran, baik itu untuk orang dewasa dan untuk anak-anak 

maupun bayi yang baru lahir. Setiap ukuran pakaian  tersebut menurut 

mereka, pasti ada selisih harga dan harga dasar pun beda, apalagi dalam 

proses jualnya otomatis perbedaan harga sangat ditentukan oleh para 

pedagang pakaian jadi. 

Menurut Ibu hartati, nama-nama pakaian jadi di atas 
memiliki harga yang berbeda tergantung bagaimana penawaran dan 
permintaan dalam dunia pasar yang ada dalam mekanisme pasar itu 
sendiri:” kami memperoleh barang atau mengambil barang 
pakaian jadi ini, di ambil dari pasar 16 yang ada di kota 
Palembang, dari setiap pengambilan barang tersebut mempunyai 
konsekuensi tersendiri dalam hal menetapkan harga. Dalam artian 
dimana disetiap pengambilan barang tersebut mereka mempunyai 
agen tersendiri dalam pengambilan barang ”. 
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Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah diwawancarai dari 

beberapa orang selaku penjual pakaian jadi di pasar KM 5, salah satunya 

Ibu Hartati Pada tanggal 09 desember 2014: kami tidak mengunakan 

metode perhintugan  untuk menetapkan harga pakaian jadi seperti yang 

telah di kenal dalam dunia ekonomi maupun metode yang berhubungan 

dengan dunia bisnis yang secara umum, tetapi disini kami 

memperhintungkan bagaimana kami tidak mengalami rugi dan modal kami 

tidak berkurang dalam proses penjualan, kembali lagi bagaimana sistem 

penawaran dan permintaan dalam dunia pasar itu sendiri, kalau tidak 

merasa rugi maka proses jual belinya akan terjadi.59 

Dari pernyataan tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa jika 

ditinjau dari metode penetapan harga dalam ekonomi, maka pihak penjual 

pakaian jadi di pasar KM 5 palembang telah menetapkan harga 

berdasarkan sistem harga dasar atau dalam artian mengunakan harga yang 

standar dalam menentukan harga setiap potongan pakaian jadi tersebut.  

Dalam pandangan Islam Menurut Rachmat Syafei, harga terjadi pada akad, 

yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, 

atau sama dengan nilai barang  atau sama dengan nilai barang lainnya. 

Biasanya harga di jadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua 

pihak yang akad.60 

Dalam konsep Islam,  penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-

kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan dan 

                                           
59 Wawancara tanggal 09 desember 2014; jam : 10.00-12.30 
60 Rachmat Syafei, f iqih Muamalah( Bandung: Pustaka setia,2000) hlm.87 
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permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, dalam 

artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada 

tingkat harga tertentu.61 

Dengan demikian pedagang pakaian jadi di pasar KM 5 Palembang 

juga tidak melakukan tadlis. Tadlis disini dalam artian tindakan seorang 

peniaga yang sengaja mencapur barang yang berkualitas baik dengan 

barang yang sama tetapi berkualitas buruk demi untuk memberatkan 

timbangan atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 

Al -Qur‟an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis 
yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak 
lain. Seperti dijelaskan dalam QS.Al-An‟aam: 152 

                         

                                       

                62    

Dari penjelasan ayat di atas, sudah sangat jelas sekali, bahwa 

sangat dilarang melakukan tadlis dalam hal jual beli terutama dalam 

penentuan harga.  Maka hal tersebut dapat di klasifikasikan dalam 

beberapa pernyataan di pasar KM 5  berdasarkan hasil wawancara, mereka 

mengatakan kalau bagus mereka katakan bagus, tapi kalau itu kualitasnya 

                                           
61 Adiwarman A. karim,Ekonomi Mikro Islam,( Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada,2010), hlm:152 
62 QS. An-Nam( 6): 152. Artinyadan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakan 
takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 
kesagupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan 
penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepada mu agar kamu ingat.‟ 
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buruk mereka katakan itu buruk sesuai dengan motif dan jenis pakaian 

yang dijual dalam setiap potongnya. 

Adapun hubungannya sangat erat sekali, dari penetapan harga yang 

ada di pasar KM 5 secara teori dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Seperti 

yang sudah di jelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pembatasan dalam 

memperoleh keuntungan. 

dalam konsep Islam juga keuntungan tidak ditentukan, akan tetapi 

pengajaran laba maksimum nampaknya terlalu nafsu bertentangan dengan 

moral Islam. Secara teori berdasarkan wawancara secara langsung dan 

observasi dengan pedagang pakaian di pasar KM 5, dalam  menentukan 

harga mereka juga membaca kondisi pasar, tergantung bagaimana proses  

penawaran dan permintaan dalam mekanisme pasar bebas. 

Hal ini juga ditegaskan oleh pendapat Ibnu Khaldun, sebenarnya 

menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat 

penetapan harga. Ibnu Khaldun juga sangat menghargai harga yang terjadi 

dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan 

pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih memfokuskan kepada faktor-

faktor yang mempengaruhi harga. 

Maka dapat di simpulkan bahwa penjual pakaian jadi di pasar KM  

5 dalam menetapkan harga sudah sesuai dalam syariat Islam, karena dalam 

Islam itu sendiri tidak ada intervensi harga, karena akibatnya akan 

merusak harga-harga di pasaran. 
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3. Pandagan Pembeli Terhadap Penjual dalam Penentuan Harga 
Pakaian jadi yang Berlaku di Pasar Tradisional yaitu Pasar KM 5 
Palembang 

 
Bedasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung  dengan 

para pedagang pakaian di pasar KM 5, dalam dunia pasar, pasar KM 5 salah 

satunya, umumnya dalam  menetapkan harga sudah sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. Namun yang sering terjadi dalam dunia pasar, umumnya 

persepsi pembeli terhadap penjual  sangatlah menkawatirkan.  

Dalam keadaan seperti ini, masyarakat luas sudah terbiasa, kebiasaan 

berfikir kalau penjual/produsen pada umumnya tidak jujur dalam hal 

menentapkan harga akibatnya pembeli merasa rugi atau merasa di tipu oleh 

penjual dalam hal penurunan harga itu sendiri. Namun, sebenarnya yang 

terjadi di lapangan setelah disurvei dengan para pedagang pakaian di pasar 

KM 5, penjual tidak terbatas barang apa saja yang mereka tawarkan dengan 

harga dibawah standar.  

Padahal mereka beranggapan kalau asumsi mereka selama ini benar, 

dan anggapan mereka pembeli itu sudah sepakat dengan harga yang mereka 

tawarkan. Dalam pernyataan yang sebenarnya bahwa para penjual pakaian 

jadi di pasar KM 5 menetapkan harga sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ada, tergantung bagaimana proses penawaran dan permintaan dalam 

mekanisme pasar bebas itu sendiri. 

Pada prinsipnya pedangang pasar ingin memperoleh kentungan, baik 

itu pedagang Muslim maupun non-Muslim asalkan dibenarkan dalam prinsip-

prinsip Islam dalam hal penetapan harga.  Satu keinginan penjual, barangnya 
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laku terjual. Dengan tingkat keuntungan yang rata-rata biaya angkot dan 

biaya lain tertutupi. Sementara pembeli sudah terlajut beranggapan, bahwa 

pedagang ingin untung yang sebesarnya dengan prinsip konvesional, dengan 

pengeluaran yang sekecil-kecilnya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penjual tidak ingin 

memberatkan pembeli dalam hal harga, namun pada prinsipnya dalam 

penetapan harga, penjual menawarkan dengan harga tinggi terlebih dulu, 

tergantung bagaimana proses permintaan terhadap penurunan barang tersebut, 

kalau merasa tidak ada yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli atas 

suka sama suka dan rela sama rela terhadap harga tersebut, maka dalam Islam 

itu sendri sangat dianjurkan dengan cara seperti itu. 

 Dalam Islam juga telah dijelaskan, bahwa tidak ada batas tertentu 

dalam memperoleh keuntungan terhadap penetapan harga. Karena penetapan 

harga itu sendiri bersifat almiah sesuai dengan keadaan pasar atau tergantung 

bagaimana mekanisme pasar bebas itu sendiri, yang jelasnya tidak terlepas 

dari permintaan dan penawaran suatu barang tersebut. 

Pertemuan dan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi 

rela sama rela, dalam artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan 

transaksi pada tingkat harga tertentu.63 

 

 

                                           
63 Adiwarman A. karim,Ekonomi Mikro Islam,( Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada,2010), hlm:152 
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B. Penetapan Harga Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Palembang  Dalam 
Kaidah Ekonomi Islam 

 
Perenan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga 

merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan baik itu 

tawar menawar dalam hal pakaian jadi. Hasil dari wawancara yang menganalisis 

tentang harga dinyatakan oleh para responden, Ibu Hartati( Perwakilan dari 

beberapa yang diwawancarai) ada tiga kemungkinan mereka menetapkan harga ia 

menyatakan. 

Tabel IV.3 
Rekapitulasi Data Tingkat Harga dan Tingkat Keuntungan yang di peroleh 

para Pedagang Pakaian jadi dipasar KM 5 kota Palembang 
 

No Jenis Tingkatan Harga Harga Penawaran dari Tiap Jenis 

1 Harga standar Rp.3000.00, s/d Rp.4.000.00 

2 Harga Menengah Rp.4000.00, s/d Rp.5.000.00 

3 Harga Tinggi Rp.6.000.00, s/d Rp.10.000.00 

Sumber: Olah data Primer ( wawancara langsung terhadap para pedagang 
pakaian jadi di pasar km 5 sejak  bulan Nopember 2014 –Desember 2014) 
 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa harga tersebut tergantung dengan 

model atau motif dari pakaian yang digunakan, seperti yang telah di bahas pada 

bagaian sebelumnya, berkisar mereka mengambil keuntuangan dari harga yang 

sebenarnya paling minim Rp.3.000.00 dari setiap potongan pakaian jadi, dan 

paling maksimum berkisar Rp.10.000.00 itu juga tergantung bagaimana 

permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar itu sendiri. 64  

                                           
64 Wawancara tanggal 09 desember 2014; jam : 10.00-12.30 
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Tetapi kebanyankan dari mereka lebih mengunakan harga standar dalam 

menentukan harga, tergantung situasi pasar itu sendiri, sesuai dengan permintaan 

dan penawarannya. Pernyataan tersebut Juga dipertegaskan oleh  Ibu Listi ( staf 

kantor Pasar KM 5 Palembang )  menyebutkan”  Dalam menetapkan harga yang 

wajar , tidak akan lebih dari harga dalam dunia pasar, karena apabila melebihi 

harga di pasaran maka pakaian jadi yang mereka perjual belikan tidak akan laku. 

Selain itu mereka juga tidak mengecewakan para pembeli atau pelangan dalam hal 

masalah harga”. 

 Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Bambang selaku penjual Pakaian jadi 

di Pasar KM 5, apabila harga yang kami tawarkan  mahal maka kami akan 

memberikan barang yang asli bukan tipuan dari motifnya  sesuai dengan kualitas 

yang terbaik sesuai dengan harga tersebut. Sehingga tidak ada unsur menzolimi 

bagi para pembeli atau para pelangan.65 

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Hartati berkaitan dengan 

mereka memperoleh keuntungan dalam hal menetapkan harga secara langsung di 

peroleh dari para pembeli atau para pelanggan sesuai dengan keadaan pasar atau 

dalam istilah permintaan dan penawaran yang ada, setara dengan harga yang ada 

dalam dunia pasar, maka harga sama dengan keadaan yang ada. Maka dapat 

disimpulkan bahwa harga satuan dari setiap potongan pakaian jadi sudah sesuai 

dalam Ekonomi Islam. 

Harga-harga yang ditetapkan oleh para pedagang pakaian jadi di 
pasar KM 5 dan tujuan menetapkan harga tersebut. Maka dapat 
disimpulkan dari beberapa pernyataan  responden: “ dalam masalah harga 
yang diberlakukan  oleh para pendagang pakaian jadi dipasar KM 5 

                                           
65 Wawancara tanggal 09 desember 2014; jam : 10.00-12.30 
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adalah harga yang sudah sesuai, karena kami juga menghintungkan 
berapa cost yang dikeluarkan dalam menentukan modal atas jual beli 
pakaian jadi, dan kami juga mempertimbangkan dalam menentukan harga 
dalam keadaan pasar. Dan tujuan kami mentukan harga tersebut untuk 
memperoleh biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dari modal awal”.66 
 
Dalam hal demikian dari pendapat tersebut terkait dengan pengertian harga 

di dalam Islam.  Dalam hal ini ditegaskan oleh pendapat Ibnu Taimiyah 

mendefiniskan harga yang adil atau harga yang setara adalah harga yang standar 

yang berlaku ketika masyarakat yang menjual barang-barang dagangannya dan 

secara umum dapat diterima sebagai suatu yang setara bagi barang-barang 

tersebut atau barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. 

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga 

yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan 

antara kekuatan permintaan dan penawaran.67 

Berdasarkan harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefiniskan laba yang adil 

sebagai laba yang normal yang secara umum yang diperoleh dari jenis 

perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat 

keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan 

ketidakpeduliaan masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.68 

Dalam konsep Islam harga yang adil sangatlah berperan penting dalam 

menentukan penawaran dan permintaan supaya tidak ada pihak yang merasa 

terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat tertentu. Ketentuan ini 

berdasarkan firman Allah dalam QS.an-Nisa‟ ayat 29:  

                                           
66 Wawancara tanggal 09 desember 2014; jam : 10.00-12.30 
67 Adiwarman,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2008),hlm:357-

358 
68 Ibid.,360 
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Dalam ayat di atas sangat menganjurkan selaku pembeli dan penjual dalam 

dalam masalah perniagaan yang di lakukan oleh kedua belah pihak, dimana   

menekankan harus adanya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan 

perniagaan atau diistilahkannya dengan An Taradhin Minkum. Walaupun kerelaan 

adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-

tandanya dapat dilihat. Ijab Kabul atau apa yang yang dikenal dalam adat 

kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunkan hukum untuk 

menentukan kerelaan. 

Berdasarkan  pernyataan ayat di atas ada hubungannya dengan hasil   

responden yang diwawancarai secara langsung dengan penjual pakaian jadi 

dipasar KM 5 dapat di simpulkan, maka yang dilakukan oleh pedagang Pakaian 

jadi di pasar KM 5 dalam menentapkan harga dan tujuan adalah relevan dan 

sesuai dengan Ekonomi Islam, karena pedagang pakaian jadi di pasar KM 5 tidak 

melakukan intervensi harga, tergantung dengan permintaan dan penawaran dari 

harga setiap potongan pakaian jadi mereka juga mengunakan asas suka sama suka 

terhadap transaksi jual beli pakaian tersebut.  

Juga melakukan perhintungan biaya/ongkos pengambilan barang yang 

dikeluarkan dalam biaya transportasi atau biaya pengiriman barang tersebut. 

                                           
69 QS. An-Nisa ( 4 ) : 29 Artinya wahai orang beriman janganlah memakan harta sesame 

mu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguh, Allah maha 
penyayang  kepadamu.‟ 
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Pedagang pakaian jadi Pasar KM 5 memberlakukan dari setiap harga potongan 

pakaian jadi tersebut sama seperti yang sudah ada dalam ketentuan dunia pasar 

dengan tujuan tidak ingin mencari keuntungan yang  demi untuk kepentingan 

mereka sendiri. 

Menurut responden yang sudah diwawancarai secara langsung 
maupun bentuk lisan maupun tertulis dapat disimpulkan “ keuntungan 
yang diperoleh dari setiap potongan harga pakaian jadi adalah berkisar 
kurang lebih Rp. 3.000.00, s/d Rp.5.000.00, itu pun kemudian keuntungan 
tersebut untuk kelangsungan dari pemodalan dari setiap potongan 
pakaian jadi untuk pengambilan barang lebih lanjut”. 
 
Di dalam konsep Islam, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang 

jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba 

yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang 

berkah (baik).  adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. 

Islam tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam 

jual beli. dengan demikian, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak 

menzhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu 

besar.  

Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar 

tentu sangat memberatkan pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah 

tolong menolong yang dari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak 

melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.  

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa di dalam Islam 

keuntungan tidak ditentukan, akan tetapi pengajaran laba maksimum nampaknya 

terlalu nafsu bertentangan dengan moral Islam. Dalam hal ini juga dibenarkan 

dalam teori Berdasarkan harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefiniskan laba yang 
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adil sebagai laba yang normal yang secara umum yang diperoleh dari jenis 

perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat 

keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan 

ketidakpeduliaan masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.70 

Ketika berbicara masalah laba atau keuntungan, disini Ibnu Khaldun 

mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya 

perdagangan. Sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu 

perdangangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang 

mengambil keuntungan yang sangat tinggi, hal ini juga akan melesukan perdangan 

karena permintaan konsumen akan melemah.71 

Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, 

namun ia tidak mengajukan sara kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia 

lebih banyak memfokuskan kepada faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini 

tentu berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentng intervensi 

pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan norma.72 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai keuntungan dalam Islam, maka 

keuntugan yang di dapat oleh para pedagang pakaian jadi di pasar KM 5  

Palembang masih dikatagorikan dengan harga standar atau masih disebut wajar 

karena pada dasarnya para pedagang pakaian di pasar tersebut tidak berlebihan 

dalam  menetapkan harga, bahkan pernyataan dari beberapa responden mereka 

mengatakan tidak mecapai dari 30% dari biaya yang dikeluar dari modal awal 

                                           
70 Ibid.,360 
71 Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam  (Jakarta: Rajawali Pers,2007),hlm: 151 
72 Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi( jakarta: PT. Pranada Media, 

2010),hlm:275 
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untuk menetukan setiap harga potongan pakaian jadi tersebut, tergantung 

bagaimana proses penawaran dan permintaan dari setiap harga potongan pakaian 

jadi.73 

Dengan demikian dalam Islam tidak ada pemabatasan dalam menentukan 

suatu keuntungan dari setiap harga, semuanya itu tergantung pada aturan 

mekanisme pasar itu sendiri yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan 

tanpa menghilangkan sikap santun dan moral dalam bersikap. 

Untuk itu dalam pedagang pakaian jadi di pasar KM 5, dapat disimpulkan 

dalam hal memperoleh laba. Kentungan yang mereka peroleh tiada lain untuk 

melangsungkan usaha mereka dalam berjualan Pakaian jadi untuk mengingat dan 

mengimbang ongkos dan biaya pengiriman barang serta biaya-biaya keluar lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
73 Wawancara tanggal 09 desember 2014; jam : 10.00-12.30 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
 

  Berdasarkan hasil dari penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa Tinjaun Ekonomi Islam terhadap penetapan harga 

pakaian jadi di pasar KM 5 kota  Palembang, maka dapat di simpulkan: 

1. Sistem harga yang digunakan di pasar KM 5, bahwa mereka terkandang 

bingung menentukan harga pakaian jadi, karena sistem yang mana yang 

bagus diacu dalam hal penetapan harga. Dari hasil wawancara, kepada 11 

responden yang menjual pakaian sudah diwawancarai mereka mengambil 

jalan pintas bahwa, kalau mengunakan sistem harga dasar mereka tidak 

memperoleh keuntungan dari harga jual tersebut malahan akan rugi. Kalau 

mengunakan sistem harga penuh maka akan berkurangnya orang yang 

ingin membeli barang tersebut, karena terlalu tinggi mengambil 

keuntungan dari harga dasar. Maka disimpukan bahwa para pedagang 

pakaian jadi di pasar KM 5 Kota Palembang mengunakan harga yang 

standar dalam memperoleh keuntungan dari setiap harga pakaian jadi. 

Tergantung bagaimana sistem penawaran dan permintan dalam dunia 

pasar itu sendiri, dan bisa juga mengunakan sistem harga celling price dan 

floor price. Ini artinya dalam hukum ekonomi bahwa harga ditentukan 

pasar itu sendiri / mekanisme pasar. 
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2. Dalam masalah transaksi, maka harga yang diterapkan pedagang pakaian 

jadi di pasar KM 5 pada dasarnya sudah sesuai dalam kaidah Ekonomi 

Islam, karena pedagang pakaian jadi di pasar KM 5 tidak melakukan 

intervensi harga, tergantung dengan permintaan dan penawaran dari harga 

setiap potongan pakaian jadi mereka juga mengunakan asas suka sama 

suka terhadap transaksi jual beli pakaian tersebut. juga melakukan 

perhintungan biaya/ongkos pengambilan barang yang dikeluarkan dalam 

biaya transportasi atau biaya pengiriman barang tersebut. Pedagang 

pakaian jadi Pasar KM 5 memberlakukan dari setiap harga potongan 

pakaian jadi tersebut sama seperti yang sudah ada dalam ketentuan dunia 

pasar dengan tujuan tidak ingin mencari keuntungan yang berakibat hibah 

demi untuk kepentingan mereka sendiri. 

B. Saran 
 

  Setelah merumuskan kesimpulan dari data yang di peroleh dari penetapan 

harga pakaian jadi di pasar KM 5 Palembang di tinjau dari Ekonomi Islam, sudah 

sesuai dengan permasalahan pokok yang ada, maka disini penulis mencoba 

memberikan saran mudah-mudahan bermanfaat.  

  Sebagai pelaku pasar harus tetap mempertimbangkan harga untuk 

mendapatkan keuntungan yang sewajar-wajarnya. Supaya selalu menjaga 

mekanisme  pasar agar tidak terjadi kezhaliman dalam memperoleh keuntungan. 

Dan tidak membebani  konsumen dengan harga yang terlalu tinggi. 
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