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MOTTO 
 

 َه َوِإالَّ َأَكَل الرِّبَايـَتَِّجُر ِيف ُسْوِقَنا ِإالَّ َمْن َفقِ َال 
 

"Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham 
(berilmu), bila tidak,  niscaya ia akan memakan riba."  

(dinukilkan oleh Umar bin Khattab ra) 
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ABSTRAKSI 
 Perdagangan adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang 

alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam 
menempatkan perdagangan pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. 
Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khullafaurrasyidin menunjukan 
adanya peranan yang besar. Umar sangat menghargai harga yang dibentuk oleh 
kemampuan pasar sebagai harga yang adil. Umar menolak adanya suatu price 
intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang 
wajar.  

Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa 
alasan Umar bin Khattab melarang praktek Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam 
perdagang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pedagang yang 
dengan sengaja menurunkan harga dibawah harga pasar (Siyasah Al-Ighraq). 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pendapat 
Umar bin Khattab melarang pratek Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam 
perdagangan dan untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam memandang 
pedagangan yang dengan sengaja menurunkan harga dibawah harga pasar 
(Siyasah Al-Ighraq). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dan 
metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis 
penelitian yang data-datanya di peroleh dari data-data dokumentasi, yaitu berupa 
buku, Undang-undang, dan sebagainya. Adapun untuk menganalisis data penulis 
menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu berusaha untuk menggambarkan 
dan menganalisis secara mendalam  berdasarkan data yang diperoleh sedangkan 
model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan sosial. 

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Pendapat Umar yang 
melarang praktek Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam perdagangan, di karenakan 
hal tersebut dapat mengacaukan harga pasar serta berdampak pada penurunan 
jumlah persediyaan barang sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu. 
Umar sebagai amirul mukminin sering kali berkeliling pasar untuk mengontrol 
setiap transaksi yang berlangsung di pasar, ketika itu Umar mendapati Hathib bin 
Abi Balta’tah sedang menjual kismis dengan harga dibawah harga pasar di pasar 
Madinah, dan Umar saat itu seraya memerintahkan kepada Hathib untuk 
menaikan harganya atau keluar dari pasar tersebut. 2. Menurut pandangan hukum 
Islam praktek Siyasah Al-Ighraq (dumping) dilarang karena dapat membahayakan 
umat Islam baik penjual dan pembeli. Hal ini di sebabkan karena terjadinya 
ketidakadilan dalam harga sehingga baik penjual atau pembeli merasa dirugikan. 
Oleh karena di dalam transaksi perdagangan diperlukan adanya nilai-nilai moral 
yang Islami, dengan demikian persaingan yang sehat (fair competion) dapat 
berlangsung. 
 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan alam 

dengan segala keindahanya, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya. 

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, yang berjudul : STUDI 

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING) 

DALAM PERDAGANGAN MENURUT PENDAPAT UMAR BIN 

KHATTAB, yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana dalam ilmu Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbgai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih : 

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN 

Walisongo Semarang. 

2. Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku pembimbing I, serta Bapak Suwanto, S. Ag, 

MM selaku pembimbing II, yang telah membimbing proses penulisan skripsi 

ini terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-saranya hingga 

skripsi ini selesai. 

3. Segenap Dosen fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta 

karyawan-karyawanya atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini. 



x 
 

4. Kedua orang tua kami yang tercinta, yang telah memberikan dukungan serta 

do’anya dan semuanya yang tak ternilai, adikku, dan sahabat-sahabatku yang 

selalu mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum 

mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan 

kritik yang konstruktif saya harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.   

               Semarang, 3 Januari 2011 

 
     Siti Nur Baiti 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

DAFTAR ISI 
 
 

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

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

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................     iii 

HALAMAN MOTTO ...................................................................................  iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................  v 

HALAMAN DEKLARASI ...........................................................................  vii 

HALAMAN ABSTRAK ...............................................................................    viii 

HALAMAN KATA PENGANTAR .............................................................   ix 

DAFTAR ISI   ................................................................................................  xi 

   BAB I  :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................  1 

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

C. Tujuan Penulisan .............................................................  6 

D. Tinjauan Pustaka ..............................................................  6 

E. Metode Penelitian ............................................................  9 

F. Sistematika Pembahasan ..................................................  14 

    BAB II  :  KONSEP PERDAGANGAN DALAM EKONOMI ISLAM 

A. Pengertian Perdagangan ..................................................  16 

B. Dasar hukum jual beli dalam ekonomi Islam ..................  19 

C. Rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi Islam ............  22 

D. Jenis-jenis Siyasah Al-Ighraq (dumping)  

Dalam perdagangan...........................................................     28 



xii 
 

E. Pendapat para ulama tentang praktek Siyasah Al-Ighraq 

(dumping) dalam perdagangan ........................................  31 

   BAB III  :  KONSEP PEMIKIRAN UMAR BIN AL-KHATTAB 

TENTANG SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING) DALAM 

PERDAGANGAN. 

A. Biogarafi singkat Umar bin Al-Khattab ..........................  36 

B. Model perdagangan pada masa Umar bin Al-Khattab ....  49 

C. Pendapat Umar bin Al-Khattab tentang perdagangan  ....  57 

D. Konsep pemikiran Umar Bin Al-Khattab tentang 

Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam perdagangan ..........  60 

    BAB IV  :  ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN AL-KHATTAB 

TENTANG SIYASAH AL-IGHRAQ (DUMPING) DALAM 

PERDAGANGAN. 

A. Analisis alasan pendapat Umar bin Khattab terhadap 

larangan praktek Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam 

perdagangan .....................................................................  63 

B. Analisis hukum Islam terhadap larangan praktek 

Siyasah Al-Ighraq (dumping) dalam perdagangan 

menurut pendapat Umar bin Kahttab ...............................  70 

    BAB V  :  PENUTUP 

A. Kesimpulan ......................................................................  76 

B. Saran-saran ......................................................................  77 

C. Kata penutup ....................................................................  78 



xiii 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 


