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MOTTO 

 خري الناس أنفعهم للناس )رواه البخاري(
(Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.HR 

Bukhori) 

 

“Mundurlah beberapa langkah untuk melangkah lebih jauh” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk Almarhum ayah saya H.M 

Syafiq Nashan , yang semasa hidup beliau sangat menginginkan melihat 

saya wisuda, kemudian untuk Ibu saya Hj. Bashiroh yang selalu 

mendoakan saya disetiap sujud beliau , dan tak lupa untuk istri saya tercinta 

Hj. Mecca Madina yang selalu memberikan dukungan dikala semangat 

kuliah memulai memudar karena usia saya yang tidak lagi muda. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
Alhamdulillah,  Puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  

Allah  SWT yang   senantiasa   melimpahkan   berkat   dan   karunia-Nya   

sehingga   penulis   dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah   Muhammad   saw.   

Sebagai   uswatun   hasanah,   yang   telah   berjuang menyempurnakan 

akhlak manusia di muka bumi. 

Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  memulai  hingga  

mengakhiri  proses penyusunan  skripsi  ini  bukanlah  hal  seperti  

membalikkkan  telapak  tangan.  Ada banyak kendala dan cobaan yang 

dilalui. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna 

memenuhi salah satu syarat unuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. Skripsi  ini  berjudul  “Kebijakan Harga 

Pangan Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah menurut Ibnul Qayyim Al-

Jauziyyah”. 

Latar belakang pemilihan judul dalam penelitian skripsi ini adalah 

karena penulis ingin mengembangkan dan lebih mendalami teori-teori 

ulama klasik yang dapat memberikan kontribusi besar dalam kajian 

ekonomi syari’ah di era modern ini. Pemilihan pemikiran Ibnul Qayyim 

dalam objek pembahasan berawal dari ketidaksengajaan penulis 

menemukan kitab klasik berjudul “Ath-Thuruqul Hukmiyyah Fis-

Siyasatis Syar’iyyah” dalam rak perpustakaan pribadi Almarhum 

Ayahanda, yang ternyata dalam pembahasannya mempunyai bahasan 

yang cukup luas dalam masalah kebijakann harga, sehingga membuat 

penulis tertarik untuk menjadikan sumber primer dalam skripsi ini.  

Penulis  menyadari  bahwa  terselesaikannya  skripsi  ini  tidak  

lepas  dari  doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis 

Ayahanda Almarhum, H.M Syafiq Nashan Lc dan Ibunda Hj. Bashiroh 

dan segenap keluarga besar Istri, K.H. Kustur Faiz dan Hj. Sri Rokhayati 

yang  selalu  memberikan  dukungan  dan  doa yang tak terhingga ,dan 

terkhusus untuk istri tercinta Hj. Mecca Madina.yang tak henti-hentinya 

memberikan semangat. 

Selain  itu,  penulis  menyadari  bahwa  dalam  proses  penulisan  

skripsi  ini banyak  mengalami  kendala,  namun  berkat  bantuan,  

bimbingan,  kerjasama,  dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT 

sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut  dapat  diatasi.  Untuk  

itu  penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  dan penghargaan kepada 

Bapak Dr. Supriyadi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Ulin Nuha 
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M.Si  selaku pembimbing II yang telah sabar, tekun, dan ikhlas   

meluangkan   waku,   tenaga   dan   pikiran,   untuk   memberikan   

bimbingan, motivasi,  arahan,  dan  saran-saran  yang  sangat  berharga  

kepada  penulis  selama menyusun skripsi. Untuk  itu  pada  kesempatan  

ini  penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih kepada: 

1. Bapak  Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor, Dr. Supaíat M.Pd 

sebagai wakil rektor I dan Dr. Nor Hadi S.E M.Si, Akt CA sebagai 

wakil rektor II Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah. 

2. Segenap keluarga besar penulis Ayahanda Almarhum, H.M Syafiq 

Nashan Lc dan Ibunda Hj. Bashiroh 

3. Segenap keluarga besar Istri, K.H. Kustur Faiz dan Hj. Sri Rokhayati 

yang  selalu  memberikan  dukungan  dan  doa yang tak terhingga , dan 

terkhusus untuk istri tercinta Hj. Mecca Madina 

4. Bapak Dr. Supriyadi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Ulin 

Nuha M.Si  selaku pembimbing II yang telah sabar, tekun, dan ikhlas   

meluangkan   waku,   tenaga   dan   pikiran 

5. Bapak Penguji Munaqosyah Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag. dan Dr. 

Bayu Tri Cahya, S.E, M.si 

6. Bapak   dan   Ibu   Dosen   Fakultas   Ekonomi   dan   Bisnis   islam   

yang   telah memberikan  ilmu  pengetahuan  kepada  penulis  selama  

menuntut  ilmu  di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi semua 

pihak dan  penulis  secara  terkhusus.  Semoga  Tuhan  Yang  Maha  Esa  

melindungi  dan memberikan berkahNya dan imbalan yang setimpal 

kepada semua pihak yang telah membantu   dan   membimbing   penulis   

dalam   menyelesaikan   skripsi   ini.   Penulis berharap semoga segala 

kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran 

untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang, dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat  bagi penulis khususnya dan pembaca secara 

umum. 

 

Kudus,17 April,2020 

 

Zakiyyul Fuad 


