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BAB II

TEORI PERMINTAAN KONVENSIONAL DAN TEORI

PERMINTAAN ISLAMI

2.1 Teori Permintaan Konvensional

2.1.1 Pengertian Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada

berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan

adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan

tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan dan dalam periode tertentu.19

Dalam ilmu ekonomi istilah permintaan (demand) mempunyai arti

tertentu, yaitu selalu menunjuk pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu

barang yang akan dibeli orang dan harga barang tersebut. Permintaan adalah

jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan

harga, selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama

(ceteris paribus).20

19 Rahardja Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
20 Gilarso, T., Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Kasinius, Yogyakarta, 2003.
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2.1.2 Konsep Permintaan

Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang

diperlukan atau diinginkan merupakan pengertian permintaan. Namun dalam

prakteknya, pengertian permintaan seperti itu menunjukkan adanya permintaan

atas sejumlah barang dan jasa yang diikuti dengan kemampuan membeli

(purchasing power), karena bila keinginan (wants) diikuti dengan kekuatan untuk

melakukan pembelian (purchasing power), maka keinginan (wants) akan berubah

menjadi permintaan, jadi:

DEMAND = WANTS + PURCHASING POWER

Permintaan (demand) sebagai suatu konsep mengandung pengertian bahwa

permintaan berlaku terhadap tiga variabel yang saling mempengaruhi, yaitu

kualitas barang atau jasa (product quality), harga (price), manfaat produk barang

atau jasa tersebut (product benefit) yang sangat mempengaruhi konsumen dalam

melakukan pembelian kebutuhannya.

2.1.3 Hukum Permintaan

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan hipotesis yang

menyatakan bahwa: “Hubungan antara barang yang diminta dengan harga

barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga

meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan

sebaliknya apabila harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan

meningkat.”
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2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan

Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah harga

barang yang bersangkutan, harga barang substitusi atau komplementer, selera,

jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.21

2.1.4.1 Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa

atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena

memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.22

Hubungan harga dengan permintaan adalah hubungan yang negatif .

Artinya bila yang satu naik maka yang lainnya akan turun dan begitu juga

sebaliknya. Semua ini berlaku dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi

jumlah permintaan dianggap tetap.

2.1.4.2 Harga Barang Lain

Terjadinya perubahan harga pada suatu barang akan berpengaruh pada

permintaan barang lain. Harga barang lain dapat meliputi harga barang substitusi,

komplemen, dan independen. Salah satu contoh barang substitusi, bila harga kopi

naik, biasanya permintaan teh akan naik. Barang komplementer contohnya roti

dengan keju. Apabila keduanya dipakai secara bersamaan sehingga dengan

demikian bila salah satu dari harga barang tersebut naik, pada umumnya akan

21 Danniel, Moehar, Pengantar Ekonomi Pertanian, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
22 Philip Kotler dan Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta,
2001.
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mempengaruhi banyaknya konsumsi barang komplemennya. Barang independen

adalah barang yang tidak dipengaruhi oleh harga barang yang lain.

2.1.4.3 Selera

Selera merupakan variabel yang mempengaruhi besar kecilnya

permintaan. Selera dan pilihan konsumen terhadap suatu barang bukan saja

dipengaruhi oleh struktur umum konsumen, tetapi juga karena faktor adat dan

kebiasaan setempat, tingkat pendidikan, atau lainnya.

2.1.4.4 Jumlah Penduduk

Semakin banyaknya jumlah penduduk makin besar pula barang yang

dikonsumsi dan makin naik permintaan. Penambahan jumlah penduduk

mengartikan adanya perubahan struktur umur. Dengan demikian, bertambahnya

jumlah penduduk adalah tidak proporsional dengan penambahan jumlah barang

yang dikonsumsi.

2.1.4.5 Tingkat Pendapatan

Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang

yang dikonsumsi. Secara teoritis, peningkatan pendapatan akan meningkatkan

konsumsi. Bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak hanya

bertambah kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga meningkat.
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2.4.1.6 Perkiraan Harga di Masa yang Akan Datang

Jika kita memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka akan lebih

baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk

membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan.

2.4.1.7 Distribusi Pendapatan

Tingkat pendapatan perkapita bisa memberikan kesimpulan yang salah

bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya

beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.

2.4.1.8 Usaha-usaha Produsen Meningkatkan Penjualan

Bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya

dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering

mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya.

2.1.5 Fungsi Permintaan

Secara umum, fungsi permintaan menyatakan hubungan jumlah yang

diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tempat dan waktu tertentu.

Fungsi permintaan dapat diturunkan melalui dua cara, pertama adalah

memaksimumkan kepuasan dengan kendala jumlah anggaran dan harga barang.

Fungsi permintaan yang diturunkan dari prinsip ini disebut dengan fungsi

permintaan Marshallian. Fungsi ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom

Inggris Alfred Marshal pada tahun 1980 dan menganggap bahwa pendapatan

konsumen konstan. Fungsi permintaan lain dapat diturunkan dengan menerapkan
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teori dualitas, yaitu meminimumkan biaya dan memaksimumkan output pada

tingkat pengeluaran tetap.23

Permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya disebut fungsi permintaan. Fungsi permintaan

menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Persamaan

fungsi permintaan dapat disusun sebagai berikut.

Dx = f (Px, Py, Y, T, N)

Dimana:

Dx = permintaan akan barang x

Px = harga barang x

Py = pendapatan per kapita

Y = pendapatan per kapita

T = selera

N = jumlah penduuduk

Dx adalah variabel tidak bebas, karena besarnya nilai ditentukan oleh

variabel lain. Px, Py, Y, T, dan N adalah variabel bebas karena besar nilainya

tidak tergantung variabel lain. Tanda positif dan negatif menunjukkan pengaruh

masing-masing variabel bebas terhadap permintaan akan barang.

23 Virgantari, dkk, Analisis Permintaan Ikan di Indonesia: Pendekatan Model Quadratic Almost
Ideal Demand Syatem (QUAIDS), Jurnal Sosek KP, 2011, Vol. 6 (2):191-203.
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2.1.6 Kurva Permintaan

Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara harga barang

(cateris paribus) dengan jumlah barang yang diminta.24 Kurva permintaan

menggambarkan tingkat maksimum pembelian pada harga tertentu, cateri paribus

(keadaan lain tetap sama). Kurva permintaan menggambarkan harga maksimum

yang konsumen bersedia bayarkan untuk barang bermacam-macam jumlahnya per

unit waktu. Konsumen tidak bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi

untuk sejumlah tertentu, tetapi pada jumlah yang sama konsumen bersedia

membayar pada harga yang lebih rendah. Konsep ini disebut dengan kesediaan

maksimum konsumen mau bayar atau willingness to pay.

Gambar 2.1: Gambar Kurva Permintaan

Harga (Pq)

Demand (D)

0 Jumlah (Q)

Kenaikan harga produk (ceteris paribus) akan menyebabkan penurunan

jumlah barang yang diminta yang berarti terjadi perpindahan di sepanjang kurva

24 Malik Muqtadir, Teori Permintaan Lengkap Menurut Para Ahli (Online),
(http://www.tipepedia.com/2015/08/teori-permintaan-lengkap-menurut.html diakses 27 Januari
2016)
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permintaan. Perubahan variabel non harga akan menyebabkan pergeseran kurva

permintaan, atau menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta pada

tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran permintaan

diantaranya adalah perubahan pendapatan, selera, harga barang lain dan jumlah

populasi.

2.1.7 Pergeseran Kurva Permintaan

Gambar 2.2: Gambar Pergeseran Kurva Permintaan

Harga (Py)

Demand (D) D’

0 Jumlah (Y)

Harga (Py)

D’ Demand (DP)

0 Jumlah (Y)

Perubahan harga lain berpengaruh pada pergeseran kurva permintaan.

Kenaikan harga barang substitusi (yang bersifat saling menggantikan) menggeser
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kurva permintaan komoditi ke kanan, lebih banyak yang dibeli pada setiap tingkat

harga. Kenaikan harga yang komplementernya (komoditi yang digunakan secara

bersama-sama) akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Pertumbuhan jumlah

populasi atau penduduk menciptakan permintaan baru. Penduduk yang bertambah

ini harus memiliki daya beli sebelum permintaan berubah. Peningkatan orang

berusia kerja, tentu akan menciptakan pendapatan baru. Jika ini terjadi,

permintaan untuk semua komoditi yang dibeli oleh penghasil pendapatan baru

akan meningkat. Kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva permintaan

untuk komoditi kearah kanan, yang menunjukkan bahwa akan lebih banyak

komoditi yang dibeli pada setiap tingkat harga.

2.2 Teori Permintaan Imam Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali (1058-1111 M) atau yang

lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir Islam

yang menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu ekonomi.

Beliau telah menulis tentang filosofi ekonomi pada abad 11 dan 12, jauh sebelum

munculnya ide merkantilisme yang baru muncul enam abad setelahnya.

Salah satu pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali adalah teori permintaan.

Beliau sudah menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas

perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan

permintaan dan penawaran.

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dalam terminologi

modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva
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permintaan. Kurva permintaan yang turun dari “kiri atas ke kanan bawah”

dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi

permintaan.”25

Pada mulanya harga yang diminta oleh petani adalah sebesar P1. Pada

harga ini jumlah permintaan terhadap produk petani adalah sebesar Q1. Dengan

menurunkan jumlah permintaan dari Q1 menjadi hanya sebesar Q2 dengan

menggeser kurva permintaan D1 ke kiri bawah menjadi kurva D2, maka tingkat

harga akan turun dari P1 menjadi P2. Dengan demikian harga dapat diturunkan

dengan mengurangi permintaan.26

2.3 Teori Permintaan Islami

Permintaan suatu barang adalah adalah hasrat terhadap sesuatu, yang

digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai, diartikan juga sebagai jumlah

barang yang diminta27. Secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam sama

dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus

diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya.

Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang halal dan thayyib.

Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali

dalam keadaan darurat dimana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan

25 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
2007,hlm. 21.
26 Ibid.
27 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, The International Institute of Islamic Thougt
Indonesia, Jakarta, 2003.
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berpengaruh terhadap muslim tersebut. Di saat darurat seorang muslim dibolehkan

mengkonsumsi barang haram secukupnya.

Selain itu, dalam ajaran Islam orang yang mempunyai uang banyak tidak

serta merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja

dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran (budget

constraim) belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus

diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan (ishraf) dan harus

mengutamakan kebaikan (maslahah). Islam tidak menganjurkan permintaan

terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubadziran.

Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk membayar

zakat, infak, shadaqah.28

2.3.1 Permintaan Barang Halal

Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan ekonomi pada

umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka

permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan

asumsi cateris paribus.29

Kurva permintaan diturunkan dari titik-titik persinggungan antara

indifference curve dengan budget line. Jika seorang konsumen mempunyai

pendapatan I= Rp 1.000.000 per bulan, dan menghadapi pilihan untuk

mengkonsumsi barang X dan barang Y yang keduanya adalah barang halal. Harga

28 Fahrus Setyawan, dkk, Teori Permintaan Islami, Makalah Ekonomi Mikro Islam, Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2013.
29 Umar faruq, Teori Permintaan dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional,
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
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barang X, Px = Rp 100.000 dan harga barang Y, Py = Rp 200.000. Titik A, A’. A”

menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang X dan titik B

menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang Y.

Dengan data ini, kita dapat membuat budget line dengan menarik garis

lurus diantara dua titik:

Tabel 2.1 Tabel Budget Line Permintaan Barang Halal

Kombinasi Income Px Py X=1/Px Y=1/Py
X at

tangency

A 1,000,000 100,000 200,000 10 0 3

B 1,000,000 100,000 200,000 0 5 3

Bila terjadi penurunan harga X menjadi Px = Rp 50.000, maka kaki

budget line pada sumbu X akan bertambah panjang. Ini membuktikan bahwa

ketika harga X turun maka preferensi konsumen untuk menaikkan pembelian

terhadap komoditas X meningkat. Karena yang berubah adalah harga dari salah

satu komoditas maka preferensi harga untuk komoditas Y tidak berpengaruh,

sehingga titik perpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik perpotongan

dengan sumbu X berubah.

Tabel 2.2 Tabel Penurunan Harga Budget Line Permintaan Barang Halal

Kombinasi Income Px Py X=1/Px Y=1/Py
X at

tangency

A’ 1,000,000 50,000 200,000 20 0 4

B 1,000,000 50,000 200,000 0 5 4
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Bila harga X menjadi Px = Rp 25.000, maka kaki budget line pada sumbu

X akan semakin panjang. Titik perpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan

titik perpotongan sumbu X berubah.

Tabel 2.3 Tabel Penurunan Harga Budget Line Permintaan Barang Halal

menjadi Rp25.000

Kombinasi Income Px Py X=1/Px Y=1/Py
X at

tangency

A'' 1,000,000 25,000 200,000 40 0 5

B 1,000,000 25,000 200,000 0 5 5

Dengan simulasi harga barang X, kita sekarang mendapatkan kurva yang

menggambarkan antara harga dengan jumlah barang X yang diminta.

Tabel 2.4 Tabel Harga dan Jumlah Permintaan Barang Halal

Harga X Jumlah (X) pada saat tangency/jumlah optimal X

100,000 3

50,000 4

25,000 5

Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta.

Dengan demikian, kita mendapatkan slope kurva permintaan yang negatif untuk

barang halal, sebagaimana lazimnya kurva permintaan yang dipelajari dalam

ekonomi konvensional.
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Gambar 2.3 Penurunan Kurva Permintaan, Barang X Halal dan Barang

Y Halal

Barang X dan Barang Y adalah barang halal. Apabila terjadi perubahan

harga barang X (Px), di mana Px1 < Px2 < Px3’ dan income tetap, maka (I/ Px1) <

(I/ Px2) < (I/ Px3), sehingga Qx1 < Qx2 < Qx3’.

2.3.1.1 Permintaan Barang Halal dalam Pilihan Halal-Haram

Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka optional

solitionnya adalah corner solution, yaitu keadaan dimana kepuasan maksimal

terjadi di kurva indiferen dengan konsumsi barang haramnya di titik 0. Dengan

kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi barang halal seluruhnya.

Apabila Ya adalah barang haram dan Xa adalah barang halal maka optimal

solutionnya adalah pada titik dimana konsumsi barang haram berada ti titik 0.

Dalam hal pilihan yang dihadapi adalah antara barang halal dan barang

haram, maka solusinya adalah corner solution. Misalnya seorang konsumen

mempunyai pendapatan I= Rp 1.000.000 per bulan, pilihan mengkonsumsi barang
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halal X dan barang haram Y. Harga barang X, Px= Rp 100.000 dan harga barang

Y, Py= Rp 200.000. Titik A, A’, A” menunjukkan konsumsi seluruhnya

dialokasikan pada barang X, dan titik B menunjukkan konsumsi seluruhnya

dialokasikan pada barang Y dengan simulasi penurunan harga dari Rp 100.000 ke

tingkat Px= Rp 50.000 dan Px= Rp 25.000.

Tabel 2.5 Tabel Corner Solution Permintaan Barang Halal Pilihan Halal-Haram

Px1 = Rp 100.000

Kombinasi Income Px Py X=1/Px Y=1/Py
X at

tangency

A 1,000,000 100,000 200,000 10 0 10

B 1,000,000 100,000 200,000 0 5 10
Px2 = Rp 50.000

Kombinasi Income Px Py X=1/Px Y=1/Py
X at

tangency

A' 1,000,000 50,000 200,000 20 0 20

B 1,000,000 50,000 200,000 0 5 20
Px3 = Rp 25.000

Kombinasi Income Px Py X=1/Px Y=1/Py
X at

tangency

A'' 1,000,000 25,000 200,000 40 0 40

B 1,000,000 25,000 200,000 0 5 40

Dengan mengasumsikan perubahan harga barang X, maka kita sekarang

memiliki tiga tipe garis anggaran yang berbeda. Pada harga X sama dengan Rp

100.000 budget line berada pada BL1, sedangkan pada harga X sebesar Rp 50.000

budget line berada pada BL2 demikian juga ketika harga X berada pada level Rp

25.000 maka budget line menjadi BL3. Dengan menggunakan simulasi penurunan
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harga barang X yang halal ini maka kita dapat memformulasikan kurva

permintaan barang hahal X dalam pilihan halal-haram.

Gambar 2.4 Penurunan Kurva Permintaan, Barang X Halal dan Barang

Y Haram

Pada gambar 2.4 kita mendapatkan kesimpulan bahwa optimal solution

untuk komoditas halal-haram berada pada titik dimana barang haram yang

dikonsumsi berada pada level 0 (nol). Hal ini senada dengan perintah Islam

tentang pelarangan untuk mencampuradukkan barang haram dan barang halal.

2.3.1.2 Keadaan Darurat Tidak Optimal

Dalam konsep Islam, yang haram telah jelas dan yang halal telah jelas.

Secara logika, ekonomi kita telah menjelaskan bila dihadapkan pada dua pilihan,

yaitu barang halal dan barang haram, optimal solution adalah corner solution,

yaitu mengalokasikan seluruh pendapatan kita untuk mengkonsumsi barang halal.

Tindakan mengkonsumsi barang haram berarti meningkatkan disutility.

Sebaliknya tindakan mengurangi konsumsi barang haram berarti mengurangi
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disutility. Corner solution merupakan optimal solution karena mengkomsumsi

barang haram sejumlah nihil berarti menghilangkan disutility. Selain itu

mengalokasikan seluruh pendapatan untuk mengonsumsi barang halal berarti

meningkatkan utility.

Oleh karena itu, dalam pilihan barang halal-haram, optimal solution selalu

terjadi corner solution, yaitu mengkonsumsi barang halal seluruhnya. Maka,

setiap keadaan darurat yaitu keadaan yang secara terpaksa harus mengkonsumsi

barang haram, pastilah bukan corner solution dan oleh karenanya pasti bukan

optimal solution, keadaan darurat seperti ini bukan keadaan optimal.

Sub-optimality keadaan darurat dengan jelas terlihat bila kita

membandingkan titik DP dengan titik Qx(U2). Optimal solution untuk tingkat

utility U2 adalah corner solution pada tingkat QxF. Oleh karena tingkat utility U2

lebih baik dibandingkan tingkat utility U1, jelaslah titik DP sub-optimal

disbanding Qx(U2).
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Gambar 2.5 Suboptimal Solution, Barang X Halal dan Barang Y Haram

Supply barang X terbatas di mana kondisi jumlah maksimum pada QxF

(Qx pada full capacity) sehingga kurva U3 tidak dapat dicapai. Pada Darurat Point

(DP) terdapat barang Y. jelas di sini bahwa Darurat Point (DP) bukanlah solusi

yang optimal karena titik DP bukanlah merupakan titik persinggungan. DP selalu

tidak optimal. Apabila U2 > U1, maka U2 optimal. Pada U2’ tidak ada permintaan

terhadap barang haram.

2.3.1.3 Permintaan Barang Haram dalam Keadaan Darurat

Darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam

keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sifat darurat adalah sementara maka

permintaan barang haram pun hanya bersifat insidentil dengan fungsi discrete,

bukan fungsi yang kontinyu.
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Gambar 2.6 Permintaan Terhadap Barang Haram Y pada Darurat Point

Demand terhadap barang Y pada darurat point bukan merupakan fungsi

dari harga Y. Pada titik DP jumlah permintaan barang haram Y adalah sejumlah

Qy* dengan bantuan garis 45o sebagai cermin kita dapat menurunkan permintaan

barang haram Y pada titik koordinat (Qy*,Py*). Jadi permintaan barang haram Y

berbentuk Titik Permintaan (Demand Point) Dy.

Permintaan barang haram Y bukan merupakan kurva permintaan fingsi

dari harga Y. sebuah kurva adalah kumpulan dari titik-titik atau garis-garis yang

menghubungkan antara dua titik. Sedangkan permintaan barang haram Y dalam

keadaan darurat adalah unik untuk setiap keadaan darurat yang muncul.

2.4 Perbedaan Teori Permintaan Konvensional dengan Teori Permintaan

Islami

Definisi dan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, antara

permintaan konvensional dan permintaan Islami mempunyai kesamaan. Ini
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dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan di

lapangan (empiris) dari tiap-tiap unit ekonomi

Namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya,

diantaranya30:

1. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai

sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami.

Permintaan Islami berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai

pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan

Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari

pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-

teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan (revelation), yang

menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi Oleh variabel

keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya.

2. Teori ekonomi yang dikembangkan membatasi analisisnya dalam jangka

pendek yakni hanya sejauh bagaimana manusia memenuhi keinginannya

saja. Tidak ada analisis yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial.

Analisis hanya dibatasi pada variabel-variabel pasar semata, seperti harga,

pendapatan, dan sebagaimya. Variabel-variabel lainnya tidak dimasukkan,

seperti nilai moral, kesederhanaan, keadilan, dan sikap mendahulukan

orang lain. Dalam ekonomi konvensional filosofi dasarnya terfokus pada

tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber

30 Fahrus Setyawan, dkk, Teori Permintaan Islami, Makalah Ekonomi Mikro Islami, Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2013.
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inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada

daya kreatifitas, daya olah informasi, dan imajinasi manusia. Padahal akal

manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki keterbatasan.

3. Konsep permintaan dalam Islam menilai semua komoditi tidak semuanya

bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal

maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah :87-

88:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa

yang baik, yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas. Makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu

sebagai rezeki yang halal dan baik serta bertakwalah kepada allah yang kamu

beriman kepada-Nya.”

Oleh karenanya, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan

barang halal, barang halal, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam

permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau

digunakan.

4. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan

konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan

konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Konvensional

repository.unisba.ac.id



44

menilai bahwa egoism merupakan nilai yang konsisten dalam

mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.

5. Permintaan Islami bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan

akhirat (falah) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang

abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang

ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

2.5 Pengertian Gadai

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas

suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang

berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama

orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan

kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang

telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas

suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang

lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan

daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk

pelelangan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.
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Dalam fikih Islam, transaksi gadai di sebut “ar-rahn” . Ar-rahn adalah

suatu jenis perjanjan untuk menahan suatu barang sebagai agunan utang.

Pengertian ar-rahn dalam bahasa arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam (الثبوت 

والدوام) yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat maun rahin (ماءراھن)

yang berarti air yang tenang31. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat

Al-Muddatsir :38

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang

tercakup dalam kata al-hasbu yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna

yang bersifat materil, karena itu secara bahasa ar-rahn berarti “menjadikan suatu

barang yang bersifat materi sebagai pengikut hutang.”

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah

tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah

harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali

sejumlah harta dimaksud setelah ditebus.

Makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut

sebagai barang jaminan, agunan, dan tangguhan. Sedangkan pengertian gadai

(rahn) dalam hukum Islam (syara’) adalah:

31 Lintang, Fiqh Gadai (Online), (http://alfallahu.blogspot.co.id/2013/04/fiqh-gadai diakses 25
November 2015).
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Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan

syara’ sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh

atau sebagian harta dari barang tersebut.

Selain pengertian gadai yang telah dikemukakan di atas, terdapat

pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan hutang

dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.

b. Ulama Hambaliah mendefinisikan sebagai berikut

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari

harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut
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Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang dimabil dari pemiliknya

untuk dijadikan pengikut atas utang yang tetap mengikat.

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang

atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai

tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau

sebagian utang dapat diterima.

e. Muhammad Syafi’i Antonio

Gadai syariah (rahn)adalah menahan salah satu harta milik dari nasabah

(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang

diterimanya dan jaminan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Jika memperhatikan pengertian gadai di atas, maka tampak bahwa fungsi

dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan

uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan

keamanan yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu

kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial.

2.5.1 Dasar Hukum Gadai

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam telah diatur dalam Al-

Quran, Sunnah, Ijma, dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
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a. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai yaitu

QS Al-Baqarah: 283.

“jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis,

hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu

memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu membayar

utangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Jangan kamu

menyembunyikan kesaksian karena siapa pun yang menyembunyukannya,

sungguh hatinya banyak dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.”

b. Hadis

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan

makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan

baju besinya.”(HR Bukhari No. 2513 dan Muslim No.1603)
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2.6 Pengertian Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan

dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung32. Emas adalah logam

yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin,

gelang, dan sebagainya).33 Dalam kamus Indonesia-Inggris, emas sama dengan

gold. 34

2.7 Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa

secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah (rahin) kepada

bank (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan

(marhun) atas pinjaman atau utang (marhum bih) yang diberikan kepada nasabah

atau peminjaman tersebut. Ar-rahnu merupakan akad penyerahan barang dari

nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang

dimiliki nasabah.

Gadai emas syariah di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan

atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan sebagai

salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah.

Cepat berarti pihak nasabah dapat memperoleh dana pinjaman tanpa prosedur

yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Aman karena bank

32 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
33 W.J.S Poerwadarminta, , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
34 John Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris: An Indonesian-English Dictionary,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

repository.unisba.ac.id



50

memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan

nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali

memiliki emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman

dari bank. Pihak bank juga dapat dengan mudah menjual emas yang digadaikan

dengan harga yang bersaing apabila debitur wanprestasi karena harga emas

cenderung stabil bahkan meningkat.

Prinsip yang digunakan gadai emas syariah di perbankan syariah tidak

berbeda dengan prinsip gadai emas pada umumnya, mulai dari persyaratan, biaya

administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan hingga mekanisme penjualan

barang gadai ketika pihak dibitur tidak dapat melunasi utang.

2.8 Biaya-Biaya Gadai Emas Syariah

2.8.1 Pengertian Biaya Administrasi

Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam

rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai

pengurang penghasilan.35 Biaya administrasi dan umum yaitu biaya-biaya yang

terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha

organisasi perusahaan yang bersangkutan.36

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang

dikeluarkan oleh bank syariah dalam pelaksanaan akad gadai dengan nasabah

35 Supriyono, Akuntansi Biaya Buku 1 Edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm 16.
36 Amir Hamzah, Pengertian Biaya dan Penggolongan Biaya dalam Perusahaan Manufaktur
(Online) (http://amirhamzah010293.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-biaya-penggolongan-
biaya.html. diakses 27 Nobember 2015).
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penggadai (rahin). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari

barang yang digadaikan menjadi tanggungan nasabah penggadai. Karena itu,

biaya administrasi gadai dibebankan kepada nasabah penggadai. Karena biaya

administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan oleh bank, maka pihak bank

lebih mengetahui rincian biaya administrasi. Nasabah atau penggadai diwajibkan

mengganti biaya administrasi tersebut.

2.8.2 Pengertian Biaya Pemeliharaan atau Penyimpanan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah biaya yang dibutuhkan

untuk merawat barang jaminan gadai selama jangka waktu yang ditetapkan pada

akad gadai. Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama), biaya

pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan nasabah (rahin), sebab pada

dasarnya penggadai masih pemilik sah dari barang gadai sehingga dia

bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan dan

memelihara barang gadai.37

Akad yang digunakan dalam penerapan biaya pemeliharaan atau

penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, nasabah penggadai (rahin)

menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadai,

kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat, atau dengan kata lain penggadai

menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadai hingga

jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau biaya

sewa tersebut diizinkan oleh para ulama dengan merujuk pada akad ijarah (sewa).

37 Bisnis Emas, Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Emas Syariah (Online)
(http://www,bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.html diakses 27 November 2015).
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Biaya pemeliharaan atau penyimpanan dapat berupa biaya sewa tempat

Safe Deposit Box (SDB), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan

biaya lain yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang jaminan

gadai. Dengan menerapkan akad ijarah (sewa) dalam pemeliharaan atau

penyimpanan barang gadai, bank syariah dapat memperoleh pendapatan yang sah

dan halal. Bank akan mendapatkan upah (fee) atas jasa yang diberikan kepada

nasabah penggadai.

2.9 Qardh Beragun Emas

2.9.1 Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang sinonimnya qatha’a

artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima

utang (muqtaridh)38. Pengertian –pengertian qardh menurut para ulama adalah:

a. Hanafiah: Harta yang diberikan kepada orang lain dari maal mitslii untuk

kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan lain qardh

suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (maal mitslii)

kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang

diterimanya.

b. Sayid Sabiq: Harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada

penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya

(muqridh) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.

38 Ardito Bhinadi, 2012, Qardh (Utang Piutang) (Online) (http://muamalah-
ardito.blogspot.com/2012/03/qardh-utang-piutang.html diakses 27 November 2015).
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c. Syafi’iyah: Sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu

saat harus dikembalikan).

Qardh secara etimologi adalah pinjaman, sedangkan secara terminology

muamalah adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman

tersebut) sebagai pengganti dengan nilai yang sama. Secara teknis qardh adalah

akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada

nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman

ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai

kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau

sekaligus.

Dasar hukum qardh terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 245

 ◌ۚ

“Barang siapa yang mau member pinjaman kepada Allah pinjaman yang

baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

ganda yang banyak dan Allah menggenggam (menyempitkan) dan

membentangkan (melapangkan) (rezeki) dan kepada Allah dikembalikan kamu

sekalian.”

2.9.2 Pengertian Qardh Beragun Emas

Qardh beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad

qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lainnya yang menggunakan
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akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk

yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan dalam produk rahn

emas (gadai emas syariah), pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang,

syariah change card, syariah card dan anjak piutang syariah. Agunan yang

digunakan adalah emas yang diikat dengan akad rahn (gadai), di mana emas yang

diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank syariah atau unit usaha syariah

selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan

pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.39

Akad qardh dalam lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam:

1. Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana

dimaksud dalam fatwa DSN-MUI/IV/2001, tentang al-qardh, bukan

sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain, dalam produk yang

bertujuan mendapatkan keuntungan.

2. Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi

transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan

bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan

keuntungan.

2.10 Studi Empiris Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Irfan Hidayat (2012) bahwa pengetahuan Gadai Emas Syariah

Bank BPD DIY Syariah dan pengetahuan prinsip operasional Gadai Emas Syariah

39 Bisnis Emas, Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Emas Syariah (Online)
(http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm diakses 25 November 2015).
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Bank BPD DIY Syariah berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk

tersebut. Berdasarkan hasil pengujian pengetahuan produk secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk, hal tersebut dikarenakan

efisiensi biaya administrasi termasuk ujrah jumlah pembiayaan yang diberikan

lebih besar, dan segi keutuhan barang yang digadaikan.40

Secara parsial pengetahuan prinsip operasional secara signifikan

berpengaruh positif terhadap minat beli produk tersebut. Kondisi ini dikarenakan

sudut pandang nasabah ketika menggunakan produk Gadai Emas Syariah Bank

BPD DIY Syariah benar-benar sudah sesuai dengan Syariat Islam, yang mana

tidak mengenal adanya unsur riba, maysir, dan gharar.41

Faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap jasa rahn

adalah:

1. Faktor keamanan

2. Faktor ujrah, yaitu biaya jasa simpan yang diberikan nasabah kepada

pegadaian syariah atas simpanan barang gadai milik nasabah. Hal ini

dikarenakan biaya ujrah yang murah dihitung per sepuluh hari yang

dianggap sangat ringan dan memudahkan nasabah dalam menggunakan

jasa rahn

40 Irfan Hidayat, “Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah
Ditinjau dari Pengetahuan Produk dan Prinsip Operasional Gadai Emas Syariah”, Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm 86.
41 Idem, hlm 87.
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3. Faktor pelayanan, pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah sudah

sangat baik dan fasilitas yang diberikan oleh kantor pegadaian syariah

kepada nasabah sudah sangat memuaskan para nasabah

4. Faktor kepercayaan, karena pegawai pegadaian syariah memiliki

kemampuan komunikasi yang baik dan sangat ramah.42

42 Fidia Wulansari, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Masyarakat Terhadap jasa
Rahn pada Pegadaian Syariah Singkawang”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
Pontianak, hlm 12.
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