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BAB I  
KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah  mempelajari bab ini, maka diharapkan  mahasiswa dapat : 

1. Menjelaskan hal-hal  pokok yang  diperlukan untuk mencapai tujuan dalam hidup  
2. Menjelaskan  sebab terjadinya kelangkaan 
3. Menjelaskan Kesejahteraan dalam Islam 
4. Menjelaskan Aspek dasar dalam ekonomi Islam 
5. Menjelaskan Karakteristik Ekonomi Islam 
6. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis secara 

operasional  
 

A. Falsafah Dasar Ekonomi Islam 
Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh 

kebahagian ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material 
maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terpenuhinya 
kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih 
banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah 
yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi 
kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan 
kebutuhan tersebut. i 

Pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam 
memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan 
bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang 
ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang 
didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas 
ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi 
dasar pembentukan suatu perekonomian Islam. 

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia dalam 
keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun 
,dalam praktiknya kebahagiaan dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan 
manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehemsif., 
keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber 
daya yang bisa di gunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah 
merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada 
tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada tiga hal pokok yang harus di perlukan untuk memahami 

bagaimana mencapai tujuan hidup. 
ii
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1. Falah Sebagai Tujuan Hidup 
 

Falah adalah bahasa arab dari kata kerja  aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemulian 
atau kemenangan. Dalam pengertian literal, falah adalah kemuliaan atau kemenangan, yaitu 
kemulian atau kemenangan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata 
Alquran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, 
sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek 
spiritual. Dalam konteks dunia falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki 
implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro. 

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga hal pengertian, yaitu kelangsungan hidup, 
kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat,  falah 
mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan 
pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan ). Falah mencakup tiga aspek yang lengkap 
dan menyeluruh bagi manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, 
ekonomi, sosial, dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh suatu kelangsungan 
hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan; (a) pemenuhan kebutuhan biologis 
seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit; (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana 
kehidupan; dan (c) faktor sosial, misalnya adanya persaudaraan dan hubungan antar personal 
yang harmonis. Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologis, 
lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antar anggota 
masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan 
serta memilki kekuatan dan kehormatan. iii 

Tabel 1.1  
Aspek mikro dan aspek makro dalam  falah 

Unsur falah  Aspek Mikro Aspek Makro 

Kelangsungan  
Hidup  

 Kelangsungan hidup biologis; 
kesehatan, kebebasan keturunan 
dan sebagainya 

 Keseimbangan ekologi dan 
lingkungan  
 

 Kelangsungan hidup ekonomi; 
kepemilikan faktor produksi 

 
 

 Pengelolaan sumber daya alam  

 Penyediaan kesempatan 
berusaha untuk semua 
penduduk 

 Kelangsungan hidup sosial: 
persaudaraan dan harmoni 
hubungan sosial 

 Kebersamaan sosial, ketiadaan 
konflik antar kelompok 

 Kelangsungan hidup politik: 
kebebasan dalam partisipasi politik 

 Jati diri dan kemandirian  
 

Kebebasan 
Berkeinginan 

 Terbebas kemiskinan 
 

 Penyediaan sumber daya untuk 
semua penduduk 

 Kemandirian hidup 
 

 Penyediaan sumber daya untuk 
generasi yang akan datang 

Kekuatan dan 
harga diri 

 Harga diri 
 

 Kekuatan ekonomi dan 
kebebasan dari utang 
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 Kemerdekaan, perlindungan 
terhadap hidup dan kehormatan  Kekuatan militer 

Sumber: Akram khan(1994) 
 

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki 
nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga di bandingkan kehidupan dunia akan berakhir 
dengan kematian  atau kemusnahan, sedangkan kehidupan  akhirat bersifat  abadi atau kekal. 
Kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Karena itulah kehidupan 
akhirat akan diutamakan manusia dihadapkan pada kondisi harus memilih antara kebahagiaan 
akhirat atau kebahagiaan dunia. Meskipun demikian, falah mengandung makna kondisi 
maksimun dalam kebahagiaan dunia dan di akhirat. iv 

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat di observasi, namun 
perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kebahagiaanya di akhirat. 
Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya didunia ini sering kali 
menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, kelestariaan lingkungan maupun kelangsungan 
hidup manusia jangka panjang. Ketidak mampuan manusia dalam menyeimbangkan 
pemenuhan bebagai kebutuhan didunia serta keinginan manusia yang sering kali berlebihan bisa 
berakibat pada gagalnya tercapaianya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ekonomi Islam 
memperlajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehinggan 
tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah). v 

Sebagaimana diungkapkan di muka setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan 
yang abadi atau sepanjang masa hidupnya, tidak hanya di kehidupan dunia namun juga di 
akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia ini akan diupayakan agar bersinergi 
dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Setiap manusia berkeinginan untuk 
mendapatkan kesejahteraan yang mampu mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. 

Meskipun demikian, setiap manusia mungkin memiliki pandangan yang berbeda 
mengenai penyebab atau sumber terjadinya kebahagiaan. Para psikologi, misalnya, akan 
memandang sumber utama kebahagiaan adalah terpenuhinya kebutuhan jiwa dan masalah 
utama berakar dari problem jiwa atau psikologis. Ahli politik memandang sumber kebahagiaan 
adalah eksistensi diri terhdap lingkungan dan aspek politik dipandang sebagai penyebab utama 
masalah kehidupan. Ahli ekonomi memandang bawa pemunuhan kebutuhan material 
merupakan saran utama kehidupan, sehingga kebahagiaan sering di konotasikan dengan makna 
kesejahteraan, yaitu kecukupan terhadap materi. Jika manusia berlimpah (tidak hanya cukup ) 
materi maka mereka akan bahagia. Kenyataan ini menunjukan bahwa sering kali tidak di 
peroleh meskipun manusia berlimpah harta bendanya. Ternyata, kebahagiaan ini menunjukkan 
bahwa sebagian manusia dewasa ini dari satu sudut pandang saja. Hal ini menunjukkkan bahwa 
sebagian manusia dewasa ini mengalami kegagalan dalam merumuskan definisi kesejahteraan 
yang mendatangkan kebahagiaan. Sekaligus kegagalan untuk mewujudkan. Berbagai upaya 
untuk mecapai kesejahteraan mengalami kegagalan, karena kesalahan dalam memahami 
pengertian kesejahteraan itu sendiri. Lalu, bagaimana Islam mendefenisikan kesejahteraan? 

Pendefenisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif 
tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu: . .”vi 

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mecakup materi yang didukung oleh 
terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia 
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terdiri atas unsur fisik dan jiwa , karenaya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan 
seimbang di antara keduanya. Demikian pula manuisa memiliki dimensi individual 
sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat diantara dirinya dengan 
lingkungan sosialnya.  

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia 
saja, tetapi juga di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan 
materi di dunia ditujukan dalam rangka utnuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika 
kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih 
diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai 
(valuable) di bandingkan kehidupan dunia. 
 
Bagaimana manusia mampu memcapai falah sangat tergantung pada perilaku dan 

keadaan manusia di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesuliatan dalam 
mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan yang ada pada dirinya. 
Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai  falah, manusia harus menyadari 
hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini. Tidak lain manusia tercipta 
kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia bisa mecapai 
kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah 
yang dalam agama Islam disebut ibadah yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun tindakan 
yang mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (muamalah) 
ataupun manusia dengan penciptanya (ibadah mahdah). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran 
yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam 
mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, ibadah merupakan alat atau  jalan yang di 
gunakan untuk mencapai  falah. 

2. Mashlahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah  
Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila 

terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan 
masyarakat akan memberikan dampak yang di sebut mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk 
keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 
sebagia makhluk yang paling mulia. Menurut as- shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan 
manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual („aql),  keluarga dan 
keturunan atau (nash), dan material (wealth) . kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar 
manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus di penuhi agar manusia dapat hidup bahagia di 
dunia dan di akhirat jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak di penuhi atau terpenuhi dengan 
tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.  

Islam mengajarkan agar manusia menjalankan kehidupannya secara benar sebagai mana 
telah di atau oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara 
benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan 
sesungguhnya tidak di ukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang 
manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman 
tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (dien). Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah 
satu-satunya agama yang benar di ridhai Alllah. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan 
secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam 
mengajarkan bahwa agama adalah bukan hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk 
menuntun keyakinan memberikan ketentuan-ketentuan atau aturan berkehidupan serta 
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membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama di perlukan oleh manusia kapanpun 
dan dimanapun dia berada  

 
Kehidupan jiwa-raga (an nafs) di dunia sangat penting karena merupakan ladang bagi 

tanaman yang akan di panen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan di peroleh di akhirat 
tergantung pada apa yang telah di lakukan di dunia. Kehidupan sangat di junjung tinggi oleh 
ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang di berikan Allah kepada hambanya untuk 
dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa 
dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga 
sebaik –baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis 
merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan ( 
menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi.  

Harta material (maal) sangat di butuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun 
ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, 
pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk 
menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir smua ibadah memerlukan harta, misalnya 
zakat-infaq-sedekah haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. 
Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.  

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat kauniyah dan ajaran agama dalam 
Alquran dan hadis ( ayat-ayat qauliyah ) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan („ilm). Tanpa 
ilmu pengetahuan maka manusia tidak dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga 
akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang 
sangat tegas bagi seorang mukmim untuk menuntun ilmu (thalabul „ilm). vii 

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan 
keluarganya (nasl). Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak 
hanya mengcakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan 
dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan didunia dan di akhirat. 
Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus di 
perhatiakan ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi bagi manusia. 

 
3. Permasalahan Dalam Mencapai Falah  

 
Dalam upaya mencapai falah manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan 

ini sangat kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dan faktor lainnya. Adanya 
berbagai keterbatasan kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan 
adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan sering kali menajdi permasalahan besar 
dalam upaya mewujudkan falah. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (resources) 
yang tersedia di bandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai 
falah. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umunya dengan 
istilah „kelangkaan‟. 

Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau negara-negara 
miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara maju. Hal ini terjadi karena 
kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara manusia tidak mampu 
untuk selalu memenuhinya. Benarkah „kelangkaan‟ ini merupakan akar Permasalahan ekonomi 
sehingga menimbulkan kemiskinan, mahalnya harga, defisit, pengangguran, dan sebagainya? 
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Dunia dan alam semesta ini tidaklah tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak 
Sang Pencipta Allah. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala 
kebutuhan manusia juga telah tersedia di bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan 
ukuran yang akurat dan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh 
mahluk-Nya. Di sinilah manusia di uji untuk menggunakan segala potensinya untuk menggali 
dan mengelola alam semesta ini agar falah tercapai. Jika demikian halnya, bagaimana 
„kelangkaan‟ yang ada dewasa ini di jelaskan? Mengapa muncul kelangkaan bahan bakar minya 
di beberapa negara? Mengapa banyak orang memilki utang untuk memenuhi kebutuhannya? 
Mengapa terjadi kekurangan pangan di beberapa negara? Jika di cermati, semua „kelangkaan‟ di 
atas bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan ini sebenarnya hanyalah „ kelangkaan 
relatif „, yaitu kelangkaan sumber daya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam area 
tertentu saja. Kelangkaan relatif terjadi di sebabkan oleh 3 hal pokok, yaitu: 

 
a. Ketidak merataan Distribusi Sumber Daya  

 
Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah 

satu penyabab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meluiputi sumber daya alam maupun 
manusia. Secara alamiah, Allah menganugrahkan keberagaman pada ciptaan-Nya. Terdapat 
daerah-daerah yang kaya akan suatu sumber daya alam, kaya akan tenaga kerja, tetapi juga 
terdapat pula daera-daerah yang miskin sumber daya. Dalam jangka pendek, keberagaman 
penciptaan ini seolah menimbulkan problem kelangkaan relatif, namun dalam jangka panjang di 
mungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebuthannya terpenuhi. Sebagai 
misal kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan energi biogas dan energi listrik di 
beberapa negara. Di sinilah manusia di uji untuk mengelola smber daya yang di percayakan 
secara benar. 

 
b. Keterbatasan Manusia 

 
Manusia tercipta sebagai mahluk paling sempurna di antara mahluk lainnya, dengan di 

bekali nafsu, naluri, akal, dan ahti. Meskipun demikian, manusia seringkali memiliki 
keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang di miliki sehingga tidak mampu 
memanfaatkan daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilu dan teknoligi yang di kuasai 
manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah sebagian kecil dari kekayaan alam atau 
mengolahnya secara tidak optimal sehingga tidak cukup memberikan kesejahteraan. 

Perang manusia juga menyebabkan kelangkaan relatif, misalnya keserakahan orang, 
sekelompok orang atau bahkan bangsa menyebabkan mereka menguasai sebagian sumber daya, 
sementara sebagian lain berada dalam kekurangan. Naluri manusia yang tidak pernah merasa 
puas ( non-satiation ) menyebabkan ia rakus sehingga uang menghabiskan sumber daya untuk 
kebutuhan jangka pendek atau menghalangi orang lain untuk memanfaatkan sumber daya 
tersebut. Budaya konsumsi berlebih-lebihan bisa mendorong makin cepat habisnya sumber 
daya.  

 
c. Konflik Antar Tujuan Hidup 
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Dimungkinkannya terjadinya konflik tujuan antar hidup sesorang, misalnya tujuan 
jangka pendek ( kebahagiaan duniawi ) dengan jangka panjang ( kebahagiaan dunia-akhirat ) 
atau benturan kepentingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat di raih 
dengan mengorbankan kesejahtraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau 
menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan di 
dunia namun menurunkan kesejahteraan di akhirat. Jika hal ini di lakukan, maka akan berakibat 
kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu. 

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah „kelangkaan relatif‟ ini 
sehingga dapat mencapai  falah, yang di ukur dengan mashlahah. Kelangkaan bukanlah terjadi 
dengan sendirinya namun bisa juga di sebabkan oleh perilaku manusia sebagai mana 
diungkapkan di atas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam mencakup 3 aspek dasar, yaitu 
sebagai berikut 

1. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang di butuhkan untuk mewujudkan mashlahah. 
Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang di perlukan, dalam jumlah 

berapa dan kapan di perlukan sehingga mashlahah dapat terwujud. Pada dasarnya sumber 
daya dapat di gunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi 
terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban 
untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar di 
butuhkan untuk mencapai falah. 

2. Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang di butuhkan itu di hasilkan agar mashlahah 
tercapai. 

Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana 
teknologi produksi yang di gunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga 
mashlahah dapat terwujud. 

3. Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di distribusikan di masyarakat 
agar setiap individu dapat mencapai mashlahah. 

Masyarakat arus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa 
dengan cara bagaimana setiapa masyarakat memilki kesempatan untk mendapatkan 
mashlahah. Ilmu ekonomi memiliki berkewajiban untuk mendistribusikan sumber daya 
dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan 
hakiki. 

 
B. Karakteristik  Ekonomi Islam 

 
Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam 

(Yafie, 2003, 27): 
1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan 

penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap 
persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.  

2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvesional 
dalam memahami ekonomi Islam. 

3. Membantu para peminat study kasus fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan 
antara ekonomi Islam dan ekonomi konvesional. 

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi 
tiga asas pokok. Ketiganya secara asas dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu 
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asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam 
sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu‟ah Al-Ilmiyah Wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah yang 
dapat diringkas sebagai berikut : viii 
a) Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta 

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu : Pertama, semua harta baik bendan 
maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 
ayat 284 

                                     

                      

Terjemahnya : 
“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika 
kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya 
Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah 
mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; 
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

 
Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. Al-Maai‟dah ayat 17: 
 

                                    

                                 

                             

 
Terjemahnya : 

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al 
masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-
halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta 
ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah 
kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 
 
Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan 

fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 
7 : 
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Terjemahnya :  

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang 
Allah telah menjadikan kamu menguasainya1.Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. 
 
Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. 

hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah 
menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. 
Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW yang juga menggemukakan peran manusia sebagai 
khalifah, diantara sabdanya “Dunia ini hijau dan manis . Allah telah menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di 
dunia ini.” 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada 
hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya, Akan tetapi, Allah 
memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain, 
sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang- barang 
konsumsi ataupun barang- barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik 
sesungguhnya adalah Allah SWT. 
 

Firman Allah SWT, dalam Surat an-Najm ayat 31: 

                                        

 
Terjemahnya :  

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya 
Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang 
lebih baik (syurga)”. 

 
Dari ayat- ayat tersebut jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta 

benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah. Namun di samping itu Islam sangat 
menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah tersebut. 

 
Firman Allah SWT. Dakam surat an-Nisaa‟ ayat 32: 
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Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu 
lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada 
apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu”. 

 
Berdasarkan ayat- ayat di atas, jelaskan perbedaan antara status kepemilikan dala system 

ekonomi Islam dengan system ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat 
dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula ajaran Islam. Sementara 
dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan 
dalam system sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan 

oleh Negara. 
ix

 
 

a) Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral 
 
Hubungan ekonomi Islam dengan akidah tampak jelas dalam banyak hal, seperti 

pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan 
manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan 
aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi 
dan moral dalam Islam (Yafie, 2003: 41-42) adalah : 

 Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang menimbulkan kerugian 
atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “ 
Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad). 

 Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi SAW. Bersabda: “orang-orang 
yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”. 

 Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana- sarana moneter lainnya, 
sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan 
kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti 
menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan 
kerja buat para buruh. Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 34: 
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Terjemahnya :  
            

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi 
dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan 
perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 

 

 Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam 
masyarakat.  

1. Keseimbangan Antara Kerohanian dan Kebendaan 
Beberapa ahli barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka 

menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka 
diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsure 
keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).  

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. 
Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. 
Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. 
Hal ini di tegaskan Allah SWT. Dalam al- Qura‟an, antara lain di dalam ayat- ayat 
berikut. QS. Al- Qashash ayat 77. 

 

                            

                                 

 
Terjemahnya : 

 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah 
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kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang berbuat kerusakan”. 

 
 
 
QS. Al- Baqarah ayat 201 

 

                                            

      

 
       Terjemahnya:  

 “Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan Malaikat (pada hari 
kiamat) dalam naungan awan2 dan diputuskanlah perkaranya. dan hanya kepada Allah 
dikembalikan segala urusan”. 

 
Disampin kedua ayat itu, masih ada ayat- ayat lain dalam al- Qura‟an yang 

mengemukakan hal tersebut seperti QS. Al- Jumu‟ah ayat 9 dan 10,  An-Najm ayat 29, 
Al- Insaa ayat 27. Dari ayat- ayat tersebut bahwa Islam menghendaki adanya 
keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya 
adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip system 
ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja. 

 
2. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Individu Dengan 

Kepentingan Umum 
Arti keseimbangan dalam system social Islam adalah, Islam tidak mengakui hak 

mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan- batasan tertentu, termaksud 
dalam bidang hak milik. Hanya keadaan yang dapat melindungi keseimbangan antara 
batasan- batasan yang di tetapkan dalam system Islam untuk kepemilikan individu dan 
umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan 
dirinya, tidak boleh di lakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan 
orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini di firmankan Allah SWT. Dalam 
ayat- ayat berikut : QS. Al- Hasyr ayat 7 : 
 

                                      

                             

                    

 
Terjemahnya :  
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“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) 
yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. 

 
Dalam ayat firman Allah QS. Al- Maa‟uun ayat 1-3 : 
 

                             

       

 
Terjemahnya :  
         “ Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik   anak 

yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin”. 
 
 
 
QS. Al- Ma‟arij ayat 24-25 : 

                           

 
Terjemahnya : 

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang 
meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),” 

 
Dari ayat- ayat tersebut di atas jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan 
orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun 
lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan system 
ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan system ekonomi 
sosialisme yang lebih menekankan kepentingan umum.  

3. Kebebasan Individu Dijamin Dalam Islam  
Individu- individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk 

beraktifitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun 
kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan- aturan Yang telah digariskan oleh 
ALLAH SWT. Dalam al- Qura‟an maupun al- Hadis. Dengan demikian kebebasan 
tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman ALLAH SWT. Dalam Qur‟an QS al-Baqarah 
ayat 188 menyebutkan : 
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Terjemahnya :  

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, Padahal kamu mengetahui. 

 
Selain itu firman ALLAH SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 275 : 
 

                              

                                        

                                        

 
Terjemahnya :  

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba3 tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila4. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu5 (sebelum datang larangan); 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. 

 
Di samping ayat- ayat tersebut masih ada ayat lain yang menyatakan hal yang 

sama,  seperti surah an- Nisaa‟ ayat 29, Al- Mulk ayat 29. Prinsip kebebasan ini sangat 
berbeda dengan prinsip kebebasan system ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam 
kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak di batasi norma- norma ukhrawi 
sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada 
kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan 
ditujukan hanya untuk Negara. 

4. Negara Diberi Wewenang Turut Campur Dalam Perekonomian 
Islam memperkenangkan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar 

kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun social  dapat terpenuhi secara 
proporsional. Dalam Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat 
dari ketidak adilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari 
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Negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan social agar seluruh 
masyarakat dapat hidup secara layak  

Yang di syartakan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl penukaran suatu 
barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karna orang yang 
menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi 
dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasyah yang 
berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab Zahiliyah.  
 
Rasulullah SAW. Bersabda : 

“Barang siapa yang meninggalkan beban hendaklah dia datang kepada-ku; karna akulah 
maula (pelindung)Nya”. (al-Mustadrak oleh Al-Hakim).  “Siapa yang meninggalkan 
keturunan (yang tersia-sia), anak (dia datang) kepada-ku dan (menjadi) tanggujawab-ku”. 
(HR. al- Bukhari dan Muslim). 

 
Peran Negara dalam perekonomian pada system Islam ini jelas berbeda dengan 

system kapitalis yang sangat membatasi peran Negara. Sebaliknya juga berbeda dengan 
system sosialis yang memberikan kewenangan Negara untuk mendominasi 
perekonomian secara mutlak.  

 
5. Bimbingan Konsumsi  

Dalam hal bimbingan konsumsi ALLAH berfirma dalam QS. Al- A‟raaf ayat 31 : 

                     

Terjemahnya :  
“Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka 
perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari 
mereka)”. 
 
Selain itu ada juga larangan suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap 

hokum karna kekayaan, sebagaimana firman ALLAH dalam QS al- israa ayat 16 : 
 

                                             

 

 
Terjemahnya : 

 “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-
orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan 
kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan 
(ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. 

 
6. Petunjuk Investasi  
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Tentang criteria atau standar dalam menilai proyek investasi, al-Mawsu‟ah wa al-
amaliyah memandang ada liam criteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan 
pedoman dalam menilai proyok investasi, yaitu : 
a. Proyek yang baik menurut Islam. 
b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. 
c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. 
d. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta. 
e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. 

7. Zakat  
Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak 

terdapat dalam perekonomian lain. Sisitem perekonomian di luar Islam tidak menggenal 
tuntutan ALLAH kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu 
sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.  

 
 
 

8. Larangan Riba 
Islam menekankan pentingnya mengfungsikan uang pada bidangnya yang normal 

yaitu sebagai fasilitas transangsi dan alat penilaian barang. Diantara faktor yang 
menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (Riba). 
 
Demikianlah beberapa karakteristik ekonomi Islam berdasarkan Al-Mawsu‟ah Al-ilmiyah 

wa al-annaliyah al-islamiyah.  Di samping pandangan di atas, masih terdapat beberapa pendapat 
lain mengenai karakteristik ekonomi Islam, di antaranya dikemukakan oleh Marthon (2004, 27-
33). Menurut Marthon, hal-hal yang membedakan ekonomi Islam secara operasional dengan 

ekonomi sosialis maupun kapitalis adalah : 
x
 

a. Dialektika Nilai-nilai Spiritualisme dan Materialisme 
sistem perekonomian kontemporer hanya peduli terhadap peningkatan utilitas 

dan nilai-nilai materialisme suatu barang, tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan 
etika kehidupan masyarakat. Sistem kapitalisme memisahkan intervensi agama dari 
berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi, padahal pelaku ekonomi merupakan 
penggerak utama bagi perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Dalam 
ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. 
berbagai kegiatan ekonomi, khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dari 
kedua nilai tersebut. 

b. Kebebasan Berekonomi 
Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan 

ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat 
dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Ralitanya konsep 
kebebasan tersebut menimbulkan kerancauan bagi proses distribusi pendapatan dan 
kekayaan. Selain itu sistem tersebut secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat 
menjadi dua bagian, yaitu pemilik modal dan para pekerja. Dalam konsep sosialisme 
masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikit pun dalam melakukan kegiatan 
ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan 
transaksi dalam kesepakatan perdagangan. 
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Ekonomi Islam tidak menafikan intervensi pemerintah. Kebijaksanaan 
pemerintah merupakan sebuah keniscayaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat, 
selama hal itu dibenarkan secara syara‟ . pada sisi lain kepemilikan dan kebebasan 
individu dibenarkan sepanjang tetap pada koridor syariah. Kebebasan tersebut akan 
mendorong masyarakat untuk beramal dan berproduksi demi tercapainya kemaslahatan 
hidup bermasyarakat. 

c. Dualisme Kepemilikan 
Hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Manusia 

hanya wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan bumi. 
Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, 
setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan 
alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah 
yang maha memiliki. xi 

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena 
Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud 
keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai 
penyeimbang kepemilikan individu. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang 
secara ashal telah ditentukan oleh syariah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah 
kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun 
menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak 
boleh dimiliki secara individu (public goods). Kepemilikan barang publik dapat 
didelegasikan ke pemerintah ataupun intansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah 
dan tanggung jawab, yang dapat dibenarkan oleh syariah. xii 

Berkenaan dengan kepemilikan publik Rasulullah pernah mengindikasikan dalam 
sebuah hadist : “manusia bersekutu dalam tiga hal yaitu : air, padang sahara, api”. 
Penuturan Rasul atas ketiga komoditas tersebut bukan berarti public goods hanya dibatasi 
oleh komoditas tersebut. Akan tetapi makna hadis tersebut dikontekstualisasikan sesuai 
dengan perkembangan zaman. 

d. Menjaga Kemaslahatan Individu dan Bersama 
Kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama atau 

sebaliknya. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat diperlukan sebuah 
instansi yang mendukung. Al-Hisbah merupakan instansi keuangan dalam 
pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan ekonomi. 
Lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam 
mekanisme pasar. Selain itu Al-Hisbah mempunyai wewenang untuk mengatur tata 
letak kegiatan ekonomi, juga diwajibkan untuk menyediakan semua fasilitas kegiatan 
ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama. xiii 

 
 

LATIHAN TES FORMATIF 
 

1. Jelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan Ekonomi ? 
2. Jelaskan penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya? 
3. Jelaskan hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam ? 
4. Sebutkan dan jelaskan aspek dasar dalam ilmu ekonomi Islam ? 
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5. Jelaskan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan Sosialis ? 
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BAB II  
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP HAKEKAT 

DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat: 

1. Menjelaskan definisi ekonomi Islam, baik secara etimologis (bahasa) maupun secara etimologis (istilah)  
2. Memahami dengan baik hakekat ekonomi Islam dan dapat membedakannya dengan ekonomi lainnya 
3. Memahami Ruang Lingkup Ekonomi Islam 
4. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam 

 
A. Definisi Ekonomi Islam  

 

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-‟iqtsad  (ُُاإِلْقتَِصاد), yang 
secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan.1 Dari makna ini, kata al-‟iqtisad 

berkembang dan meluas sehingga mengandung makna „ilm al-‟iqtisad (ُُِتِاإِلْقتَِصاد  ilmu yang ,(الِعْلُن
berkaitan dengan atau membahas ekonomi.  

Sedangkan secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan 
ekonomi Islam:  

1. M. Umer Chapra:  Ekonomi Islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu 
mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai 
dengan maqasid al-syari„ah atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara 
berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga 
dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.2  

Ekonomi dalam pandangannya harus mengaitkan antara persoalan ekonomi dengan persoalan 
sosial kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan 
material sebagaimana yang dikemukakan para ekonomi kapitalis.  

2. S.M. Hasanuzzaman: ilmu Ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-
aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna 
memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban 
mereka terhadap Allah dan masyarakat”.3  

Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran 
agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya 
sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah 
swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya.  

3. M. Najetullah Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah “respons para pemikir muslim terhadap tantangan-
tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan sunnah maupun 
akal dan pengalaman”.4  

Tampaknya definisi yang dikemukan Siddiqi, menilai ekonomi syariah sebagai sebuah reaksi 
dari tantangan kehidupan.  

4. M.A. Mannan, ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 
permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.5 

 
5.  Kurshid Ahmad, seorang intelektual asal Pakistan mendefiniskan ilmu Ekonomi Islam sebagai “upaya 

sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan prilaku manusia dalam hubungannnya 
dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam”.67  

6. Syed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan “repsentasi dari prilaku muslim 
dalam suatu masyarakat muslim”.8  

7. Pandangan yang berbeda juga dikemukakan Louis Cantori. Ilmu Ekonomi Islam menurutnya tidak lain 
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merupakan “upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi 
masyarakat yang menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik”.9 

Tampaknya para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak 
hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa mengelolaan sumber 
daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka 
melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan 
dan sebagainya. 

B. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah 
 

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai 
dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta 
prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan 
ekonomi Islam. Ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah 
ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai 
dianggap sebagai hal yang sudah tetap (given) atau di luar bidang Ilmu Ekonomi. Dengan kata 
lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara 
penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah 
ekonomi.  

Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar 
dan berusaha untuk mencapai mashlahah atau falah, yang disebut sebagai homo Islamicus atau 
Islamic man. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga 
permasalahan mendasar tersebut di atas dan masalah-masalah turunannya. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1  Ruang Lingkup Ekonomi Islam 
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Di sisi lain, perilaku masyarakat Muslim tidaklah selalu menjadi bahasan dalam 

ekonomi Islam selama perilaku mereka tidak berorientasikan kepada mashlahah. Ekonomi Islam 
menekankan pada erilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi mashlahah. 
Studi terhadap perilaku ekonomi masyarakat Muslim lebih merupakan suatu uji atau verifikasi 
terhadap kepraktisan (practicality) ekonomi Islam, yang mungkin juga dilakukan terhadap 
masyarakat non Muslim. 
 
1. Mungkinkah Agama menjadi Dasar bagi Ilmu Pengetahuan? 

 
Pertanyaan ini sangat mendasar dan telah menjadi pertanyaan klasik dalam wacana 

perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah dunia telah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan 
dan agama telah pernah bejalan beriringan, sebagaimana juga berjalan berlawanan. Namun 
demikian, masih terdapat pendapat yang meragukan atau bahkan menolak kemungkinan 
membangun ilmu pengetahuan di atas landasan agama. 

Chapra (2001) memberikan penjelasan tentang alasan yang umum digunakan untuk 
menolak kemugkinan ilmu pengetahuan dibangun di atas paradigma agama serta alasan 
kemungkinannya. Hal pertama yang dijadikan alasan ketidakmungkinan penyatuan ilmu 
pengetahuan dan agama adalah karena keduanya berada pada tingkat kenyataan yag sama sekali 
berbeda. Ilmu pengetahuan berkaitan dengan alam raya secara fisik yang dapat dikenali oleh 
panca indera, sedangkan agama cakupannya lebih luas. Agama mencakup tingkat kenyataan yang 
lebuh tinggi, bersifat transendental, dan melebihi jangkauan panca indera, termasuk aspek 
kehidupan setelah kematian (akhirat). Hal kedua adalah sumber acuan agama dan ilmu 
pengetahuan adalah berbeda. Ilmu pengetahuan bertumpu kepada akal sementara agama 
bersumber dari wahyu Tuhan. Dengan menggunakan berbagai metodenya  (kemudian disebut 
metode ilmiah) ilmu pengetahuan berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan 
kemudian memprediksi fakta-fakta empiris untuk berbagai kepentingan kehidupan manusia. Di 
sini terkandung sebuah asumsi implisit bahwa manusia mengetahui dengan pasti atas seluruh 
aspek kehidupannya sehingga ia dapat memutuskan sendiri apa yang terbaik baginya. Sementra 
itu, dengan mendasarkan atas Wahyu Tuhan dan segala derivasi sumber kebenaran darinya 
agama juga berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memprediksi  bebagai 
peristiwa daam kehidupan manusia. Di sini terkandung asumsi implisit bahwa hanya Tuhan-lah 
yang mengetahui segala kebenaran dengan sebenar-benarnya kebenaran, sedangkan manusia 
hanya memiliki pengetahuan yang sedikit. 

Kemungkinan ilmu pengetahuan dibangun atas dasar agama dijelaskan oleh Kahf 
(1992). Cakupan ilmu pengetahuan dan agama adalah saling bertemu, karnanya keduanya dapat 
terjalin suatu hubungan yang erat. Hal ini sangat dimungkinkan ketika agama didefinisikan 
sebagai seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam 
tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan terhadap diri sendiri. Ilmu ekonomi pada 

Perekonomian Islam Perekonomian 

Konvensional 
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umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan 
pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta 
mendistribusikannya untu dikonsumsi. Dengan definisi seperti ini maka ilmu ekonomi dapat 
dicakup  oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia. 

Keterkaitan agama dan ilmu ini juga dapat dikaji dengan melihat kaitan antara wahyu 
(revelation) dan akal (reason).menurut Abu Sulaiman, pemahaman seorang muslim terhadap 
keterkaitan wahyu dan akal bersumber pada ontologi Islam.14 Allah telah menganugerahkan 
manusia dengan akal yang merupakan alat untuk memahami dunia di mana ia berada, untuk 
menggunakannya bagi pemenuhan segala kebutuhan, dan untuk mendukung posisinya sebagai 
khalifah Allah di bumi. Sementara itu, wahyu merupakan sarana untuk menuntun manusia 
terhadap segala pengetahuan tentang tujuan hidupnya, untuk memberitahu segala tanggung 
jawabnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Wahyu memberi nformasi kepada 
manusia tentang berbagai konsep metafisik, tentang hubungan berbagai hal dalam alam 
semesta, hingga tentang kompleksitas manusia dan interaksi sosialnya. Dengan demikian,  
sebenarnya antara akal dan wahyu saling melengkapi satu sama lain (complementary) dan 
sangat  berguna bagi kehidupan manusia. Jadi ilmu pengetahuan dan agama juga saling 
melengkapi dalam membangun suatu kehidupan yang baik (hayyah thayyibah) bagi manusia 
dan seluruh kehidupan. 
 Secara teoritis kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat saja sama atau 
barbeda dengan yang dihasilkan oleh agama, sebagaimana secara empiris telah terbukti dalam 
sejarah. Konflik akan terjadi apabila pendekatan agama tidak dapat diterima oleh akal manusia 
sehingga tidak diterima pula oleh ilmu pengetahuan. Konflik juga akan terjadi apabila ilmu 
pengetahuan mencoba untuk memasuki wilayah yang secara metodologis tidak dapat dicakup 
oleh ilmu pengetahuan. Sejarah dialektika ilmu pengetahuan dan agama ini dengan mudah 
didapati dalam dunia Barat maupun Timur  (Islam) sejak berabad-abad lalu dan berlanjut 
hingga kini. Sejarah pula yang telah membuktikan bahwa antara keduanya tidak harus terjadi 
konflik yang melahirkan dikotomisasi rigid antara ilmu pengetahuan dan agama, tetapi saling 
mengisi satu sama lainnya. 
 Pada masa keemasan/golden age (abad 7-13M) di dunia Islam agam dan ilmu 
pengetahuan pernah menyatu dalam membentuk satu peradaban yang menakjubkan, serta 
saling menguat satu sama lain. Selama kurun waktu tersebut peradaban Islam menyinari dunia, 
termask dunia Barat. Konsep integrasi agama dan ilmu pengetahuan inilah yang dalam masa 
sekarang dijadikan sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan yang Islami. 
 
2. Ekonomi Islam sebagai Suatu Ilmu dan Norma 

 

Pemahaman tentang terminologi ekonomi positif (positive economics) dan ekonomi 
normatif (normative economics) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari 
ekonomi Islam. Ekonomi „positif‟ membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau 
membahas sesuatu yang kenyatanya terjadi, sementara ekonomi „normatif‟ membahas 
mengenai apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Keharusan ini di 
dasarkan atas nilai (value) atau norma (norm) tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. 
Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang tidak seharusnya semakin memburuk 
adalah contoh pernyataan normatif. Kenyataan bahwa kemiskinan di negara-negara ini 
memang semakin memburuk adalah contoh pernyataan positif. Contoh lain misalnya tentang 



23 

 

fakta bahwa kebanyakan orang akan mengonsumsi barang dan jasa apa saja sepanjang 
memberikan kepuasan maksimal adalah ekonomi positif, sementara anjuran agar tidak 
semestinya segala nafsu mencari kepuasan dipenuhi adalah pernyataan normatif. 

Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif 
dan aspek normatif. Pemisahan aspek normatif dan positif mengandung implikasi bahwa fakta 
ekonomi merupakan sesuatu yang independen terhadap norma; tidak ada kausalitas antara 
norma dengan fakta. Dengan kata lain, realitas ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat 
independen, dan karenanya bersifat objektif- dan akhirnya berlaku universal. Hukum 
penawaran, misalnya, yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah 
barang yang ditawarkan akan meningkat, cateris paribus- adalah pernyataan positif. Hukum 
tersebut berlaku karena para produsen memandang bahwa kenaikan harga barang adalah 
kenaikan pendapatan mereka dan motivasi produsen adalah untuk mencetak keuntungan 
(pendapatan) setinggi-tingginya. Teori ini tidak menjelaskan faktor apakah yang mendorong 
dan mengharuskan produsen untuk mencari keuntungan maksimum, yang sebenarnya hal ini 
merupakan pernyataan normatif. 
Hal-hal yang bersifat normatif dianggap sebagai sesuatu yang telah ada sebelumnya (given) dan 
berada diluar batas analisis ekonomi. 
 Salah satu kritik utama pemikir Islam terhadap ilmu ekonomi konvensional, terutama 
kapitalisme, adalah adanya kecenderungannya untuk mengklaim bebas nilai ( value free), serta 
mengabaikan pertimbangan moral. Kritik ini muncul dari pengamatan berikut ini. 

a. Ilmu ekonomi konvensional cenderung berbicara pada dataran positif (positive economics) dengan alasan 
menjaga objektivitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini , ilmu ekonomi dianggap benar-benar 
independen terhadap norma atau nilai. Norma yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang given sehingga tidak membuka peluang untuk dilakukannya 
perubahan norma sebagai perubahan ilmu ekonomi. 

b. Teori, modal, kebijakan dan masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama 2 abad terakhir berada 
dalam lingkup tradisi materialisme. 

c. Tradisi pemikiran neo klasik, yang merupakan mazhab pemikiran ekonomi mainstream saat ini, 
cenderung menempatkan filsafat induvidualisme, merkantilisme, dan utililitarianisme sebagai dasar dalam 
penyusunan teori dan model ekonominya. 

Sebenarnya fenomena pendikotomian normatif dan positif dalam ekonomi konvensional 
adalah menyimpang dari sejarah awalnya. Buku tentang ekonomi yang pertama ditulis oleh 
Adam Smith adalah Theory of Moral Sentiment (1759) tidak mendikotomikan realitas dan norma, 
sebelum kemudian ia menulis buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776). Upaya untuk meninggalkan baju moral sebenarnya telah berawal dari Adam Smith 
sendiri, setidaknya hal ini tampak pada dua buku tersebut.15 Namun, „positifisasi‟ ilmu ekonomi 
baru berkembang pesat pada masa kemudian, terutama dipelopori oleh David Richardo dan 
diperkuat oleh fondasi pemikiran dari Alfred Marshal, Stanley Jevons, dan Walras pendiri 
aliran neo klasik. Mereka dengan menggunakan perangkat matematika ekonominya, dengan 
kalkulus diferensial dan persamaan simultannya telah membawa ilmu ekonomi semakin jauh 
dari matriks norma/budaya. 

Menurut Daniel Bell perkembangan ilmu ekonomi tidak terpisahkan dengan 
kebijaksanaan, karenanya dinamakan political economics.16  Sejak tahun 1890 nama ini diganti 
menjadi economics (tanpa political) oleh Alfred Marshal, dan kemudian diganti lagi menjadi 
positive economics. Penggunaan istilah positive economics ini adalah untuk mempertegas 
perbedaannya dengan normative economics. 
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Pada dasarnya, pemisahan ilmu ekonomi positif dan normatif bertentangan dengan 
karakteristik dasar ilmu sosial dan fakta empiris perekonomian dunia. Ilmu sosial selalu diawali 
dan didasarkan pada nilai-nilai tertentu, baik pada aspek ontologis, epistemologis maupun 
aksiologis. Dengan demikian, tidak ada ilmu ekonomi yang bebas nilai. Pendikotomian positif 
dan normatif pada dasarnya ditolak dalam ekonomi islam, sebab pandangan islam meyakini 
bahwa perilaku-perilaku sosial manusia tidak terjadi dengan sendirinya. Prilaku manusia 
bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Manusia memiliki kecenderungan, kehendak dan perilaku 
yang sangat dipengaruhi oleh nilai (value) atau etika yang diyakininya, serta pandangannya 
terhadap kehidupan ini.  Selain itu, kejadian ekonomi dipengaruhi oleh interaksi berbagai 
variabel dan kejadian lain yang tidak dapat dipisahkan secara mekanis satu dengan lainnya. 
Dengan kata lain, terdapat suatu multi kausalitas dan multi relasi yang kompleks antarberbagai 
variabel dalam kejadian sosial, sedangkan kejadian ekonomi hanya merupakan salah satunya.  

Sesungguhnya pendikotomian normatif dengan positif dalam ekonomi konvensional 
saat ini masih mengandung banyak kerancuan. Ilmu ekonomi konvensional telah dibangun 
diatas dua himpunan tujuan yang berbeda. Salah satunya disebut tujuan „positif‟, yang 
berhubungan erat dengan usaha realisasi secara efisien dan adil dalam proses alokasi dan 
distribusi sumber daya ekonomi. Tujuan lainnya, yaitu tujuan normatif, yang diekspresikan 
dengan usaha penggapaian secara universal tujuan sosial ekonomi untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup, full employment,  tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi 
pendapatan dan kekayaan yang merata, dan lain-lain.  Adanya tujuan yang berbeda ini telah 
menyebabkan ketidak efektifan ilmu ekonomi konvensional dalam menggapai tujuannya, sebab 
keduanya berhubunga erat. Dapat atau tidaknya tujuan normatif dan positif tersebut bersifat 
konsisten akan sangat tergantung bagaimana tujuan-tujuan tersebut didefinisikan. Jadi, 
sebenarnya selalu ada kaitan antara positif dan normatif, ia tidak dapat didikotomisasikan 
secara kaku. 

Oleh karena itu, ekonomi islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif 
antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi 
yang tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan, 
pemahaman dan penilaian atas prilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian 
tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa 
mendikotomikan etika dan realita secara absolut. Integral etika dan realita dalam pandangan 
islam tentu saja bukan seperti pemahaman Max Weber tentang wertfrei,17 sebab dalam 
pandangan islam etikalah yang harus menguasai ilmu ekonomi bukan sebaliknya.18 dalam 
pandangan islam hidup seorang manusia harus dituntun oleh syariat islam secara keseluruhan, 
dan inilah misi utama eksistensi manusia dimuka bumi. Syariah Islam telah menyediakan 
perangkat yang lengkap sebagai sistem kehidupan (manhaj al-hayah) dan sarana kehidupan (wasilah 
al-hayah). 

         Sebagai konsekuensi bahwa ekonomi islam hanya ditujukan untuk mendapatkan 
falah, maka ekonomi islam tidak hanya dapat dipandang sebagai deskripsi empiris atas prilaku 
umat islam, namun juga membentuk suatu perekonomian yang mampu membawa manusia 
untuk mencapai falah tersebut. 

C. Hakekat Ekonomi Syariah 
 

Dalam berbagai pengertian ekonomi, baik yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Barat maupun 
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oleh para pakar ekonomi syariah sendiri menempatkan individu (manusia) sebagai obyek kajian ekonomi. Namun 
demikian, konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang 
menjadi kajian ekonomi Barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah juga menempatkan individu sebagai 
mahluk yang mempunyai potensi religius.10 Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas 
ekonomi lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan 
konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya. 

Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari 
kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tapi juga 
untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi. 
 

D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah 
 

Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-
prinsip ekonomi syariah. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada: Prinsip tauhid, 
rububiyyah, khilafah, dan tazkiyah.11 Mahmud Muhammad Babali menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan 
kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-ukhuwwah (persaudaraan), al-Ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi 
nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa).12 Sedangkan menurut M. Raihan Sharif 
dalam Islamic Social Framework, struktur sistem ekonomi syariah didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) 
trusteeship of man (perwalian manusia); (2) co-operation (kerja sama); (3) limited private property (pemilikan pribadi yang 
terbatas); dan (4) state enterprise (perusahaan negara).13 Prinsip ekonomi syariah juga dikemukakan Masudul Alam 
Choudhury, dalam bukunya, Constributions to Islamic Economic Theory. Ekonomi syariah menurutnya didasarkan pada 
tiga prinsip, yaitu: (1) the principle of tawheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) the principle of work 
and productivity (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) the principle of distributional equity (prinsip pemerataan dalam 
distribusi).14    

Namun dari berbagai kategorisasi di atas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, 
sebagai berikut: 

 
a. Prinsip Tauhid. 

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para rasul 
Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (tablig) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia 
untuk mengakui kedaulatan tuhan serta berserah diri kepada-Nya,15 sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para 
nabi dan rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengesakan Allah 
swt. Nabi Muhammad saw. dalam rangka mendakwakan Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang 
pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan.  

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar 
dalam hubungan kemanusiaannya, (hubungan horisontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah 
(hubungan vertikal).16 Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial 
yang bersumber kepada Alquran.  

Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek pemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam 
berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Setiap kepemilikan dari 
hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak islami. Oleh sebab itu, 
kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, karena konsep kepemilikan mutlak bertentangan 
dengan prinsip tauhid.17 Kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah swt., sedangkan kepemilikan manusia 
bersifat relatif. Berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin menjelaskan cara 
manusia mendapatkan hak kepemilikan tersebut:  
1). Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya 

tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang 
diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks 
ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.18  

2).  Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia, dan apabila orang itu meninggal maka hak 
kepemilikannnya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada Surat al-Baqarah (2): 
180: 
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ُاْلُوتَّقِييََُُذاَُحَضَرُأََحَدُكُنُاْلَوْىُتُإِْىُتََرَكَُخْيًراُاْلَىِصيَّةُُلِْلَىالَِدْيِيَُواْْلَْقَرتِيَيُتِاْلَوْعُروِفَُحقًّاَُعلًَُكتَِةَُعلَْيُكْنُإُِ

 
 
 
Terjemahan : 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan 
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas 
orang-orang yang bertakwa”. 

 
3). Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau 

menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara, tidak boleh dimiliki 
secara perseorangan atau kelompok tertentu.  

 
b. Prinsip Keseimbangan. 

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang 
dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga 
berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan 
keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. 

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya 
ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat 
manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan 
ekonomi,19 sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapiltalisme dan sosialisme. 
Melupakan salahsatu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang 
sejati. 

Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandungُmakna keseimbangan dalam mendistribusikan 
kekayaan yang dimiliki negara dari hasil pendapatan negara, seperti: zakat, sedekah, ganimah (harta rampasan 
perang), fai (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), kharaj (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam 
perang), „ushr (zakat tanaman), dan sebagainya. Keseimbangan dalam pendistribusian tersebut tidak secara 
terperinci dalam Alquran dan dipraktekkan pada masa awal Islam. Alquran hanya menjelaskan secara umum 
prinsip-prinsip dalam pendistribusian, dan selanjutnya dijelaskan oleh hadis dan ijtihad para ulama. Umpamanya 
kasus harta ganimah, pada masa awal Islam, tentara yang terlibat dalam peperangan mendapat 4/5 sedangkan 
negara mendapat 1/5. Akan tetapi, sekarang di mana tentara mendapat gaji dari pemerintah maka harta ganimah 
harus didistribusikan secara seimbang dengan memperhatikan kondisi sosial sekarang. Penafsiran kembali 
terhadap sistem pembagian di atas harus dilakukan dalam pendistribusian tersebut. 

 
c. Prinsip Khilafah 

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum 
yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhalifahan, Allah swt. Posisi manusia sebagai khalifah dapat dilihat 
dalam berbagai ayat Alquran, seperti dalam surat al-Baqarah (2): 30, surat al-An‟am (6): 165, surat Fatir (35): 39, 
surat Sad (38): 28, dan surat al-Hadid (57): 7. 

Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan 
potensi spritual. Di samping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai 
secara efektif.  

 
Prinsip khilafah, menurut M. Umer Chapra berimplikasi pada terjadinya20: 

1). Persaudaraan universal. 
Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat 

manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli 
oleh golongan atau orang tertentu. Juga tidak ditentukan oleh faktor kekayaan atau keturunan, semuanya 
memiliki hak yang sama.  

Dengan terjalinnya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan 
hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tapi lebih dari itu, secara bersama-sama 
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dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan manusia secara 
umum. 

2). Sumber-sumber daya adalah amanat. 
Karena keberadaan manusia sebagai khalifah, maka sumber-sumber daya yang diberikan Allah swt. 

kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah, merupakan amanat. Sumber-sumber daya itu 
bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara “sewenang-wenang” 

3). Gaya hidup sederhana 
Implikasi dari posisinya sebagai wakil, maka manusia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan 

apa yang telah ditetapkan Allah swt. Konsekwensinya adalah manusia harus selalu bersikap sederhana, 
gaya hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan, dan kemegahan. Manusia tidak 
menggunakan sumber-sumber daya alam secara berlebih-lebihan dan tidak digunakan pada hal-hal yang 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah 

 
d. Prinsip Keadilan 

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Bersikap adil 
dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada 
pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil 
dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan 
dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. 

Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Alquran, bahkan salah 
satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk penegakan keadilan.21 Bahkan menurut Umer Capra, dilihat dari 
aspek aqidah Islam, Alquran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan22. Hal itu 
didasarkan pada surat Al-Ma‟idah (5): 8: 

ُُِشهََداَءُتِاْلقِْسِطَُوََلُيَْجِرَهٌَُّكْنَُشٌَآُىُقَْىٍمَُعلًَُ اِهيَيُّلِِلَّ ُتَْعدُِيَاأَيُّهَاُالَِّريَيَُءاَهٌُىاُُكىًُىاُقَىَّ ُلُىاُاْعِدلُىاُهَُىُأَْقَرُبُلِلتَّْقَىيأََلَّ

 
Terjemahan : 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...  

 
 
Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Ibnu 

Taimiyah sampai mengatakan bahwa “tuhan akan mendukung pemerintahan yang adil 
walaupun kafir, dan tuhan tidak mendukung pemerintahan yang zalim walaupun Islam”.23 
Pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembangunan dan tatanan sosial 
kemasyarakatannya, mustahil dapat berkembang. Sebaliknya menurut Ibnu Khaldum, apabila 
dalam masyarakat prinsip keadilan tidak diterapkan, yang berlaku adalah penindasan dan 
eksploitasi antara sesama manusia, maka pembangunan dalam suatu masyarakat akan 
terhambat.24 Kalau ini terjadi maka akan berakibat pada kemunduran dan kehancuran negara. 
Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pembangunan bangsa 
 
LATIHAN TES FORMATIF 

1. Jelaskan pengertian ekonomi Islam secara bahasa dan istilah ! 
2. Jelaskan perbedaan pendapat para pakar ekonomi Islam tentang pengertian ekonomi Islam, berikan 

pandangan saudara atas perbedaan tersebut ! 
3. Jelaskan posisi manusia dalam sistem ekonomi Islam  ! 
4. Jelaskan ruang Lingkup Ekonomi Islam ! 
5. Jelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam! 
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BAB III 

TUJUAN EKONOMI ISLAM 

 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah  mempelajari bab ini, maka diharapkan  mahasiswa dapat : 
1. Menjelaskan Kesejahteraan Ekonomi Dan Norma –Norma Moral Islam 
2. Menjelaskan Konsep Persaudaraan Universal Dan Keadilan dalam Islam 
3. Menjelaskan Distribusi pendapatan yang pantas 
4. Menjelaskan Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social 
5. Menjelaskan Sifat sistem ekonomi Islam 
6. Menjelaskan Pertimbangan dasar dalam menentukan tujuan 

 
A. PENDAHULUAN 

Islam bukan agama pertama dan tidak bertujuan mencabut hal-hal yang baik yang 
telah disediakan Allah untuk ummatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-
A‟raf (7) ayat 32: 

 

                                 

                          

 
Terjemahannya : 

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-
Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" 
Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan 
dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. "Demikianlah Kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 

 
Maksud dari ayat di atas bahwa perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang 

baik itu dapat dinikmati di dunia oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak 
beriman,sedang di akhirat nanti semata-mata hanya untuk orang yang beriman saja. 

Pandangan positif hidup mempertimbangkan manusia bukan sebagai pembuat dosa 
yang dilahirkan secara abadi dihukum karena dosanya, tetapi sebagai vicegerent Allah, 
sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 30: 
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Terjemahannya : 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan 
menucikan engkau?” Tuhan berfirman:”Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui”   

 
Untuk siapa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, 

sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 29:  
 

                                   

       

 
Terjemahannya 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha 
mengetahui segala sesuatu. 

 
Karena itu, nilai baik tidak terletak pada pengelakan hadiah Allah, tetapi menikmatinya dalam 
kerangka kerja nilai hidup yang benar dan islami dan untuk mendukung kesejahteraan 
manusia. Nilai-nilai hidup yang benar dan Islam diprogandakan untuk memenuhi semua 
kebutuhan di segala sektor kegiatan dan kehidupan manusia. Tindakan dalam setiap kegiatan 
manusia,termasuk ekonomi,secara spritual disediakan secara harmoni dengan tujuan dan 
sesuai dengan nilai nilai Islam. Ini sungguh-sungguh tujuan dan nilai-nilai yang menentukan 
sifat dari sistem ekonomi Islam. Pemahaman ini penting untuk perspektif yang lebih baik dari 
sistem ekonomi Islam. Tujuan-tujuan dan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: i:  

1. Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. 
2. Persaudaraan dan kesejahteraan universal. 
3. Distribusi pendapatan yang merata. 
4. Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. 

Tujuan-tujuan ini tidak berarti lengkap, tetapi harus menyediakan kerangka kerja yang 
cukup untuk mendiskusikan dan melibatkan sistem ekonomi Islam dan menggaris bawahi  
karakteristik itu yang membedakan sistem Islam dari dua sistem yang biasa yang selama ini 
dianut, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Segala aturan yang Allah SWT turunkan dalam 
sistem Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan serta 
menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula 
dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan didunia dan 
diakhirat. 

Menurut Muhammad Abduk Mannan: “ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan 
sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, 
sedangkan menurut Umar Chapra: “ekonomi Islam didefenisikan sebagai sebuah 
pengetahuan yang membantu manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 
terbatas yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa 
memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan 
dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. 
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Seorang fuqaha asal Mesir Muhammad Abu Zahrah mengatkan ada 3 sasaran hukum Islam 
yang menunjukkan syariat Islam di turunkan sebagai rahmatbagi seluruh umat manusia. 3 
sasaran itu antara lain: ii  

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan 
lingkungannya. 

2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek 
kehidupan dibidang hukum, muamalah 

3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa 
maslahah yang menjadi puncak sasaran diatas meliputi 5 jaminan dasar, yaitu: 

a) Keselamatan keyakinan agama (ad-din) 
b) Keselamatan jiwa (an-nafs) 
c) Keselamatan akal (al-aql) 
d) Keselamatan keluarga dan keturunan (an-nasl) 
e) Keselamatan harta benda (al-mâl) 

 
B. KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN NORMA –NORMA MORAL ISLAM 

Makanan dan minuman Allah sediakan, manusia dilarang korupsi, dan tidak membuat 
kajahatan didunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 60 : 

 

                                   

                                     

Terjemahan : 
Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: 
"Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. 
sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). makan dan 
minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi 
dengan berbuat kerusakan. 

 
Adapun yang dimaksud ayat diatas adalah ialah sebanyak suku Bani Israil 

sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-a‟raf (7) ayat 160 yaitu : 
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Terjemahannya : 
Dan mereka kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan 
kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu 
itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya 
tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. dan kami naungkan awan di atas 
mereka dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman): 
"Makanlah yang baik-baik dari apa yang Telah kami rezkikan kepadamu". mereka tidak 
menganiaya kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. 

 
Salah satu nikmat Tuhan kepada mereka Ialah : mereka selalu dinaungi awan diwaktu 

mereka berjalan dipanas terik padang pasir. Manna ialah : makanan manis sebagai madu. Salwa 
ialah sebangsa burung puyuh. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 168 

 

                                      

Terjemahannya : 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu. 
 

Demikian pula dalam surah Al-maidah (5) ayat 87-88 
 

                                  

                                       

Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah 
Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal 
lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 
yang kamu beriman kepada-Nya. 

 
 
Islam menyemangati muslim untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Allah 

dan tidak menetapkan batas-batas kuantitatif pada perluasan  pertumbuhan materiil pada 
masyarakat muslim, bahkan perjuangan untuk kesejahteraan materiil adalah tindakan 
kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-jumuah (62) ayat 10 

 

                                     

 
Terjemahannya : 

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 

 
Jika Allah menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mendapat mata 

pencahariaan, jangan sampai meninggalkanya dan tidak memanfaatkannya sebagaimna 
mestinya. Misalnya, umat Islam manapun yang menanam suatu pohon atau menanami suatu 
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bidang, tindakan ini akan dihitung sebagai suatu tindakan dermawan. Manusia yang mencari 
kehidupan dunia yang sah akan menahan diri dari meminta-minta,berusaha  memenuhi 
kebutuhan keluarganya dan akan bertemu Tuhan dengan mukanya yang bersinar seperti 
bulan purnama. 
Islam bahkan lebih luas dari itu, Islam mendorong umatnya untuk dapat memperoleh 
penguasan atas seluruh alam, sebab menurut Al-qur‟an, semua sumber daya disurga dan bumi 
telah diciptakan untuk kemakmuran manusia seperti sabda nabi : tidak ada penyakit dimana 
Tuhan belum menciptakan penyembuhannya. Dari sini, seseorang bisa ,menyimpulkan 
bahwa tujuan tertinggi adalah pencapaian tujuan ekonomi dari masyarakat muslim karena hal 
ini akan menjadi manifestasi usaha terus-menerus untuk menggunakan, melalui penelitian dan 
pengembangan dibidang teknologi, sumber daya yang disediakan Allah untuk pelayanan dan 
perbaikan kemanusiaan, membantu dalam pemenuhan seluruh objek dari ciptaan merekaiii  

Islam telah melarang memita-minta dan menghimbau orang Islam untuk mandapat 
mata pencaharian dengan bekerja. Dari pendapat ini orang boleh menyimpulkan/menduga 
bahwa salah satu tujuan masyarakat Islam adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi 
kepada mereka yang mau dan bisa mencari pekerjaan serta memproleh pekerjaan menurut 
kemampuan mereka. Jika ini tidak terpenuhi maka masyarakat Islam tidak berhasil, bahkan 
dalam tujuan rohaninya. Tekanan Islam disini kesejahteraan ekonomi yang berasal dari 
seluruh alam serta isinya. Islam dirancang sebagai suatu berkat untuk kesejahteraan umat 
manusia, dan mengarahkan hidup yang lebih kaya dan menghargai kehidupan dan bukan 
lebih miskin, penuh dengan kesukaran /penderitaan, sebgaimana firman Allah dalam surah 
Al-Anbiya (21) ayat 107 
 

                   

  Terjemahannya : 
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. 
 
 

Tujuan Allah mengutus nabi Muhammad yang membawa Agamanya itu, tidak lain 
hanyalah agar manusia berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman dan 
mengikuti petunjuk agama tersebut akan memperoleh rahmat dari Allah berupa rezeki dan 
karunia di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan memperoleh rahmat berupa surga yang 
disediakan oleh Allah. Sedang orang-orang tidak beriman akan memproleh rahmat pula, 
karena cara yang tidak lansung mereka mengikuti ajaran-ajaran agama, sehingga mereka 
memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Jika dilihat dari sejarah manusia dan kemanusiaan, 
maka agama Islam adalah agama yang berusaha sekuat tenaga menghapuskan perbudakan 
dan penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Seandainya dibuka pintu 
perbudakan hanyalah  sekedar untuk mengimbangi perbuatan orang-orang kafir terhadap 
kaum muslimin. Sedangkan jalan untuk menghapuskan perbudakan dibuat sebanyak-
banyaknya.  

Demikian pula prinsip-prinsip musyawarah yang ditetapkan agama Islam lebih tinggi 
nilainya dari prinsip-prinsip demokrasi yang selalu diagung-agungkan. Perbaikan tentang 
kedudukan wanita yang waktu itu hampir sama dengan binatang, dan pengakuan terhadap 
kedudukan anak yatim, perhatian terhadap fakir dan miskin, perintah melakukan jihad untuk 
memerangi kebodohan dan kemiskinan, semuanya diajarkan oleh al-Qur‟an dan hadits 
kemudian dijadikan sebagai dasar perjuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, 
seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung ataupun tidak langsung dari 
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agama yang dibawa Muhammad. Akan tetapi, kebanyakan manusia masih mengingkari, 
padahal rahmat yang mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat Allah.  

Selanjutnya dalam Surah Yunus (10) ayat 57 : 
 

                                        

 

Terjemahannya : 
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh 
bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. 
 

Demikian pula dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 185:  
 

                                   

                              

                                  

     

 
 
 
 
Terjemahannya : 

 (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 
diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, 
barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka 
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 
berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur. 

 
Selanjutnya dalam Surah An-Nisa‟ (4) ayat 28 : 

                     

Terjemahannya : 
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat  

 
Maksud ayat di atas adalah dalam syariat diantaranya boleh menikahi budak apabila 

telah cukup syarat-syaratnya. 
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Dan dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 6 : 
 

                                     

                                  

                                 

                                

               

Terjemahannya : 
 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 
kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika 
kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 
menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan 
tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak 
hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 

 
Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur‟an di atas umat Islam telah disediakan berbagai 
kemudahan dan fasilitas untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Menurut Ghazali, 
bahwa seluruh tujuan dari Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan orang-orang 
yang berada di dalam perlindungan iman mereka, hidup, intelektual,  anak cucu dan hak milik. 
Ibnu Qayyim menekankan dasar dasar Islam adalah kebijakan dan kesejahteraan dari orang-
orang di dunia ini seperti halnya di akhirat. Kesejahteraan ini berada di dalam keadilan, 
kemurahan hati, kebijakan dan kesejahteraan ; semua yang meninggalkan keadilan kepada 
tekanan, dari kemurahan hati kepada kesengsaraan, dan dari kebijakan kepada kebodohan 
berarti menjauhi Islam. iv  

Dalam hal ini secara ekonomis adalah mungkin untuk semua muslim untuk menuju 
ke yang ekstrem dan untuk membuat kesejahteraan materil dengan mengabaikan nilai-nilai 
rohani, memperoleh kekayaan melalui cara-cara tak wajar, memanfaatkan orang lain, 
menunjukkan kepada mereka kesalahan dan ketidak adilan, dan dengan tidak 
mempromosikan kebaikan yang lain dari apa yang ia telah dapatkan dan kumpulkan. 
Karenanya, Islam mengutamakan mencari pemurnian hidup, Al Qur‟an dengan jelas 
memperingatkan muslim melawan bahaya ini : „Ketika doa diakhiri kemudian bubar di darat dan 
mencari kemurahan hati Tuhan, tetap ingat Allah yang banyak sedemikian sehingga kamu menjadi 
sukses‟, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Jum‟ah (62) ayat 10 : 

 

                                     

 
Terjemahannya : 

  Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 
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Umumnya dapat dimengerti bahwa banyak mengingat Tuhan tidak menyiratkan 

pengeluaran waktu seseorang di dalam perkataan do‟a, tetapi itu menyiratkan suatu hidup 
yang bertanggung jawab menurut norma-norma Islam, mendapat penghasilan hanya dengan 
cara-cara yang benar menghindari semua perbuatan yang salah dan di dalam 
mempertimbangkan kekayaan sebagai stewardship dimana tanggung jawab diharapkan untuk 
disumbangkan demi Allah sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 7  

 

                                

  

Terjemahannya : 
Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu 
yang Allah elah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.  

 
 
 

Adapaun yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan 
secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya 
haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu, tidak boleh kikir 
dan boros. Di dalam konteks ini mungkin saja lebih mudah untuk memahami ayat Al-Qur‟an 
itu dan hadits yang menekankan alam dunia yang kecil ini dan kepemilikannya. Dalam hal ini 
tidak kecil di dalam pengertian kemutlakan, tetapi dalam hubungan dengan nilai-nilai rohani. 
Jika pemilikan yang duniawi dapat diperoleh tanpa mengorbankan ideal rohani, kemudian 
tidak ada kebaikan didalam meninggalkan mereka, seperti Nabi bersabda: Tidak ada salahnya di 
dalam kekayaan untuk dia takut akan Tuhan. Tetapi kemudian timbul konflik, seseorang harus 
dihubungkan dengan apa yang diperolehnya secara benar walaupun mungkin saja sedikit, 
seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat 100: 

 

                                         

    

 
Terjemahannya : 

Katakanlah: “ Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang 
buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar 
kamu mendapat keberuntungan.” 

 
Orang yang memperdulikan lebih pada nilai-nilai Islam yang abadi dibanding 

kesenangan duniawi tidak akan ragu melakukan pengorbanan, mengerti untuk apa ia 
memahami dan hargai dari apa yang Nabi yang maksudkan dangan mengatakan bahwa cinta 
dunia adalah sumber dari semua, dan yang mencintai dunia akan merugi di akhirat dan yang 
mencintai akhirat akan menerima suatu kebalikan di dunia, maka lebih disuka apa yang abadi 
dari pada yang fana. 
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Hal ini menjelaskan cara dimana Islam menciptakan suatu keselarasan antara materil 
dan moral dengan menghimbau orang Islam untuk mengejar kesejahteraan materil, tetapi 
juga menekankan untuk menempatkan usaha materil atas dasar moral kemudian menyediakan 
suatu orientasi rohani ke usaha materil. 

Mencari dengan cara-cara yang Allah berikan kepada kamu untuk mempercayai 
akhirat, tetapi tidak mengabaikan bagianmu di dunia ini, dan berbuat baik kepada orang lain 
seperti Tuhan telah berbuat yang baik kapada kamu, dan tidak mencari permusuhan di dunia. 
Pasti Tuhan tidak mencintai pembuat kejahatan, sebagaimana firman Allah SWT  dalam 
surah Al-Qashash (28) ayat 77: 

                           

                                  

 
Terjemahannya : 

Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 
kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang berbuat kerusakan. 

 
Muslim yang terbaik adalah yang memerhatikan urusan dunia ini seperti halnya 

urusan akhirat. Bukanlah yang terbaik meninggalkan dunia ini untuk akhirat maupun lalaikan 
akhirat untuk dunia ini: yang terbaik adalah yang mengambil dari dunia ini seperti halnya 
akhirat. 

Tekanan pada aspek materil dan aspek spiritual adalah suatu karakteristi yang unik 
dari system ekonomi Islam. Spiritual dan materil telah menjadi begitu berkesinambungan satu 
sama lain bahwa mereka boleh bertindak sebagai suatu sumber kekuatan yang 
menguntungkan dan bersama-sama berperan untuk kesejahteraan manusia. Pengabaian dari 
salah satu aspek hidup tersebut tidak bisa membawa umat manusia pada kesejahteraan yang 
hakiki. Seandainya kesejahteraan materil disediakan dan disana ada ketidakmampuan moral 
dan ketakmampuan beradaptasi budaya, akan ada peningkatan penjelmaan menyangkut gejala 
anomali, seperti frustasi, kejahatan, sakit karena banyak minum, hubungan diluar nikah, 
perceraian, sakit ingatan dan bunuh diri, semua menandakan ketiadaan kebahagiaan alam 
kehidupan individu. Jika hanya kebutuhan rohani disediakan, kumpulan dari orang-orang 
akan menemukan hal yang tak realistis dan tak dapat dilaksanakan, begitu suatu konflik dan 
dikotomi antara materil dan nilai-nilai rohani yang mungkin mengancam untuk 
menghancurkan semua nilai-nilai didalam masyarakat manusia. 

Sintesis ini menyangkut materil dan spiritual, adalah apa yang hilang didalam dunia 
system yang lain, sosialisme dan kapitalisme, sebagaimana kedua-duanya dengan paham 
secular dan yang keduanya tidak bermoral dan secara moral netral. Tak seorangpun dapat 
menyangkal prestasi pancapaian dari system kapitalis di dalam efisiensi menyangkut standar 
hidup dan permesinan yang produktif, maupun seseorang menyangkal pencapaian dari 
system sosialisasi didalam tingkatan pertumbuhan ekonomi. Namun kedua-duanya, baik 
kapitalis maupun sosialis melalaikan kebutuhan rohani dari kepribadian manusia. 
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C. PERSAUDARAAN UNIVERSAL DAN KEADILAN 
 

Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat (49) ayat 13: 

                                     

               

Terjemahannya : 
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seornag 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya ornag yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi 
Maha Mengenal. 

 
Allah-mu satu, kamu dari Adam dan Adam dari debu (tanah), seorang Arab tidak 

memiliki superioritas atas non-Arab atau orang kulit putih atas kulit hitam kecuali oleh 
kebenaran. Umat manusia adalah dari Adam dan Hawa dan semua dari kamu karena sama 
sebagai keturunan mereka. Pada hari pembalasan, Tuhan tidak akan menanyakan seputar 
keturunanmu atau garis keturunanmu melainkan penghormatan kamu dihadapan Tuhan pada 
hari itu akan menjadi kebenaranmu yang paling besar. Islam mengarahkan kepada pendirian 
social dimana semua individu dipersatukan oleh ikatan kasih sayang dan persaudaraan seperti 
anggota satu keluarga tunggal yang diciptakan oleh Satu Tuhan dari satu pasanga. 
Persaudaraan ini adalah universal dan tidak sempit, tidak terikat oleh batasan geografis dan 
meliputi keseluruhan umat manusia dan tidak juga dibatasi oleh suku bangsa atau ras. Al-
Qur‟an menyatakan dalam surah Al-A‟raf (7) ayat 158: 

 

                                     

                               

               

 
Terjemahannya : 

Katakanlah:”Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, 
yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi,tidak adaTuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia,yang menghidupkan dan mematikan,maka beiimanlah kamu kepada 
Allah dan Rasul-Nya,nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-
kalimatNya(kitab-kitabNya) dan ikutilah Dia,supaya kamu mendapat petunjuk”. 

 
Suatu  yang  alami dari konsep persaudaraan yang universal adalah kerja sama timbal 

balik dan saling membantu, terutama antar orang Islam yang dipersatukan oleh suatu 
keaslian, lebih lanjut dipersatukan oleh ikatan ideology umum, dan telah dikarakteristikan 
oleh Alquran sebagai saudara seiman sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah(9) 
ayat 11: 
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Terjemahannya : 
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan  zakat, Maka (merekaitu) 
adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum 
yang mengetahui. 

 
Dan yang bermurah hati diantara mereka sendiri, sebagaimana firman  Allah dalam 

surah Al-Fath(48) ayat 29: 
 

                                   

                          

                                 

                                    

 
Terjemahannya : 

Muhammad itu adalah utusan  Allah dan orang-orang  yang bersama dengan Dia adalah 
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat 
mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka 
tampak pada muka  mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka 
dalamTaurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman  yang mengeluarkan 
tunasnya Maka tunas itu menjad ikantan aman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan 
tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya 
karena  Allah hendak menjengkelkan hati  orang-orang  kafir (dengankekuatan orang-
orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar 

 
Umat manusia menjadi keluarga Tuhan dan yang paling dikasihi diantara mereka 

adalah siapa  yang terbaik untuk keluargaNya. Jadilah umat yang baik satu sama lain di atas 
bumi dan Ia yang ada di dalam surga akan menjadi baik padamu. Di dalam rasa kasih saying, 
cinta, dan kebaikan akan ditemukan iman seperti satu tubuh sehingga jika satu bagian merasa 
sakit, keseluruhan badan menjawab dengan penuh kesadaran. Sesama muslim menjadi 
saudara  sesama muslim yang lain,tidak boleh menyalahkannya, maupun meninggalkannya 
tanpa bantuan, apalagi menghinanya. Demikianlah hubungan sesama muslim, tidak dapat 
dipisahkan dari konsep persaudaraan ini merupakan penekanan Islam pada keadilan. 
Sebagaimana firman  Allah dalam surah Al-Hadid(57) ayat 25: 
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Terjemahan : 
Sesungguhnya  Kami  telah mengutus Rasul-rasul Kami denganmembawa bukti-bukti  yang 
nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 
kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan 
besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-
Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. 

 
Iman yang dicampur dengan ketidakadilan tidak akan dikenali oleh Allah ketika 

Alquran mengatakan :”Mereka yang mempunyai iman dan tidak mencampurkan iman mereka 
dengan ketidakadilan, untuk mereka adalah damai dan mereka adalah orang-orang yang sudah 
benar”, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An‟am(6) ayat 83: 

                                    

Terjemahannya : 
Dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. 
Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat .Sesungguhnya Tuhanmu 
Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. 

 
Orang Islam dihimbau oleh Alquran untuk menetapkan keadilan.Tuhan 

memerintahkan keadilan dan melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah 
An-Nahl(16) ayat 90: 

 

                                      

          

 
Terjemahannya : 

Sesungguhnya  Allah menyuruh (kamu) Berlakuadildanberbuatkebajikan, member kepada 
kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

 
Ketika kamu menghakimi orang-orang, hakimilah dengan adil sebagaimana firman 

Allah dalam surah Ali-Imran(3) ayat 58: 

                    

Terjemahannya : 
Demikianlah (kisah 'Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti 
(kerasulannya) dan (membacakan) Al Quran yang penuh hikmah. 

 
Keadilan memerintahkan suatu tempat bagi surga di dalam Islam dianggap sebagai 

suatu kondisi yang perlu untuk menjadi hidup salaeh dan takut akan Allah, karakteristik dasar 
muslim. Alquran mengatakan dalam surah Al-Maidah(5) ayat 8: 
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Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 
Lebih dari itu, keadilan diharapkan untuk diikuti sekali pun menyakitkan diri sendiri 

atau orang-orang terdekat. Ketika kamu berbicara, berbicaralah dengan bijaksana, walaupun 
dengan sanak keluarga, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An‟am(6) ayat 152: 

 

                        

                                       

                  

  
Terjemahannya : 

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, 
kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 

 
Jadilah pendiri keadilan dan saksi Allah, sekalipun terhadap diri sendiri, atau orang 

tuamu atau orang-orang  terdekatmu, meskipun mereka kaya atau miskin karena Tuhan dapat 
melindungi keduanya dengan baik. Dan janganlah mengikuti nafsu, agar kamu tidak 
menyimpang. Jika kamu berbelok atau menolak untuk bertindak adil, ingatlah bahwa Tuhan 
menyadari apa yang kamu lakukan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 
135 
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 Terjemahannya : 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa 
dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan. 

 
Implikasi keadilan didalam Islam akan lebih jelas pada pembahasan berikut, yakni 

tentang keadilan social dan ekonomi.  
1. Keadilan social  

Karena Islam mempertimbangkan umat manusia sebagai satu keluarga, maka semua 
anggota dari keluarga adalah sama dalam pandangan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara yang 
kaya dan yang miskin, antara yang tinggi dan yang rendah, atau antara yang putih dan yang 
hitam. Tidak ada diskriminasi dalam kaitan dengan perlombaan, warna kulit, atau posisi. 
Ukuran yang berharga dari manusia adalah karakter, kemampuan, dan jasa bagi kemanusiaan. 
Nabi yang suci mengatakan: pasti tuhan tidak melihat pada wajahmu atau kekayaanmu: sebagai 
gantinya Ia melihat hatimu dan perbuatan-perbuatanmu: kebangsawananmu adalah menjadi yang terbaik 
dalam karakter. Agar menjadi lebih tegas Nabi memperingatkan konsekuensi ketidaksamaan 
dan diskriminasi dihadapan hokum untuk perorangan atau suatu bangsa: masyarakat dihadapan 
kamu tersesat sebab ketika mereka melakukan pencurian mereka dibebaskan, tetapi ketika pencurian 
masyarakat yang levelnya dianggap rendah hokum diberlakukan pada mereka. „Demi Tuhan , sekalipun 
Fatimah, putri Muhammad, melakukan pencurian, Muhammad akan pasti memotong tangannya.‟ Siapa 
pun yang menghina atau meremehkan orang Islam, wanita atau pria untuk kekurangan atau kemiskinan 
sumber dayanya, akan dipermalukan Allah pada hari penghakiman. 

Umar, khalifah yang kedua, menulis kepada Abu Musa Al-asy‟ari, salah satu 
gubernurnya, memintanya untuk memperlakukan semua orang dihadapannya secara sama 
dan dengan rasa hormat yang lemah dan dari  yang tinggi tidak memohon suatu keuntungan 
yang tak pantas.‟ Semangat keadilan ini secara menyeluruh menyebar keseluruh bagian 
masyarakat Islam sepanjang periode dari empat khalifah yang pertama dan bahkan diperiode 
yang berikutnya. Tidak gagal untuk menemukan manifestasi yang penuh pada beberapa 
kejadian. Mungkin saja untuk mengutip peryataan ahli hukum Abu yusuf yang menulis surat 
pada Khalifah Ar-Rasyid : „perlakuan sama pada semua individu tanpa tergantung apakah 
mereka dekat dengan kamu atau jauh dari kamu dan bahwa kesejahtreaan pokokmu 
tergantung pada penetapan Hukum ketuhanan dan penghapusan ketidakadilan.‟ 

2. Keadilan ekonomi  
3. Konsep persaudaraan dan perlakuan sama dari semua individu di dalam masyarakat dan 

di hadapan hukum tidaklah berarti, kecuali jika tidak diikuti oleh keadilan ekonomi 
dimana semua orang melakukan kewajibannya untuk memberi konstibusi pada 
masyarakat atau kepada produk social dan bahwa tidak ada eksploitasi seseorang 
kepada yang lain. Al-qur‟an menghimbau orang Islam untuk “Tidak menahan hal-hal 
yang tepat dalam kaitan dengan orang lain . sebagaimana  firman Allah dalam surah 
Asy-Syura (26) ayat 183 

Tiap-tiap individu pun harus mendapatkan apa yang menjadi haknya dan bukan 
menghilangkan hak-hak orang lain. Nabi benar-benar memperingatkan: „berhati-hatilah 
atas keadilan di mana ketidakadilan akan setara dengan kegelapan pada hari penghakiman. “ hal 
ini memperingatkan agar melawan ketidakadilan dan eksploitasi, yang dirancang untuk 
melindungi hak-hak semua individu di dalam masyarakat (apakah distributor dan 
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produsen atau konsumen, dan apakah pemberi kerja atau karyawan) serta untuk 
mempromosikan kesejahteraan umum, sebuah tujuan utama dari Islam. 

 Dalam hal ini hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, Islam 
menempatkan pengaturan yang sesuai dan menetapkan norma-norma yang saling 
menguntungkan untuk keduanya. Seorang karyawan berhak atas upah dari hasil 
pekerjaannya dan tidak benar jika seorang pemberi kerja Islam untuk memanfaatkan 
karyawannya. Nabi mengumumkan bahwa ada tiga orang yang akan menghadapi 
murka. Tuhan pada hari penghakiman, yaitu orang yang mati tanpa memenuhi komitmennya 
kepada Tuhan : orang yang menjual orang bebas dan menikmati hasil penjualannya : dan majikan 
yang menerima pekerjaan seorang pekerja, tetapi tidak membayar pekerja tersebut atas upahnya.‟ 
Hadis ini, menempatkan pemanfaatan secara habis-habisan tenaga kerja dan 
perbudakan bebas, dan Islam menentang eksploitasi tenaga kerja. 

Konsep upah yang adil dan hal yang melandasi eksploitasi tenaga kerja yang 
ditentukan oleh ajaran Islam bias jadi dibantah secara teoretis, dalam hal ini tengtang 
upah yang adil harus sepadan dengan nilai dari konstibusi hasil pekerjaan yang dibuat 
oleh pekerja. Akan tetapi, hal ini sukar untuk ditentukan dan akan mempunyai nilai 
praktis yang kecil dalam mengatur upah. Namun, ada sejumlah hadis yang mungkin 
mengatur secara kualitatif tingkat upah minimum yang ideal. Menurut Nabi, seorang 
karyawan (wanita atau pria) berhak atas sedikitnya sandang pangan yang baik dan tidak 
dibebankan dengan tenaganya kecuali ia dapat menanggungnya. Dari hadis ini mungkin 
saja yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah yang memungkinkan karyawan 
untuk mendapatkan jumlah yang cukup dari sandang pangan yang layak untuk dirinya 
sendiri dan keluarganya tanpa terlalu membenani karyawan itu sendiri. Ini 
dipertimbangkan oleh sahabat Nabi sebagai upah minimum.  

 
Bahkan untuk memelihara standar rohani masyarakat muslim. Utsman, Kalif yang 

ketiga berkata: jangan terlalu membenani karyawan wanitamu yang tidak mempunyai keterampilan 
didalam menjalani hidupnya, sebab jika kamu melakukannya, dia akan terjerumus  pada imoralitas: dan 
jangan membebani pekerja pria, karena jika kamu melakukannya, ia akan melakukan pencurian. Jadilah 
tenggang rasa dengan mereka. Adalah wajib bagi kamu untuk menyediakan makanan yang halal dan 
baik.” 

Upah yang ideal tersirat dalam hadist tersebut, yakni tentang upah yang memungkinkan 
karyawan untuk makan dan berpakaian seperti majikan memenuhi sandang pangangnya 
sendiri? “ karyawanmu adalah saudara-saudaramu yang Tuhan telah buat menjadi para bahawanmu. 
Maka ia mempunyai pekerja, berilah dia makan dengan apa yang ia sendiri makan dan memberinya 
sandang dengan apa yang ia sendiri pakai. 

Upah yang adil adalah tidak dibawah upah minimum. Tingkatan yang diinginkannya 
tentu saja akan semakin dekat kepada upah ideal. Hal ini agar dapat memperkecil kesenjangan 
antara kondisi-kondisi kehidupan pemberi kerja dan karyawan yang cenderung untuk 
menciptakan dua kelas yang berbeda antara yang mampu dan tidak mampu, di mana hal ini 
memperlemah ikatan persaudaraan yang mendasari suatu ciri yang penting dari masyarakat 
muslim. Antara kedua batas tersebut, tingkatan yang nyata akan ditentukan oleh interaksi 
permintaan dan penawaran, tingkat  pertumbuhan ekonomi, tingkatan kesadaran moral di 
dalam masyarakat Islam, dan status memegang peran yang sah. 

Disamping tentang upah minimum dan ideal, Islam juga menganjurkan majikan untuk 
tidak memberi pekerjaan yang sangat sulit atau dalam kondisi-kondisi yang menyedihkan 
sehingga kesehatan mereka memburuk atau kemampuan mereka untuk menikmati 
pendapatan atau mengambil bagian di dalam kehidupan berkeluarga menjadi rusak. Jika 
mereka harus melaksanakan suatu tugas diluar kapasitas mereka, mereka harus dilengkapi 
dengan bantuan yang cukup yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan tanpa 



43 
 

kesulitan. Didalam hadis, nabi memperingatkan majikan mengatakan lebih lanjut: “ Dan tidak 
membebankan mereka dengan apa yang mereka terima. Jika kamu melakukannya, bantulah 
mereka.” Dari hadis ini mungkin saja letak perasaan mendalam dari jam kerja maksimum, 
penciptaan kondisi kerja yang patut dan penyelenggaraan ukuran yag sesuai sebagai 
pencegahan atas resiko indusrtri, akan penuh penyesuaian dengan semangat ajaran Islam. 

Ketika perlakuan ini diharapkan dari majikan kepada karyawannya, Islam dengan 
komitmen-nya atas keadilan, melindungi majikan dengan penempatan kewajiban moral 
tertentu pada karyawannya. Kewajiban yang pertama adalah melakukan pekerjaan dengan 
teliti dan rajin dengan tingkat keterampilan dengan kepedulian maksimum. Nabi mengatakan 
: “tuhan telah berbuat kebaikan, kewajiban atas kamu bahwa Tuhan menyukai ketika masing-masing 
dari kamu mengerjakan suatu pekerjaan, yang melakukan pekerjaannya dengan sempurna.” Tidak ada 
pertanyaan tentang keadilan social dan ekonomi, dimana Islam menekankan pencapaian 
kinerja yag efisien dari fungsi dimana seseorang telah dipekerjakan. Pada kesempatan yang 
lain Nabi berkata: “ Suatu karyawan yang melampaui didalam kesetiannya kepada Tuhan dan juga 
memberikan kepada atasannya apa yang menjadi kewajibannya akan tugas yang diberikan oleh atasan, 
ketaatan dan ketulusan, karena ada penghargaan ganda kepada Tuhan).”  

Kewajiban kedua karyawan adalah dapat dipercaya dan jujur. Alqur‟an mengatakan orang terbaik 
yang dapat diperkerjakan adalah yang kuat dan jujur, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-
Qashash(28) ayat 26 

                              

Terjemahannya : 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang 
bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". 

 
Nabi pun  telah berkata:”Ia yang sudah kami tetapkan untuk suatu pekerjaan dan sudah 

disediakan dengan penghidupan, kemudian apa pun juga yang tidak sesuai adalah tidak halal”. 
 Ketika Islam telah menempatkan sejumlah kewajiban pada majikan, karyawan pun 

diharapkan melakukan pekerjaan dengan teliti dan rajin, dapat dipercaya dan jujur. Tujannya 
adalah keadilan bagi majikan dan karyawan dalam semua hubungan ekonomi. Dengan 
peraturan yang harmonis, tanggung jawab yang saling menguntungkan, menekankan pada 
kerja sama, dan pemenuhan yang teliti dari kewajiban seseorang, berada didalam lingkungan 
persaudaraan , adil, dan supremasi nilai-nilai moral maka diharapkan konflik pemberi kerja 
dan karyawan, dan timbul kedamaian dalam dunia industy. 

 
D. DISTRIBUSI PENDAPATAN YANG PANTAS 

Dengan komitmen Islam yang unik dan intensif pada persaudaraan manusia dan 
keadilan social dan ekonomi. Ketidaksamaan seperti itu hanya bisa merusak daripada 
membantu perkembangan persaudaraan yang Islam ingin ciptakan. Perhatikan firman Allah 
dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 29 
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Terjemahannya : 
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak 
(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. 
 
Islam menekankan keadilan distributif dan menyertakan dalam sistemnya suatu 

program acara untuk pembagian kembali kekayaan dan kemakmuran sehingga tiap-tiap 
individu dijamin dengan suatu standar hidup yang terhormat dan ramah satu sama lain, 
selaras dengan kehormatan untuk martabat manusia yang tidak bisa dipisahkan didalam 
ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah (2) ayat 30: 

 

                                    

                           

 
  Terjemahannya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui." 

 
Masyarakat Islam yang gagal untuk menjamin standar seperti itu sungguh tidak pantas 

untuk nama yang Nabi umumkan:Ia bukanlah orang Islam sesungguhnya yang makan 
sekenyang-kenyangnya ketika tetangganya lapar.” 

Umar, Khalifah yang kedua, menjelaskan keadilan yang didistribusikan kembali didalam 
Islam, menekankan di dalam satu jamaahnya menunjuk bahwa semua orang mempunyai 
suatu hak yang sama di dalam kekayaan masyarakat, dan tidak seorang pun, bahkan dia 
sendiri, menikmati suatu hak yang lebih besar didalamnya dibanding orang lain, dan bahwa 
jika ia akan hidup lebih panjang, ia akan melihat bahwa gembala pada Gunung Sina menerima 
bagiannya dalam kekayaannya. “Khalifah Ali diberitakan menekankan bahwa Tuhan telah 
membuat kewajiban pada yang kaya untuk menyediakan yang miskin dengan kebutuhan yang 
cukup untuk mereka: jika yang miskin penuh kesulitan, kekurangan pakaian, atau lapar karena 
yang kaya sudah menghilangkan mereka (hak-hak mereka), Tuhan akan meminta tanggung 
jawab mereka atas hal itu menghukum mereka. Hampir ahli hukum sudah sepakat 
menegaskan bahwa tugas dari seluruh masyarakat Islam secara umum, khususnya dalam hal 
kekayaan untuk memelihara kebutuhan dasar orang miskin dan jika yang berada tidak 
memenuhi tanggung jawabnya, negara bisa dan perlu memaksa mereka untuk melakukan 
tanggung jawabnya 

Seperti di jelaskan di atas, pertama pengajaran Islam menerapkan penyerahan bantuan 
di dalam menemukan pekerjaan yang menguntungkan kepada yang menganggur dan yang 
mencari pekerjaan dan penggajian yang adil untuk yang bekerja. Kedua, Islam pun 
menekankan pembayaran zakat untuk pendistribusian pendapatan dari yang kaya kepada yang 
miskin dikarenakan cacat (mental atau fisik atau kondisi-kondisi lainnya, seperti 
pengangguran), tidak mampu untuk mencapai suatu standar hidup terhormat oleh usaha 
mereka sendiri sehingga di dalam kata-kata alquran dinyataka kekayaan tidak boleh hanya 
beredardi antara yang kaya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr (59) ayat 
7: 
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Terjemahannya : 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) 
yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 
tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 
hukumannya. 

 
Selanjutnya ketiga, keluarga seorang yang di tinggal, menurut rumusan yang ditentukan, 

antar sejumlah individu perlu mengintensifkan dan mempercepatnya distribusi kekayaan di 
dalam masyarakat. Konsep harta dalam Islam di dalam distribusi kekayaan dan pendapatan 
serta konsepnya tentang keadilan ekonomi, memerlukan semua orang di hargai dengan sama, 
tanpa tergantung dengan kontribusinya pada masyarakat. Islam memaklumi beberapa 
ketidaksamaan pendapatan sebab semua manusia tidaklah sama di dalam karakter mereka, 
kemampuan dan jasanya kepada masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-
An`am (6) ayat 165:  

                                 

               

Terjemahannya : 
Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan 
sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa 
yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 
Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 
Demikian pula dalam Surah An-Nahl (16) ayat 71: 

                                 

                  

  Terjemahannya : 
Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi 
orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada 
budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka 
Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. 
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Selanjutnya dalam Surah Az-Zukhruf (43) ayat 32 

                                    

                            

 
Terjemahannya : 

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara 
mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan. 

 
Oleh karena itul keadilan distributif di dalam masyarakat Islam, setelah menjamin suatu 

standar hidup kepada semua anggota melalui institusi zakat, mengizinkan perbedaan 
pendapat sejalan dengan perbedaan di dalam nilai jasa atau distribusi yang di sumbangkan, 
masing-masing individu yang menerima suatu pendapatan yang sesuai dengan nilai sosial dari 
jasa yang ia beri untuk masyarakat. 

Tekanan pada distribusi sangat tegas bahwa ada beberapa orang Islam yang telah di 
dorong untuk percaya akan persamaan mutlak, tentang kekayaan. Abu Dhar, seorang sahabat 
Nabi, berpendapat sama bahwa tidak sah bagi orang Islam untuk memiliki kekayaan di luar 
kebutuhan penting keluarganya. Namun, kebanyakan dari sahabat Nabi tidak setuju dengan 
dia di dalam pandangan ekstrem ini dan mencoba untuk meyakinkan dia untuk mengubah 
pendapatnya. Akan tetapi, Abu Dhar bukanlah suatu pelaku utama dalam persamaan arus 
pendapatan. Ia berpihak pada perasamaan saham (akumulasi kekayaan). Ia nyatakan bahwa 
hal itu bisa di capai jika keseluruhan surplus pendapatan di atas biaya aslinya(al-afw) 
dibelanjakan oleh individu di dalam meningkatkan kelompok saudara-saudaranya yang kurang 
beruntung. Pada kenyataannya, jika ajaran Islam tentang halal dan haram, di dalam 
mengumpulkan pendapatan dan kekayaan diikuti, norma keadilan kepada konsumen dan 
karyawan diterapkan, provisi untuk pembagian kembali kekayaan dan pendapatan diterapkan, 
dan hukum warisan Islam dikuatkan, tidak mungkin ada ketidaksamaan kekayaan dan 
pendapatan di dalam masyarakat Islam. v 

 
E. KEBEBASAN INDIVIDU DALAM KONTEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Pilar paling penting menurut Imam Muslim adalah kepercayaan bahwa manusia telah 
diciptakan oleh Allah dan tunduk hanya kepada-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam 
Surah Ar-Ra`d (13) ayat 36: 

Dalam Surah Luqman (31) ayat 22: 

                                        

 
Terjemahannya : 

 Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan 
Hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. 
Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan 
hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. 
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Hal ini merupakan inti sari dari piagam kebebasan Islam dari semua perbudakan. 
Karenanya Alquran mengatakan bahwa salah satu sasaran pokok misi Muhammad yang 
berupa ramalan adalah „melepaskan umat manusia dari beban dan mata  rantai atas diri 
mereka‟, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A‟raf (7) ayat 157: 

 

                           

                                       

                                 

                    

 
 
Terjemahannya : 

 (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis 
di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 
maÂ´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka 
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman 
kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

 
Maksud dari ayat diatas adalah bahwa dalam syariat yang dibawa oleh Muhammad tidak 

ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Misalnya, mensyariatkan 
membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan pada pembunuhan, baik yang disengaja 
atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan 
kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis. 

Karena manusia dilahirkan cuma-cuma, tak seorang pun, bahkan negara, punya hak 
untuk membatalkan kebebasan ini dan menunjukkan hidupnya ke cara hidup teratur. Ada 
suatu konsensus antar ahli hukum Islam bahwa pembatasan tidak bisa dibebankan secara 
Cuma-Cuma, pada orang yang dewasa dan orang sehat ingatan. Abu Hanifah, pendiri dari 
sekolah hukum Islam Hanafi, membahas lebih lanjut dan menyatakan bahwa pembatasan itu 
tidak mungkin dibebankan pada orang yang bebas, dewasa dan orang sehat ingatan sekalipun 
ia merugikan kepentingannya sendiri, untuk mengutip contohnya sendiri, pembelanjaan uang 
dengan tidak memiliki tujuan tanpa manfaat. Alasan yang ia berikan untuk ini adalah bahwa 
menyangkut kebebasan memilih adalah Deprave dia dari kebebasan pilihan adalah seperti 
penurunan pangkat ras manusianya dan memperlakukan dia seperti binatang. Luka-luka yang 
dilakukan oleh hal ini akan lebih besar dibanding yang luka-luka yang diakibatkan oleh 
pelaksanaannya. Suatu kerugian yang lebih besar sebaiknya tidak ditimbulkan untuk 
menghindari suatu kerugian lebih kecil. 

Perbedaan pendapat ini, ada hanya jika individu menyakiti kepentingannya sendiri, 
tanpa melewati kewajiban dan ikatan moral Islam. Hanyalah jika individu menyakiti 
kepentingan orang lain, kemudian tidak ada perbedaan pendapat bahwa pembatasan dapat 
dan harus dibebankan atasnya. Semua ahli hukum mengizinkan pembatasan untuk dikenakan 
jika ini mencegah kerugian kepada orang yang lain atau menyelamatkan kepentingan publik, 
seperti kata-kata Abu Hanifah, pengendalian pada seorang dokter tak terlatih, atau suatu 
hakim/wasit teledor, atau suatu pemberi kerja yang bangkrut, sebab kendali seperti itu 
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memidahkan suatu bahaya yang lebih besar dengan menimbulkan bahaya/kejahatan yang 
lebih kecil: „kesejahteraan sosial mempunyai suatu tempat arti penting kemutlakan di dalam 
Islam dan kebebasan individu, meskipun demikian, kepentingan utama bukanlah tidak 
independen dari implikasi sosialnya. 

Penetapan prospektif yang sesuai atas hak-hak individu timbal balik dengan individu 
yang lain dan masyarakat, hakim-hakim telah setuju atas prinsip-prinsip dasar berikut. 

1. Kepentingan masyarakat yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan 
individu. 

2. Walaupun „pembebasan atas kesukaran‟ dan „promosi manfaat‟, kedua-duanya di 
antara sasaran utama dari Islam, yang terdahulu harus didahulukan dari yang 
belakangan. 

3. Suatu kerugian lebih besar tidak bisa dikenakan untuk membebaskan suatu kerugian 
lebih kecil atas suatu manfaat lebih besar tidak bisa dikorbankan untuk yang lebih 
kecil. Dan sebaliknya, suatu kejahatan yang lebih kecil dapat dilakukan untuk 
menghindari suatu kejahatan lebih besar atau suatu manfaat lebih kecil dapat 
dikorbankan untuk suatu manfaat lebih besar. 

Kebebasan individu, di dalam batas Islam yang etis, hanya bisa dikorbankan sepanjang 
hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu 
tidak melewati hak-hak orang lain.  

 
F. SIFAT SISTEM EKONOMI ISLAM 

Diskusi dari tujuan sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan material 
berdasar pada dasar yang tak tergoyahkan bagi nilai-nilai rohani yang mendasar, papan yang 
sangat dibutuhkan dalam filosofi ekonomi Islam. Hal yang sangat mendasar dari sistem Islam 
adalah menjadi berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, dimana kedua-duanya bersifat 
duniawi dan tidak berorientasi kepada nilai-nilai rohani, struktur perlu berbeda. Usaha 
manapun untuk menunjukkan persamaan Islam dengan kapitalisme maupun sosialisme hanya 
dapat mempertunjukkan suatu ketiadaan pemahaman karakteristik dasar dari tiga sistem. 

Sistem Islam didedikasikan kepada persaudaraan manusia yang dibarengi oleh keadilan 
sosial, keadilan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang patut, serta pada kebebasan individu 
dalam konteks kesejahteraan sosial. Dedikasi ini penekanannya pada sisi spiritual dan dengan 
sempurna ke dalam keseluruhan norma-norma sosial dan ekonominya. Adapun ini, orientasi 
kapitalisme modern berorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi dan ke distribusi 
pendapatan yang sama sebagai hasil tekanan kelompok, bukanlah hasil suatu tujuan rohani 
untuk menetapkan persaudaraan manusia, dan tidak mendasari bagian integral dari 
keseluruhan filosofi. Ketika orientasi sosialisme dituduh menjadi produk dari filosofi 
dasarnya, tidaklah benar-benar penuh arti karena pada satu tangan, ketidak hadiran suatu 
pengabdian kepada persaudaraan manusia dan kriteria yang tak berat sebelah dan adil 
berdasarkan spiritual untuk hak kekayaan dan keadilan, dan pada sisi lain, hilangnya identitas 
dan martabat individu sebagai hasil peniadaan dari kebutuhan dasar manusia untuk 
kebebasan. 

Komitmen Islam pada kebebasan individu berkarakteristik tajam bila dibandingkan 
dengan sosialisme atau sistem manapun yang menghapuskan kebebasan individu. Persetujuan 
bebas yang timbal balik yang menyangkut pembeli dan penjual adalah suatu kondisi yang 
perlu untuk transaksi bisnis manapun. Kondisi ini berasal dari firman Allah dalam surah An-
Nisa (4) ayat 29: 
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Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 
Yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencangkup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat 
merupakan suatu kesatuan. 

Nabi bersabda : `Tinggalkanlah orang-orang sendiri untuk Allah beri mereka ketetapan satu 
sama lain.` satu-satunya system yang akan menyesuaikan dengan ruh kebebasan ini di dalam 
jalan hidup Islam satu di mana perlakuan sebagian besar dari distribusi dan produksi  jasa 
serta barang-barang di serahkan kepada individu atau dengan sukarela di lembagakan, di 
mana masing-masing individu diizinkan untuk menjual atau membeli dari siapa ia inginkan 
pada harga yang disetujui oleh pembeli dan penjual. Kebebasan perusahaan, kontras dengan 
sosialisme, menawarkan kemungkinan seperti itu dan telah di akui oleh Islam bersama 
dengan unsur-unsurnya, institusi hak milik pribadi. 

Alquran, sunnah, dan literature fikih sudah membahas secara rinci norma-norma yang 
berhubungan dengan akuisisi dan pembuangan  dari harta pribadi dan bisnis, jual beli barang 
dagangan, dan juga lembaga zakat dan warisan “yang tidak akan di laksanakan sedemikian 
rinci jika lembaga kepemilikan pribadi sebagai sember daya yang paling produktif belum di 
akui oleh Islam. Di samping itu,  sepanjang sejarah muslim, prinsip yang bersifat universal ini 
telah di tegakkan oleh muslim dengan pengecualian-pengecualian ini belum diakui untuk 
menjadi pikiran utama Islam. 

 Mekanisme pasar boleh juga dianggap sebagai satu bagian yang integral dari system 
ekonomi  Islam karena pada suatu pihak, lembaga harta pribadi bukanlah dapat kesempatan 
untuk menyatakan keinginan  mereka atas produksi barang-barang yang mereka inginkan, 
kesediaan mereka untuk membayar harga, dan juga memberi pemilik sumber daya satu 
peluang untuk menjual sumber daya mereka menurut kemauan mereka. 

Alasan laba, adalah penting untuk operasi yang sukses tentang segala system yang 
menemani kebebasan untuk perusahan, telah pula dikenal dengan oleh islam. Jaziri, seorang 
ahli fiqih memposisikan empat paham sunni secara yuridis  

Jual beli diperbolehkan oleh Islam sehingga orang-orang beruntung satu sama lain tidak 
ada keraguan padanya yang dapat menjadi sumber ketidak adilan,  sebab duanya, yakni 
pembeli dan penjual menginginkan laba yang lebih dan dalil tidak melarang laba maupun 
memberikan batasan untuk itu. Namun, manusia dilarang melakukan penipuan dan 
kebohongan dalam jual beli.  

Laba memberikan motivasi untuk efisiensi pada penggunaan sumber daya yang telah 
diberikan Allah Swt kepada umat manusia. Efisiensi ini dalam alokasi sumber daya adalah 
suatu unsur yang perlu untuk kehidupan. Namun, karena untuk mengkonversi laba dari suatu 
ke dalam suatu tujuan utama seringkali menimbulkan penyakit sosial dan ekonomi, Islam 
menempatkan kendali moral tertentu untuk alasan ini sehingga membentuk kepentingan 
perkembangan diri individu di dalam suatu konteks sosial dan tidak melanggar tujuan dari 
Islam dari keadilan sosial dan ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang layak.  
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Islam dengan kebebasan atas perusahaan bersama dengan institusi kepemilikan pribadi 
dan alasan laba, tidak membuat sistem Islam serupa dengan kapitalis yang mana didasarkan 
pada kebebasan untuk perusahaan. Dalam hal ini perbedaan penting, yakni antara lain, dalam 
sistem Islam walaupun hak milik diizinkan dimiliki secara pribadi, hal ini sebagai suatu 
kepercayaan dari tuhan, sebab segalanya apa yang ada di langit dan di bumi benar-benar 
kepunyaan tuhan dan, megawaki disebut wakil tuhan. Sebagai mana firman Allah, dalam 
surah Al-baqarah (2) ayat 284:  

                                    

                     

 
Terjemahannya : 

 “ Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika 
kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya 
Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah 
mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

 
Selanjutnya firman Allah Swt dalam Surah Al-Mu‟minun (23) 84-85:  
 

                              

Terjemahannya : 
  Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" 
 

Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak 
ingat?" Sedangkan dalam Surah An-Nur (24) ayat 33: 

                                    

                                     

                                     

   

 Terjemahannya : 
 “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, 
sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu 
miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan 
mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah 
kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. 
dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang 
mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. 
dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. 
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Adapun yang dimaksud ayat di atas bahwa salah satu cara dalam agama Islam untuk 
menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta kepada tuannya untuk 
dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar sejumlah uang yang 
ditentukan pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu harta yang halal. Untuk 
mempercepat lunasnya perjanjian, hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang 
diambil dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya tuhan akan mengampuni budak-budak 
wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya,selama mereka tidak mengulangi 
perbuatannya itu lagi. 

Kedua, karena manusia menjadi khalifa tuhan dan kekayaan yang ia miliki adalah suatu 
amanat darinya, ia terikat dengan kondisi-kondisi kepercayaan, atau secara lebih rinci, nilai-
nilai moral Islam, terutama nilai-nilai halal dan haram. Persaudaraan, keadilan sosial dan 
ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang layak. Kekayaan yang dia miliki harus 
diperoleh menurut tuntunan Islam dan harus digunakan untuk tujuan yang baik yang 
dikatakan nabi yang suci: kekayaan ini pasti manis dan hijau; tetapi ia yang memperolehnya menjadi 
hak, karena dia adalah wakil yang sempurna, ketika ia memperolehnya tanpa haknya, seperti orang yang 
makan tetapi tidak pernah mengenyangkan. 

Oleh karena itu, walaupun sistem pasar telah dikenal oleh Islam oleh karena kebebasan 
itu menawarkan kepada individu tidak untuk mempertimbangkan tidak dapat berbuah dan 
suci. Adalah menjadi tujuan masyarakat Islam yang mana lebih penting. Sistem pasar hanya 
salah satu dari bagian untuk mencapai tujuan ini, terutama sekali tujuan kebebasan individu. 
Sistem pasar bebas dan sehat perlu, oleh karena itu dimodifikasi untuk menyesuaikan diri 
kepada yang ideal mungkin menurut Islam. Suatu peran aktif pemerintah telah dikenal oleh 
Islam untuk menuju keberhasilan modifikasi yang diinginkan didalam operasi pasar. Tetapi 
intervensi pemerintah sendiri tidak bisa menciptakan suatu ekonomi pasar yang sehat yang 
diorientasikan kepada kesehjateraan sosial dan keadilan, sungguhpun itu dapat memindahkan 
sebagian dari batasan dari sistem pasar. Kekurangan yang lain menyangkut sistem pasar dapat 
dipindahkan hanya dengan kemunculan kesehatan sosial pada suatu tingkatan yang lebih 
dalam untuk dicapai dengan menyambung sistem ekonomi dengan suatu ilmu etika yang juga 
menyertakan norma-norma keadilan sosial dan ekonomi, distribusi kesehjateraan sosial dan 
kekayaan dan pendapatan yang layak. Karenanya perbedaan yang jelas antara kapitalis dan 
Islam yang kendati pengenalannya menyangkut peran dari pemerintah di dalam ekonomi, 
apakah meskipun demikian sangat sekuler dan kesehjateraan public. 

 
1. Firman Allah swt dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 27: 
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Terjemahannya : 
Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi (pula) 
dengan Isa putra Maryam; dan kami biarkan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam 
hati orang-orang yang mengikutinya rasa  santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-
adakan rabbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 
sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak 
memeliharanya dengan pemeliharaannya yang semetinya. Maka kami berikan kepada 
orang-orang yamg beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka 
orang-orang fasik. 

 
Pada suatu hari ketika Nabi telah seleai memberi pengajaran kepastian di hari 

pembalasan dan tanggung jawab didepan Allah, beberapa sahabat beliau mencari 
kesenangan di dalam rumah Usman bin Maz‟un dan buka puasa tiap hari, shalat tiap 
malam, tidak untuk tidur tempat tidur, tidak untuk makan daging atau gemuk, tidak 
untuk mempunyai hasrat apapun terhadap wanita-wanita atau parfum, untuk memakai 
pakaian kasar, dan secara umum menolak dunia. Nabi mendengar tentang kisah diatas, 
beliau menceritakan kepada mereka : „Aku belum diberi petunjuk demi Allah untuk hidup 
dengan cara ini. Badanmu yang pasti mempunyai hak atas kamu; puasalah tetapi juga berbuka 
puasa, dan shalat pada malam hari tetapi juga tidur; Aku puasa tetapi aku juga berbuka puasa, 
aku makan makanan seperti halnya, dan aku juga menikah. Maka siapa pun menolak dari 
caraku maka dia bukan dari umatku.‟  

Firman Allah  dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 172; Al An‟am (6) ayat 142; Al-
Ara‟f (7) ayat 31; Al-Ara‟f (7) ayat 160; An-Nahl (16) ayat 114; Al-Anbiyaa (20) Ayat 
21; Al-Mu‟minin (23) Ayat 51. 
 
Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 172: 

                             

  

Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami 
berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 
menyembah. 
 

Dalam Surah Al-An‟am (6) ayat 142: 

                                

        

Terjemahannya : 
 Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang 
untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata 
bagimu. 
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Dalam Surah Al-A‟raf (7) ayat 31: 

                              

      

Terjemahannya : 
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan 
dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan. 

 
Dalam Surah Al-A‟raf (7) ayat 160: 

                                  

                                     

                                       

               

Terjemahannya : 
Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar 
dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: “Pukullah 
batu itu dengan tongkatnu!” Maka memancarkan dari padanya dua belas mata air. 
Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami 
naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. 
(Kami berfirman): “Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan 
kepadamu”. Mereka tidak menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya 
dirinya sendiri. 

 
 Maksud ayat diatas adalah, salah satu nikmat Tuhan kepada mereka ialah: 

mereka ekaku dinaungi awan di waktu mereka berjalan di panas terik padang pasir. 
Manna ialah: makanan manis sebagai madu. Salwa ialah: burung sebangsa puyuh.  

Dalam Surah An-Nahl (16) ayat 114: 

                                

Terjemahannya : 
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang elah diberikan Allah kepadmu; dan 
syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. 

 
Dalam Surah Al-Anbiya‟ (20) ayat 81: 

                                    

  

Terjemahannya : 
Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang 
berhembus dengan perintahnyake negeri yang Kami telah Kami memberkatinya. Dan adalah 
Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. 
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Dalam Al-Mu‟minun ( 23 ) ayat 51 : 

                              

Terjemahannya : 
Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakan amal yang saleh. 
Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 
Allah memerintahkan kepada setiap nabi, supaya makan rezeki yang halal dan baik yang 

dikaruniakan Allah kepadanya dan sekali-kali tidak dibolehkan dia memakan harta yang 
haram dan supaya dia selalu mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang 
keji dan mungkar. Nabi-nabi itulah orang-orang pertama yang mematuhi perintah Allah, 
karena mereka akan menjadi contoh teladan bagi umat di mana mereka diutus untuk 
menyampaikan risalah Tuhannya. Perintah ini walaupun hanya ditunjukkan kepada nabi-nabi, 
tetapi ia berlaku pula terhadap umat mereka tanpa kecuali karena para nabi itu adalah menjadi 
panutan bagi umatnya kecuali dalam beberapa hal yang sudah dikhususkan untuk para nabi 
itu saja, karena tidak sesuai untuk diwajibkan pula kepada umatnya. Abu Hurairah 
meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:  

 

 ايها ااًاس اى هللا صايية ال يقثل اال صايثا ؤاى هللا اهر الوؤ هٌيي توا اهر ته الور سليي
 

Terjemahannya : 
Hai manusia, sesungguhnya Allah Taala adalah baik, dua tidak menerima kecuali yang 
baik. Sesungguhnya Allah Taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa 
yang diperintahkan-Nya kepada rasul-rasul-Nya. (HR. Muslim dan At-Tirmidzi). 

 
Maka Rasulullah membaca ayat ini. Kemudian Rasulullah membaca lagi ayat: 

                               

 
Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami 
berikn kepadamu. (QS. Al-Baqarah (2): 172) 

 
Kemudian nabi menerangkan keadaan seorang laki-laki yang telah melakukan 

perjalanan panjang (lama), rambutnya penuh dengan debu, makanannya dari yang haram, 
minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram pula. Laki-laki itu berkata 
sambil menandahkan tangan ke langit. “Ya Tukanku! Ya Tuhanku! Bagaimanakah doanya itu 
akan terkabul? Pada Ayat ini Allah mendahulukan perintah memakan makanan yang baik-
baik baru beramal Shaleh, ini berarti amal yang shaleh itu tidak akan diterima oleh Allah 
kecuali bila orang yang mengerjakannya memakan harta yang halal dan baik dan menjauhi 
harta yang haram. Menurut riwayat yang diterima dari Rasulullah beliau pernah bersabda: 
 

 لحن ًثت هي شخت فا لٌا ر اؤ لى باى اللح تعا لى التقثل عثا  ر ج  هي هئ حؤفه لقوح هي حرا م ؤ صح ا يضا ا يوا 
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Terjemahannya : 
Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah orang yang dalam perutnya terdapat sesuap 
makanan yang haram. Dan diriwayatkan pula bahwa nabi bersabda, “ setiap daging yang 
tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih berhak membakarnya”. (HR. 
Muslim dan At-Tirmidzi) 

 
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu 

Mardawaih, dan Ummi Abdillah saudara perempuan Syaddad bin Aus ra. bahwa Ummi 
Abdillah ini pernah mengirimkan seteko susu kepada Rasulullah untuk berbuka puasa. Susu 
itu ditolak oleh Rasulullah dan beliau menyuruh pembawa susu itu kembali dan menanyakan 
kepadanya dari mana susu itu didapatnya. Ummi Abdillah menjawab itu adalah susu 
kambingku sendiri. Kemudian susu itu ditolak lagi dan pesuruh Ummi Abdillah disuruh lagi 
menanyakan dari mana kambing itu didapat. Ummi Abdillah menjawab itu adalah kambing 
yang aku beli dengan uangku sendiri. Kemudian barulah Rasulullah menerima susu itu. 

Keesokan harinya Ummi Abdillah datang menemui Rasulullah menanyakan kepada 
beliau mengapa ia menolak susu itu, pada mulanya. Rasulullah menjawab: Para Rasul 
diperintahkan supaya jangan memakan kecuali yang baik-baik dan jangan berbuat sesuatu 
kecuali yang baik-baik. Demikianlah perintah Allah kepada para Rasul-Nya yang harus 
dipatuhi oleh umat manusia karena Allah Maha Mengetahui amal perbuatan manusia, tak ada 
satu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Dia akan membalas perbuatan yang baik dengan 
berlipat ganda dan perbuatan jahat dengan balasan yang setimpal. 

Dalam Surah Saba‟ (34) ayat 15: 

                                      

        

Terjemahannya : 
Sesungguhnya bagi kaum Saba‟ ada tanda (kekuasaan Tuhan ) di tempat kediaman mereka yaitu 
dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah 
olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. 
(Negerimu) adlah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”. 

 
Dalam Surah Al-Mulk (67) ayat 15:  

                                 

Terjemahannya : 
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan. 

 
3. Adapun yang dikatakan Allah dalam Alquran: „Allah telah buat tunjuk kepada kamu apa 
pun juga yang di dalam lapisan-lapisan langit dan apa pun juga yang di dalam bumi dan 
diwarisi kamu dengan kemurahan hati-Nya kedua-duanya jelmaan dan menyembunyikan‟ 
sebagaiman firman Allah dalam Surah Luqman (31) ayat 20: 
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Terjemahannya : 
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa 
yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. 
Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau 
petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. 

 
Selanjutnya di contohkan pula dalam beberapa surah berikut ini seperti dalam Surah 

Ibrahim (14) ayat 32-33: 

                                   

                                         

                

 
Terjemahannya : 

Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, 
Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; 
dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan 
kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan dia Telah 
menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan 
Telah menundukkan bagimu malam dan siang. 

 
Dalam surah an-nahl (16) ayat 12-14: 
 

                                  

                              

                              

                          

Terjemahannya : 
Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu 
di tundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
ada tanda-tanda (kekuasaan Allah ) bagi kaum yang memahami(nya). Dan Dia (menundukan 
pula ) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlainan macamnya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yng mengambil 
pelajaran. Dan Dia-lah, Allah  yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 
daripadanya daging yang segar(ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu 
pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan)  dari 
karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur 
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Dalam surah Al-Hajj (22) ayat 65: 

                                          

                 

Terjemahannya : 
Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan 
bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh 
ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyayang kepada 
manusia  

 
Dalam surah Al-jatsiyah (45) ayat 12  

                                      

Terjemahannya : 
Allah-lah yang menundukan lautan supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizin-Nya dan 
supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan medah-mudahan kamu bersyukur. 

 
4. Selanjutnya Allah mengungkap banyak manusia hidup menyia-nyiakan peluang meraih 
kehidupan akhirat yang kekal dan abadi yang mana lebih baik bagi mereka yang takut kepada 
Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 77 

                                            

                                     

                               

Terjemahannya : 
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu  
(dari berperang) , dirikanlah sembahnyang dan tunaikanlah zakat” setelah diwajibkan kepada 
mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia 
(musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sanga dari itu takutnya. Mereka berkata: 
“ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami/ mengapa tidak Engkau 
tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai beberapa waktu lagi?” 
katakanlah:”kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untk orang-oran 
yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. 

 
Dalam surah Al-Ankabut (29) ayat 64: 

                                    

 
Terjemahannya : 

Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya 
akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan,kalau mereka mengetahui. 
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Dalam surah Al-Hadid (57) ayat 20-21: 

                                            

                                   

                                     

                                    

        

 
Terjemahannya : 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang 
melalaikan , perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangaa-banggaan tentang 
banyaknya harta dan anak, seperti air hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; 
kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang 
menipu. Berlombah-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan daro Tuhanmu dan surga 
yang luasnya selua langit dan bumi, yang dsediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 
Dan Allah mempunyai karunia yang besar 

 
Di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang asing atau musafir, peloncong, dan 

menghitun diri antara mereka di dalam kuburan. 
 

5. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 5 

                                  

                                

 
Terjemahannya : 

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak  mereka. Itulah 
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
pangillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan semuala-maulamu.dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf . Padanya,tetapi(yang ada dosanya)apa yang disengaja oleh 
hatimu.Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 
Dan Surah Al-hujurat (49) ayat 10: 

                           

Terjemahannya : 
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 
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Juga dapat dilihat firman Allah dalam Surah Al-Muthaffifin (83) ayat 1-3: 

                                   

 
Terjemahannya : 

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima 
takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.Dan apabila mereka menakar atau menimbang 
untuk orang lain, mereka mengurangi. 

 
Allah memerintahkan kepada setiap nabi dalam ayat 1,supaya makan rezeki yang halal 

dan baik yang dikaruniakan Allah kepadanya dan sekali-kali tidak dibolehkan dia memakan 
harta yang haram dan supaya dia selalu mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi 
perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi itulah orang-orang yang pertama-tama yang harus 
mematuhi perintah Allah,karena mereka akan menjadi contoh teladan bagi umat dimana 
mereka diutus untuk menyampaikan risalah tuhannya.Perintah ini walaupun hanya 
ditunjukkan kepada Nabi-nabi,tetapi ia berlaku pula terhadap umat mereka tanpa kecuali 
karena para Nabi itu adalah menjadi panutan bagi umatnya kecuali dalam beberapa hal yang 
sudah di khususkan untuk para nabi itu saja kerena tidak sesuai untuk di wajibkan pula pada 
umatnya.Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah bersabda: 
Hai Manusia,sesungguhnya Allah Taala adalah baik,Dia tidak menerima kecuali yang 
baik.Sesungguhnya Allah Taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang 
diperintahkan-Nya kepada rasul-rasulnya.(HR.Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah). 
 

Maka Rasulullah membaca ayat ini.Kemudian Rasulullah menjawab lagi ayat: 

                               

Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan 
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.Q.s 
Al-Baqarah (2):172) 

 
Kemudian nabi menerangkan keadaan seorang laki-laki yang telah melakukan 

perjalanan panjang(lama),rambutnya penuh debu,makanannya dari yang haram,minumannya 
dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram pula.Laki-laki itu berkata sambil 
menadahkan tangan ke langit . „‟ ya tuhanku! Ya tuhanku! Bagaimanakah doanya itu akan 
terkabul?  Pada ayat ini allah mendahulukan perintah  memakan makanan yang baik-baik baru 
beramal saleh, ini berarti amal yang saleh itu  tidak akan di terima oleh allah kecuali bila orang 
yang mengerjakannya memakan harta yang halal dan baik dan menjauhi harta yang halal dan 
baik dan menjauhi harta yang haram. Menurut riwayat yang di terima dari rasulullah beliau 
pernah bersabda:  

Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah orang yang di dalam perutnya terdapat sesuap 
makanan yang haram. Dan diriwayatkan pula bahwa nabi bersabda, „‟ setiap daging yang tumbuh dari 
makanan yang haram maka neraka lebih berhak membakarnya‟‟. (HR. Muslim dan Tirmidzi) 

Di dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu 
Mardawai dan Ummi Abdillah saudara perempuan syaddad  bin Aus ra. Bahwa Ummi 
Abdillah ini pernah mengirimkan seteko susu kepada Rasulullah untuk berbuka puasa. Susu 
itu di tolak oleh Rasulullah dan beliau menyuruh pembawa susu itu kembali dan menanyakan 
kepadanya dari mana susu itu di dapatnya. Ummi Abdillah menjawab itu adal;ah susu 
kambingku sendiri. Kemudian susu itu di tolak lagi dan pesuruh Ummi Abdillah di suruh lagi 



60 
 

menanyakan dari mana kambing itu di dapat. Ummi Abdillah menjawab itu adalah kambing 
yang aku beli dengan uangku sendiri. Kemudian barulah Rasulullah menerima susu itu. 
Keesokan harinya Ummi Abdillah datang menemui rasulullah menanyakan kepada beliau 
mengapa ia menolak susu itu, pada mulanya. Rasulullah menjawab: Para Rasul di perintahkan 
supaya jangan memakan kecuali yang baik-baik dan jangan berbuat sesuatu kecuali yang baik-
baik.  Demikianlah perintah Allah kepada Para Rasul-nya yang harus di patuhi oleh ummat 
manusia karena allah Maha Mengetahui amal perbuatan manusia,tak ada satupun yang 
tersembunyi bagi-Nya.Dia akan membalas perbuatan yang baik dengan berlipat ganda dan 
perbuatan jahat dengan balasan yang setimpal. 

Selanjutnya pada ayat 2 (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dipenuhi,dan pada ayat 3 apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain,mereka mengurangi. 

 
G. PERTIMBANGAN DASAR DALAM MENENTUKAN TUJUAN 
 
1. Pengenalan 

Ekonomi adalah suatu studi yang sangat esensial tentang perilaku manusia dan 
sebagai wakil dari produksi dan konsumsi.Faktor utama yang menentukan perilaku manusia 
menjadi sistem berharga ia melakukan kegiatan atau berlangganan.seperti halnya mustahil 
untuk menyajikan suatu gambaran yang realistis tentang perilaku manusia tanpa menghormati 
nilai sistem. 
   Dari sisi teoritis,ekonomi telah dikembangkan ke dalam suatu hal positif disiplin yang mana 
tanpa berdasarkan isi norma manapun.Suatu hipotesis yang menghubungkan manusia 
ekonomi yang diharapkan untuk bertindak yang ketika ahli ekonomi menginginkannya.Alasan 
pendekatan ini adalah dua lipatan:pertama,ekonomi dapat menghindarkan tujuan objek yang 
hebat,jika tidak harus sukses;kedua,pola perilaku yang teladan,tentang manusia ekonomi yang 
bersedia menerima nasihat terhadap ramalan ekonomi. 

Pendekatan seperti itu,telah tunduk terhadap variasi kritik,telah terus meningkat 
dengan jelas bahwa pemeriksaan sasaran pada manusia,ketika mereka benar-benar,dapat 
dengan sepenuhnya dibersihkan dari moral atau pertimbangan etis.Adalah tak dapat di 
pertimbangkan untuk ahli ekonomi yang serius-minded untuk menentukan kebijakan tanpa 
memberi rasa menghormati kepada beberapa satuan nilai-nilai yang menjadi sangat 
dihubungkan alami dengan manusia. 

Ketika kita semua sadar,bahwa nilai-nilai dan norma-norma Islam melebihi batasan 
waktu dan tempat,budaya seperti halnya penghalang rasial.Dunia ekonomi tidak bisa lepas 
pengaruh nilai-nilai universal seperti itu,oleh karena itu tidak pada tempatnya untuk 
menyelidiki konvensional,ekonomi dari Islam perspektif. 
 
2. Sasaran Maksimal Laba dari Perusahaan 
a. Perusahaan sebagai Wakil Ekonomi 

Dalam studi produk, ketika kita memisahkan dari bentuk hukum organisasi ( seperti: 
korporasi, partnerships, perusahaan perorangan ) dan jenis aktivitas ( seperti: pertanian, 
pekerjaan tambang, konstruksi, pabrikasi, transportasi, jasa ) kita memperolah konsep suatu 
produsen. Perannya akan memilih dan menyelesaikan suatu produksi lengkap dengan 
perencanaan. Suatu rencana produksi  adalah suatu spesifikasi menyangkut jumlah dari semua 
masukan dan semua keluarannya. Produksi ditentukan rencana, atau dengan singkat, “suatu 
produksi adalah secara teknis atau secara teknis mustahil, untuk suatu produsen. Satuan dari 
semua produksi yang mungkin untuk suatu produsen adalah produksinya dipasangkan. 

 
b. Efisiensi Teknis 
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Hal ini tanpa makna untuk memikirkan detail teknis dari proses produksi. Tidak 
berguna bagi hubungannya dengan diri kita dengan semua produksi yang mungkin. Kita 
hanya akan membatasi diri dengan produksi yang efisien. Dengan ini berarti perubahan 
bentuk tidak bisa diubah agar dapat menghasilkan produksi netto satu yang lebih besar tanpa 
menghasilkan produksi netto lebih kecil beberapa yang lain. Hal ini menjadi batasan yang 
pertama suatu produsen harus mempertimbangkan, batasan yang teknisnya. Yang dengan 
tidak sengaja kita katakan bahwa produsen harus memilih antara proses produksi yang 
mungkin kepadanya, proses itu yang mana adalah secara teknis paling efisien. Batasan ini 
sering dibenarkan dan dengan tidak tegas masuk ke dalam analisis maksimalisasi laba. 

 
c. Optimalisasi Laba 

Teori ekonomi yang konvensional menyangkut perusahaan yang mempertimbangkan 
maksimalisasi laba sebagai sasaran dari perusahaan. Hal ini nyata apakah perusahaan adalah 
suatu pengambil harga (kompetisi sempurna), suatu pelaku monopoli atau duopolist, dan 
lain-lain. Ketika suatu perusahaan menghadapi kondisi pasar kompetitif, ia diasumsikan untuk 
tidak punya pengaruh pada harga pasar yang ia jual. Karenanya harus mempertimbangkan 
harga yang diberikan kepadanya. Apa yang ia kerjakan adalah untuk memilih produksi yang 
efisien dan merencanakan sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu produk 
dengan cara yang paling efisien. 
 Dengan perusahaan yang kompetitif bagaimanapun juga memilih proses produksi 
yang efisien, tingkatan keluaran produksi akan berada di titik di mana biaya marginal dan 
pendapatan marginal sama (MR). Persamaan MC dan MR diperoleh sebagai konsekuensi 
yang menyangkut obsesi dengan maksimalisasi laba. Karena laba menjadi perbedaan antara 
total biaya dan pendapatan, kita dapat dengan mudah menunjukkan memaksimalkan laba 
dengan memerlukan kondisi di mana MC=MR harus kurang dari tingkat peningkatan di MC. 
 Dalam kasus pelaku monopoli, harga tidak diberikan. Melainkan ia dapat mendikte 
harga yang ia inginkan. Lebih lanjut, ia boleh juga menentukan kuantitas keluaran yang ia 
hasilkan. Tetapi di kasus kedua-duanya, prinsip tetap yang sama. Pelaku monopoli akan tetap 
menyamakan MC nya dan MR untuk memaksimalkan laba. Keluaran yang diproduksikan 
akan dititik beratkan di mana tingkat peningkatan MR kurang dari MC. Satu-satunya 
perbedaan di sini adalah di mana ia mungkin menetapkan harga yang sebelumnya ia ingin 
menuntut produknya dan atas dasar harga ini, ia akan menentukan keluaran mengukur untuk 
diproduksi. 
d. Laba yang Abnormal dan Normal 

Ahli ekonomi sudah menggambarkan laba normal sebagai tingkat laba ketika rata-rata 
biaya sama dengan rata- rata pendapatan. Yang lebih penting lagi, laba normal meliputi 
pengembalian kepada pengusaha sebagai factor-faktor produksi. Dengan kata lain, ketika 
suatu perusahaan mendapat laba normal, semua factor-faktor produksi dilibatkan di dalam 
menerima proses produksi mereka yang terbagi, menuntut marjinal nilai sama dari produk 
marjinal dari tiap faktor. 
 Laba abnormal menjadi dua jenis: laba super normal dan subnormal. Laba super 
normal di dapat ketika rata- rata pendapatan melebihi rata-rata biaya. Ketika rata-rata 
pendapatan kurang dari rata-rata biaya, perusahaan dikatakan mendapat laba subnormal atau 
sederhananya kerugian. 
Adalah penting untuk menunjuk laba super normal itu perlu melebihi laba normal. 
Karenanya dalam kaitan dengan masing-masing faktor produksi atau nilai dari produk 
marjinal mereka adalah pada suatu tingkat yang lebih tinggi dibanding yang diperoleh ketika 
perusahaan mendapat laba normal. 
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e. Kritik atas Laba Maksimalisasi 
Suatu perusahaan disebut masuk akal jika sasarannya semata-mata memaksimalkan 

laba. Ciri dari ekonomi konvensional ini perlu berangkat dari kenyataan. Kita mengetahui 
bahwa perusahaan tidak biasa ada dengan sendirinya. Mereka harus beroperasi di dalam suatu 
masyarakat sekalipun mereka hanya membuat laba. Sedemikian, ada pertimbangan 
perusahaan untuk melayani masyarakat terlepas dari produksi laba. 
  Dalam penyelidikan laba, perusahaan yang tanpa alternative beroperasi tidak secara 
optimal,. Dengan kata lain, perusahaan tidak beroperasi dengan kapasitas maksimumnya, 
dengan alasan kondisi  yang cukup dan perlu untuk laba maksimum yang tidak tidak 
memerlukan produksi dengan rata-rata biaya minimum.. Pertimbangan utama adalah bahwa, 
sepanjang keluaran tambahan akan menghasilkan Sesuatu yang lebih tinggi dari pendapatan 
tambahan disbanding biaya tambahan, perusahaan   mampu meningkatkan labanya. Karena 
suatu perusahaan kompetitif, pada akhirnya, keluaran yang akan diproduksi pada tingkatan di 
mana rata-rata biaya minimum. Karenanya perusahaan dikatakan beroperasi secara optimal. 
Karena pelaku monopoli, pada akhirnya, walaupun ia hanya mendapat laba normal, keluaran 
tidak di produksi pada rata-rata biaya minimum. Ini sebagian besar oleh karena pertimbangan 
yang diberikan kepada prestasi yang memaksimalkan sasaran pada laba. Lebih dari itu, di 
dalam dunia nyata, kompetisi sehat adalah tidak ada oleh karena keberadaan ketidak 
sempurnaan pasar. Dalam jangka panjang kemudian, efisien ekonomi ketika diperkenalkan 
oleh MR=MC selalu dicapai tetapi efisiensi bukan teknis.  
 Argumentasi melawan terhadap meksimalisasi laba dalam konteks ini adalah sasaran 
itu dikejar atas biaya konsumen yang harus membayar atas suatu kenaikan harga yang jauh 
lebih tnggi atau atas biaya produksi, terutama sekali tenaga kerja. Penghisapan ini tidak 
dikutip. Sesungguhnya mereka dengan baik didokumentasikan. Alasannya adalah bahwa, 
sebagai suatu wakil ekonomi yang akan bertindak „secara rasional‟, maksimalisasikan laba 
untuk dicapai apakah rata-rata adalah tidak bermoral atau bengis. 
 
3. Tujuan Perusahaan di dalam Perspektif Islam  

Para ekonomi sudah menandai perusahaan yang masuk akal sebagaimana upayanya 
memaksimalkan laba. Islam tidak menyukai atas pembuatan memaksimalkan laba sedemikian. 
Bagaimanapun juga, praktik maksimalisasi laba yang saat ini terlalu berlebihan dalam 
menekan efisiensi ekonomi dan tidak mengindahkan implikasi yang kurang baik pada 
ekonomi dan masyarakat menerima keberatan dari beberapa sarjana Islam. 
a. Pandangan Islam Terhadap Laba 

Fakta adalah Islam mendesak pengikut untuk tidak melampaui kebutuhan hidup 
ini seperti halnya di dalam akhirat dan menghimbau mereka untuk aktif mulai bekerja 
dengan giat, terutama berdagang dan menganggap laba sebagai kemurahan Allah, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah : 198 

                              

                                

Terjemahannya : 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasilperniagaan) dari Tuhan-Mu. Maka 
apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy‟arilharam (dengan 
menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum 
itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” 

 
Selanjutnya dalam Surah Al-Jumu‟ah: ayat 10 
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Terjemahannya : 
 “Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah 
dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” 

 
Sedangkan dalam Surah Al-Muzammil: ayat 20 

                                              

                                         

                                        

                                 

                             

 
Terjemahannya : 

 “Sedangkan Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga 
malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolangan dari orang-orang yang 
bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu 
sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-qur‟an. Dia mengetahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang di jalan sembahyang, tunaikanlah zakat 
dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang 
kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan 
yang paling baok dan paling besar pahalanya.dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Penganpunan lagi Maha Penyayang.” 

Islam juga menyadari bahwa manusia juga menyukai keuntungan yang bersifat 
duniawi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Adiyat: ayat 8 

            

Terjemahannya : 

Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. 

Menurut ayat di atas sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini ialah 
manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga ia menjadi bakhil. Sebagai 
konsekuensi, Islam mengintruksikan orang-orang untuk melembutkan di dalam pengejaran 
laba, bertindak dengan cara yang di benarkan oleh Islam, dan memperoleh dengan cara yang 
sah, bukan yang maksimum. Konsep halal dan haram di dalam Islam cukup untuk orang 
Islam untuk memelihara sisi kanan. Jika konflik muncul antara kebaikan dan kekayaan, orang 
harus berjuang dengan hanya yang sah dan mengizinkan sekalipun mungkin lebih sedikit, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah : 103 
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 Terjemahannya : 

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah,saibah,washhilah, dan ham. Akan 
tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak 
mengerti. 

Maksud dari ayat di atas bahwa (1) Bashirah : ialah unta betina yang telah beranak lima kali, 
dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya,dilepaskan, tidak boleh di 
tunggangi lagi dan tidak boleh lagi di ambil air susunya. (2) Saibah : ialah untuk betina yang di 
biarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar, seperti seorang arab jahiliyah akan 
melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan 
untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. (3) Washilah : seekor 
domba betina malahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan 
ini di sebut washilah , tidak di sembelih dan di serahkan kepada berhala. (4) Ham : unta jantan 
yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh 
kali. Perlakuan terhadap bashirah, saibah, washilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab 
Jahiliyah. vi  

b. Alternatif Saran oleh Orang Islam  
Sejak maksimalisasi laba berteori dan dalam praktiknya menyimpang dari prinsip Islam, 
beberapa sarjana sudah menawarkan saran alternatif. Ash-Shiddiqy (1972) menyarankan 
maksimalisasi laba di batasi. Ia mengutip “pemunuhan dengan konsep Islam keadilan sosial” 
dan “kemampuan bereaksi kepada kesejahteraan dari yang lain” sebagai batasan. Ia 
membantah maksimalisasi laba yang di batasi itu menyiratkan : vii  

1. Produsen tidak akan memaksimalkan laba mereka jika, dan ketika mereka merasakan 
itu dengan penurunan margin keuntungan lebih baik dari pada dengan memuaskan 
kebutuhan yang tidak ada habisnya. 

2. Tidak ada produsen, di dalam keadaan apapun akan meningkatkan laba dengan 
mengorbankan secara eksplisit kepada konsumen dan kepada pesaingnya. 

3. Produsen biasanya berorientasi pada laba yang memuaskan.  
Siddqy berusaha menggambarkan “laba yang memuaskan” berkenaan dengan 

bagian atas dan batas yang lebih rendah. Batas atas menjadi laba yang paling tinggi 
yang diizinkan oleh keadaan (melanggar menurut hukum yang mengikat bagian dari 
Islam). Batas yang lebih rendah adalah tingkat yang mana produsen mampu hidup 
layak, dan beberapa surplus rata-rata ke luar kerugian. Laba memuaskan adalah laba di 
tengahnya dua batas yang menggambarkan di atas. Dugaan ini dari memuaskan 
adalah hubungan dan samar. Lebih dari itu,  tidak mengizinkan suatu analisis kaku 
permasalahan dalam memperbaiki tujuan perusahaan.  
 
Kahf (1973) menolak maksimalisasi laba sebab tidak bersahabat kepada dasar 

pemikiran Islam dalam kaitan dengan waktu secara horizontal dan arti tambahan sukses. 
Kahf juga menawarkan membatasi maksimalisasi laba-batasan menjadi biaya dan suatu 
tingkatan kebaikan minimum yang dijamin oleh kedua perundang-undangan dan nilai-nilai 
yang etis. Dugaan dari maksimalisasi laba dibatasi adalah juga diperjuangkan oleh Chapra 
(1970). 
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Saran diatas mungkin dipandang sebagai tujuan yang beragam (mencakup bukan tujuan 
ekonomi) atau membatasi memaksimalisasi laba. Setidak-tidaknya, jika kita mengadopsinya 
dan tinggal memaksimalisasi yang sederhana, tidak dibatasi, prilaku dari perusahaan bisa 
lenyap dapat diramalkan dan seragam. Untuk melengkapi yang mana ditemukan didalam teori 
konvensional menyangkut perusahaan akan juga hilang oleh karena pemasukan variable yang 
tidak dapat dihitung. viii  

Ariif (1978) tidak menemukan “laba Normal”, yang didapat oleh perusahaan semata-
mata yang kompetitif, tak dapat disetujui. Bagaimanapun, ia menolak maksimalisasi laba 
didalam situasi persaingan monopolistic, oligopoly, monopoli dan lain-lain hasil pada laba 
abnormal. Ia membantah bahwa ketidak adilan maksimalisasi laba diukur oleh MR=MC tidak 
akan menghambat motivasi usahawan untuk efisien. Mereka akan melanjut menjadi sangat 
suatu “optimal” dan oleh “pengecilan” biaya-biaya. Ia menyatakan bahwa pengusaha muslim 
perlu mencari persamaan antara rata-rata biaya dan rata-rata pedapatan sebagai ganti 
persamaan antara MR dan MC. Ini menyiratkan lebih tinggi keluaran dan harga yang lebih 
rendah, memberi jadwal permintaan yang miring. Ia secara implisit menyarankan, 
maksimalisasi keluaran sebagai sasaran alternative dari perusahaan. Ia memberi keterangan 
suatu garis  harga horizontal., memaksimalkan keluaran akan serupa untuk memaksimalkan 
keuntungan jika jadwal permintaan menurut garis singgung kepada rata-rata biaya 
melengkung. Jika jadwal permintaan horizontal adalah lebih tinggi dibanding rata-rata biaya 
minimum, perusahaan akan memilih keluaran tingkatan yang lebih tinggi untuk memproleh 
laba yang lebih tinggi.  

Saran Ariif menarik, sebab dengan memaksimalkan keluaran (kapan Arus Bolak Balik 
=AR) prilaku perusahaan yang Islami serupa etika melayani masyarakat. Sedang mereka bisa 
mendapat normal, laba, mereka juga memproduksi keluaran untuk keuntungan konsumen 
siapa yang akan membayar harga yang lebih rendah. Bagaimanapun, perusahaan akan 
beroperasi kurang optimal oleh karena lebih tinggi rata-rata biaya. Ini adalah benar apakah 
perusahaan menghadapi jadwal permintaan secara negative atau horizontal. 

 
c. Keberagamaan Sasaran  

Produsen adalah wakil ekonomi sebanyak seperti mereka para wakil Allah. Prilaku 
mereka harus sesuai dengan Islam ketika diperkenalkan dibutir (a) diatas. Seperti halnya kita 
dengan pasti menolak memaksimalisasi laba di dalam pergertian kapitalis terutama sekali 
ketika hasil adalah laba super normal. Alasan yang utama untuk penolakan ini bahwa itu 
berarti juga sikap acuh tak acuh kearah yang baik masyarakat yang umum terlepas dari kurang 
optimal operasinya dan ekspolitasi alam. 

Kami mengenal kebutuhan akan laba untuk menyediakan usahawan standar hidup 
minimum, perluasan dan investasi perusahaan lebih lanjut. Kami juga mengenal tugas-tugas 
produsen kepada masyarakat ketika diperlukan oleh Islam. Pada pokoknya tujuan usahawan 
perlu meliputi perolehan laba yang layak dan memperlengkapi yang baik untuk masyarakat 
umum. Alasan laba yang layak disini dimaksud laba normal yang mana akan mengasuh biaya 
yang relevan kepada semua faktor-faktor produksi mencakup kebutuhan usahawan. Ketika 
yang baik masyarakat umum meliputi peran perusahaan dalam memproduksi barang-barang 
secara mencakup untuk mengurangi harga. Karena tujuan quantifiabilitas, harga dan keluaran 
harus merupakan variable yang utama untuk dimaksukkan kedalam tujuan dari perusahaan. 

Dalam rangka menghadirkan berbagai sasaran untuk hasil dari perusahaan, orang 
boleh menggunakan suatu multivariate berfungsi dengan banyaknya argumentasi atau variabel 
yang bersifat menjelaskan yang sama banyaknya sasaran hasil atau tujuan perusahaan. Kita 
dapat menghubungkan istilah ”falah” sedarhana mungkin sebab tujuan yang terakhir seorang 
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muslim perluh ”falah” atau ”sukses” di dunia ini dan di akhirat. Untuk kepentingan 
penampilan, kita boleh tulis: 

F=F(xi,x2….,xn) 
F=F(Xi,x2,…,xn) 
Dimana laba, keluaran dan harga, variabel yang dapat dihitung, diwakili oleh . yang 

lain x, (n-3) diantara mereka, boleh menghadirkan tujuan lain. Kita boleh genap mempunyai 
batasan untuk masing-masing variabel tercakup pada fungsi ini, jika perlu. Tentu saja ada 
metode yang tersedia dalam memaksimalkan F kapada batasan, sedemikian sehingga secara 
matematis adalah bukan  suatu  yang mustahil untuk memecahkan masalah. Untuk lebih 
lanjut, kita dapat menugaskan anak timbangan masing-masing variabel ini seperti anak 
timbangan, ff menjumlahkan ke kesatuan. Tujuan menugaskan anak timbangan seperti itu 
akan menandai pentingnya tujuan atau variabek dalam hubungan dengan tujuan lain.  
Menugaskan anak timbangan secara matematis penuh arti ketika kita mengetahui berdasar 
prasangka tujuan saling berhubungan. Fungsi F dengan sepenuhnya jumlah isi dan kerenanya 
memproleh keuntungan dari itepretasi kedua-duanya kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, 
fungsi F umum cukup untuk dilakukan situasi dunia nyata dan tidak terbatas pada situasi 
idealistis. 

 
4. Implikasi pada ekonomi 

Keberagaman sasaran hasil boleh atau tidak dapat memungkinkan analisis teori yang 
kaku. Mungkin dilakukan jika variabel mencakup seperti tujuan tidak dapat dihitung. Karena 
kami telah meriset pokok materi, kami hanya dapat membuat keterangan berikut. 

a) Dengan serbaragam sasaran hasil atau tujuan, perusahaan oleh karena itu akan 
mampu berfungsi dengan cara yang di batasan dengan injungsi Islam. Prestasi falah 
mengharuskan saldo antara material dan pencapaian rohani. 

b) Khususnya, perusahaan harus bisa menghimpunkan jumlah kekayaan mengenai 
perluasaan miliknya yang mana untuk  yang baik yang umum. 

c) Consumers in a Islamic society tend to be better off in terms of higher output and 
lower prices. Excessive profits in the sense og super- normal profits will not be 
earned by firms but be passed on to consumers in the form of more output at lower 
prices. 

d) Jenis barang-barang yang diproduksi diharapkan diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar. Hanya ketika kebutuhan dasar dipenuhi perusahaan itu kemudian 
memasuki produksi barang-barang untuk kesenangan yang lain. 

e) Kesejahteraan masyarakat umum tidak hanya beban dari status, tetapi bersama 
dengan pengusaha. 

Kesimpulannya kami suka menekan riset lebih untuk dilaksanakan 
pengembangan teori ini menyangkut perusahaan untuk pertimbangan yang nyata . 
 
LATIHAN TES FORMATIF 

1. Jelaskan Tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang benar dan Islam ? 
2. Jelaskan Kesejahteraan Ekonomi Dan Norma –Norma Moral Islam? 
3. Jelaskan Konsep Persaudaraan Universal Dan Keadilan dalam Islam ? 
4. Jelaskan Distribusi pendapatan yang pantas dalam Islam? 
5. Jelaskan Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social 
6. Jelaskan Tujuan Perusahaan di dalam Perspektif Islam dan pandangan Islam terhadap 

laba 
7. Jelaskan Sifat sistem ekonomi Islam 
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LATIHAN TES FORMATIF 
 

1. Jelaskan Kesejahteraan Ekonomi Dan Norma –Norma Moral Islam ! 
2. Jelaskan Konsep Persaudaraan Universal Dan Keadilan dalam Islam ! 
3. Jelaskan Distribusi pendapatan yang pantas ! 
4. Jelaskan Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social ! 
5. Jelaskan Sifat sistem ekonomi Islam ! 
6. Jelaskan Pertimbangan dasar dalam menentukan tujuan ! 
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BAB IV 
METODOLOGI EKONOMI ISLAM 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah  mempelajari bab ini, maka diharapkan  mahasiswa dapat : 

1. Memahami Konsep rasionalitas Islam  
2. Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam 
3. Syariah, Fiqh dan Ekonomi Islam 

 
 

A. Pendahuluan 
 Setelah kita mengetahui tujuan ekonomi islam, yaitu mencapai falah, pertanyaannya 
kemudian adalah bagaimana cara –cara yang dibenarkan untuk mencapai falah tersebut ? 
Metodologi ekonomi islam diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah 
syarat suatu prilaku atau perekonomian dikatakan benar menurut islam. Berbagai isu 
mengenai metodologi ekonomi islam telah berkembang, misalnya dugaan bahwa ekonomi 
islam bersifat normatif semata dan karenanya tidak bisa dianggap sebagai suatu disiplin ilmu 
tersendiri. Isu lain yang berkembang adalah tentang metode yang tepat untuk menurunkan 
ekonomi islam, apakah metode induktif, deduktif ataukah ada metode tersendiri ? Selain itu 
juga, muncul pertanyaan apakah ekonomi islam merupakan konsep ekonomi yang ideal atau 
praktik-praktik ekonomi oleh masyarakat islam yang ada. 
 Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Islam meyakini 
bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan 
pada setiap ruang dan waktu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kebenaran suci ini akan mendasari 
pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 
Proses pengambilan keputusan inilah yang disebut sebagai rasionalitas Islam. Subbab ini 
menjelaskan konsep rasionalitas Islam, kedudukan dan peran etika dan syariah Islam dalam 
ekonomi. Pada akhir subbab dijelaskan bagaimana Islam memposisikan antara kebenaran dan 
kebaikan dan kerangka metodologi ekonomi islam. 
 
B. Konsep rasionalitas Islam    
Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai prilaku para pelaku 
ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan 
ekonomi, setiap pe\rilaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Misalnya, 
keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang sejenis yang lebih murah harganya 
didasarkan pada pertimbangan rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka 
kesehjahteraannya akan meningkat dan ia tidak peduli dengan kesehjateraan penyedia barang. 
Demikian pula pada aktivitas ekonomi lainnya, pertimbangan rasionalitas ini sangat dominan 

digunakan dalam analisis. i  
Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi 

apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan 
oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi 
rasionalitas. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang 
diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan 
kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai 
acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau prilaku.   
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Dalam banyak hal, aksioma digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. 
Namun, penafsiran operasional dari nilai-nilai tersebut didasarkan pada cara pandang dan 
berpikir yang ada pada budaya tersebut, sering kali dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi 
yang melingkupinya. Hal ini seperti dikatakan oleh Weber bahwa rasionalitas merupakan 
konsepsi kultural, artinya bersifat unik untuk setiap kultur. Rasionalitas Islam secara umum 
dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderivasikan dari agama islam. Meskipun 
demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai 

dengan universalitas agama islam. Secara garis besar sebagai berikut. ii  
1. Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan mashlahah 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa untuk mewujudkan   
kesehjateraan falah  maka kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencukupi lima 
jenis kebutuhan guna menghasilkan mashlahah. Karenanya, pada dasarnya setiap 
pelaku ekonomi akan berorientasi untuk mencapai mashlahah ini. Berkait dengan 
perilaku mencari mashlahah ini, seseorang akan selalu : 
a) Mashlahah yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit 

Mashlahah yang lebih tinggi jumlah atau tingkatnya lebih disukai daripada 
mashlahah yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atau monotonicity mashlahah 
yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih 
disukai daripada mashlahah yang lebih kecil 

b) Mashlahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu 
Konsep ini sering disebut dengan quasi cancavity, yaitu situasi mashlahah yang 
menunjukkan pola non- decreasing.  Karena jika seseorang menderita sakit maka ia 
akan berusaha mengobati sakitnya tersebut. Sebab sakit tidaklah menyenangkan 
dan dapat menurunkan mashlahah hidupnya. Selanjutnya dia bersedia 
mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu misalnya olahraga, vaksinasi, dan 
nilai-nilai agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat di masa depan agar mashlahah 
hidupnya semakin meningkat atau setidaknya tetap. 

2. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (non-
wasting)  

Dapat dipahami bahwa untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan suatu 
pengorbanan. Namun , jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang 
diharapkan, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi pemubaziran atas suatu 
sumber daya. Perilaku mencegah wasting ini diinginkan oleh setiap pelaku karena 
dengan terjadinya kemubaziran berarti telah terjadi pengurangan dari sumber daya 
yang dimiliki tanpa kompensasi berupa hasil yang sebanding. 

3. Setiap pelaku  ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko  
Risiko adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan oleh karenya menyebabkan menurunkan 
mashlahah yang diterima. Hal ini merupakan konsekuensi dari aksioma monotonicity dan quasi 
concavity. Namun, tidak semua risiko dapat dihindari atau diminimumkan. Hanya risiko yang 
dapat diantisipasi (anticipated risk) saja yang dapat dihindari atau diminimumkan. Ada juga 
risiko-risiko yang setiap orang bersedia untuk menanggungnya, karena pertimbangan 
mashlahah yang lebih besar. Untuk itu dalam pembahasan aksioma ini, risiko dibedakan 
menjadi : iii  

1) Risiko yang bernilai (Worthed Risk) 
Risiko ini mengandung dua elemen yaitu risiko (Risk) dan hasil (Return). 

Kedua istilah ini muncul karena dalam hal-hal tertentu hasil selalu terkait 
dengan risiko, dimana keduanya dapat sepenuhnya diantisipasi dan dikalkulasi 
seberapa besar peluang dan nilainya. Dengan membandingkan risiko dan hasil 
maka suatu risiko akan dapat ditentukan apakah risiko tersebut worthed atau 
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tidak. Suatu risiko dapat dianggap worthed jika dan hanya jika risiko yang 
dihadapi nilainya lebih kecil daripada hasil yang akan diperoleh. 

Kemunculan fenomena worthed risk ini tidak menyimpang dari aksioma-
aksioma yang dikemukakan di depan. Dalam konteks tersebut risiko dapat 
dianggap sebagai pengorbanan bagi seseorang yang memikulnya, sedangkan 
hasil dapat dianggap sebagai bagian dari mashlahah yang diterima sebagai 
kompensasi kesediannya memikul risiko. Jika mashlahah yang diterima lebih 
besar dari risiko, yaitu pengorbanan, maka pengorbanan tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai hal yang sia-sia dan karenanya tidak bertentangan dengan 
aksioma non-wasting. Dalam hal ini mashlahah yang positif berarti juga tidak 
bertentangan dengan aksioma monotonicity.  

 
2) Risiko yang tak bernilai (Unworthed Risk )  

Meskipun worthed Risk telah menjadi fenomena dibanyak kegiatan 
ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko yang unworthed, yaitu ketika 
nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari risiko yang ditanggung ataupun ketika 
risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi. Objek 
pembahasan dalam paparan ini dibatasi pada Unworthed risk. Dengan kata lain, 
hanya jenis risiko inilah yang setiap pelaku berusaha untuk menghindarinya. 

4. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian 
Ketidakpastian dapat menurunkan mashlahah yang diterima. Kemunculan 

risiko dalam banyak hal dapat diantisipasi melalu gejala yang ada. Gejala yang 
dimaksud disini adalah adanya ketidakpastian (uncertainty). Secara spesifik, situasi 
ketidakpastian akan dapat menimbulkan risiko. Dengan begitu suatu ketidakpastian 
banyak diindentikkan dengan risiko itu sendiri, atau ketidakpastian dianggap sebagai 
dual dari risiko. Oleh karena itu, situasi ketidakpastian juga dianggap sebagai situasi 
yang dapat menurunkan nilai mashlahah.       

5. Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko 
Dalam kondisi ketidakpastian, setiap pelaku berusaha untuk mencari dan 

melengkapi informasi serta kemampuannya. Hal ini kemudian digunakan untuk 
mengkalkulasi apakah suatu risiko masuk dalam kategori  worthed atau unworthed  
sehingga dapat ditentukan keputusan apakah akan menghadapi risiko tersebut atau 
menghindarinya. Informasi ini dapat digali melalui fenomena kejadian masa lalu 
ataupun petunjuk/informasi yang diberikan pihak tertentu. 

 Di samping aksioma-aksioma yang bersifat universal diatas, juga terdapat aksioma lain yang 
merupakan sesuatu yang diyakini dalam islam antara lain: iv  

a. Adanya kehidupan setelah mati 
Menurut islam kematian bukan merupakan akhir dari kehidupan melainkan merupakan 
awal dari kehidupan baru. Setiap orang islam dituntut untuk meyakini hal ini secara 
pasti. Kehidupan di dunia akan diakhiri dengan kematian, namun kehidupan setelah 
dunia, disebut akhirat, bersifat abadi. Tidak akan ada kematian setelah kehidupan di 
akhirat. 

b. Kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan atas kehidupan di dunia 
Hidup setelah mati dipercayai bukan merupakan hidup baru yang terlepas dari 
kehidupan di dunia melainkan kelanjutan dari hidup di dunia. Secara lebih pasti 
dipercayai bahwa kehidupan setelah mati merupakan masa pembalasan terhadap setiap 
perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Dengan kata lain, kehidupan di dunia 
merupakan ujian bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan setelah mati. 

c. Sumber informasi yang sempurna hanyala Alquran dan sunnah 
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Pada dasarnya informasi dapat diperoleh dari fenomena kehidupan dunia masa lalu, 
namun kebenaran informasi ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu serta kemampuan 
pelaku dalam menginterpretasikan fenomena tersebut. Islam mengajarkan bahwa Allah 
telah melengkapi kelemahan manusia dengan memberikan informasi dan petunjuk yang 
dapat digunakan sepanjang masa. Informasi ini dituangkan dalam bentuk kitab suci 
Alquran yang berisikan firman Allah serta sunnah Nabi Muhammad Saw. Informasi ini 
meliputi makna, tujuan maupun proses bagaimana pelaku meningkatkan mashlahah 
yang diterimanya. Kedua sumber informasi ini dianggap valid dan tidak terbantahkan. 
Pelaku ekonomi hanya diperlukan untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikannya 
dalam kegiatan ekonomi. 

Dengan tambahan aksioma ini, maka pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas islam 
menghadapi jangkauan waktu (time horizon) yang tak terbatas. Dalam pandangan islam, 
kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia, kehidupan kubur, (kehidupan manusia 
setelah mati hingga menunggu hari pembalasan) dan kehidupan abadi akhirat ( kehidupan 
kekal setelah proses pembalasan ). Oleh karena itu, mashlahah yang akan diterima diakhirat. 
Dengan time horizon yang lebih panjang ini, maka seorang pelaku ekonomi akan merasakan 
ketidakpastian, terutama yang menyangkut mashlahah. Ia menghadapi situasi ketidak pastian 
mengenai apakah mashlahah yang akan diperolehnya di akhirat lebih baik atau lebih buruk 
dari yang dirasakan di dunia. Menurut aksioma quasi cocavity,  pelaku ekonomi islam dipastikan 
akan melakukan harmonisasi mashlahah yang diterima di dunia dan di akhirat. Cara yang 
dilakukan sebagaimana yang dijelaskan pada aksioma quasi concavity adalah dengan 
mengorbankan kenikmatan di dunia ini demi kenikmatan diakhirat. v  

Pelaku ekonomi yang memiliki perilaku seperti di atas, selanjutnya disebut rasional 
islami, yang akan memakai mashlahah dan mengupayakannya dengan petunjuk yang diberikan 
oleh Alquran dan sunnah. Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa mashlahah adalah segala 
bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang paling mulia. Terdapat lima mashlahah mendasar yang diperlukan oleh manusia, 
yaitu mashlahah fisik, mashlahah agama, dan mashlahah materi/kekayaan. Setiap pelaku ekonomi 
islami akan berusaha untuk meningkatkan kelima mashlahah tersebut. Misalnya, perilaku 
pelaku ekonomi yang meninggalkan konsumsi makanan murah, namun kurang menyehatkan 
adalah perilaku yang rasional Islami. Demikian pula sikap pelaku ekonomi yang menghindari 
perilaku konsumsi dan bisnis jual beli babi meskipun menguntungkan adalah tindakan 
rasional Islami karena tindakan ini menurunkan mashlahah agama yang lebih tinggi daripada 
peningkatan mashlahah fisiknya. 

 
C. Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam 

Aspek moral atau etika dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai batas ilmu 
ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku tidak rasional. Tindakan etis sering 
kali diartikan sebagai pengorbanan kepentingan individu atau material untuk mengedepankan 
kepentingan sosial atau nonmaterial.  

Dengan demikian, ketika perilaku rasional ekonomi diartikan sebagai upaya untuk 
mewujudkan mashlahah materi semata, maka perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang 
tidak rasional dan karenanya dikeluarkan dari pokok bahasan ilmu ekonomi. Secara umum, 
moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) 
ataukah tidak (salah). Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat  dapat berbeda-
beda, dan alasan inilah yang dikenal sebagai istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap 
rasioanal oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam, 
demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh adalah minum-minuman keras atau mabuk 
dianggap tidak rasional menurut Islam, karena berpotensi menurunkan mashlahah agama dan 
intelektual tinggi daripada peningkatan mashlahah fisiknya. Namun, menurut paham 
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relativisme atau utilitarianisme, minum-minuman keras dianggap sebagai tindakan rasional 
selama tindakan ini dianggap “baik” oleh masyarakat atau tidak mendatangkan kerugian pada 
mayoritas. Oleh karena itu, ketika ada seseorang pelaku ekonomi yang memilih untuk tidak 
mengkonsumsi minuman keras yang murah dan berkualitas dianggap sebagai tindakan etis 
dan tidak rasional dalam pandangan relativisme atau utilitarianisme dan karenanya perilaku 
semacam ini tidak dibahas dalam analisis ekonomi. 

Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi yang rasional Islami, sebagaimana 
dijelaskan subbab sebelumnya. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi 
didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang 
dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak di posisikan sebagai suatu batasan 
ilmu ekonomi, namun justru sebagai pilar atau patokan dalam menyusun ekonomi Islam. 
Pembahasan lebih detail mengenai moral Islam. Pembahasan lebih detail mengenai moral 
Islam ini akan disajikan dalam bab berikutnya. 

 
D. Syariah, Fiqh dan Ekonomi Islam 
 Sikap rasional Islami mendorong setiap pelaku ekonomi untuk mencari kelengkapan 
informasi agar dapat meraih falah. Informasi pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu fakta 
empiris (ayat kauniyah) serta pemberitahuan langsung dari pencipta alam semesta ini (ayat 
qauliyah). Sumber informasi dari fakta empiris harus dicari sendiri oleh manusia melalui 
pengamatan, pengalaman masa lalu dan masa kini, serta perkiraan manusia terhadap masa 
depan. Syariah Islam berfungsi sebagai salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan 
sumber informasi secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Alquran dan sunnah. 
Kedua sumber informasi ini diakui kebenarannya oleh Islam, sebab pada dasarnya keduanya 
berasal dari Tuhan. Namun, jika terdapat pertentangan antara keduanya, Alquran dan Hadis 
yang diutamakan. Dalam hal ini, manusia sadar bahwa kemampuannya dalam memahami 
fenomena sosial tidaklah sempurna sehingga informasi yang bersumber langsung dari Tuhan-
lah yang lebih sempurna. Inilah fungsi syariah Islam yang pertama. 

Fungsi syariah Islam yang kedua adalah memberikan kontrol terhadap perilaku 
manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan, yaitu menjauhkan dari 
falah. Dalam hal ini, syariah lebih dikenal sebagai figh atau hukum islam yang berisikan kaidah 
yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai 
tingkah laku perbuatan manusia. Fiqh Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman 
yang digunakan untuk menilai tindakan benar atau salah. 
Syariah, oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan atau ketentuan 
dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya. Untuk memahami makna 
syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum. 
Syariah mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, di mana fiqh merupakan 
pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. 
Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau ilegal, atau halal dan haram, 
sedangkan dalam syariat terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh 
karena itu, dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai 
ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan 
informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh 
dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah 
Islam. vi  

 
Sumber hukum atau figh yang diakui  ahli hukum Islam terdiri dari sumber yang 

mutlak kebenarannya dan sumber yang memungkinkan dilakukannya rekodifikasi yang 
mengikuti perkembangan zaman. Sumber pertama adalah Alquran, Sunnah, Ijma 
(kesepakatan bersama para ulama dalam memutuskan suatu masalah) dan Qiyas (analogi 
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terhadap masalah terhadap hukum yang terdapat dalam Alquran atau Sunnah). Sumber-
sumber ini adalah Istihsan (pertimbangan kepentingan hukum), mashlahah mursalah 
(pertimbangan kepentingan umum), Istishab (meneruskan hukum yang sudah berjalan 
sebelum munculnya hukum baru), dan ‘Urf (membiarkan tradisi yang tidak bertentangan 
dengan syariat). 

Di dalam memahami syariah dan menetapkannya dalam bentuk fiqh diperlukan 
proses pemikiran dan reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Proses ini 
dikenal dengan istilah ijihad. Ijtihad ini hanya akan dinilai benar jika proses dan hasilnya tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip umum yang harus dipegang dalam 
hukum Islam telah banyak dianalisis oleh para ahli hukum dan ditemukan lebih dari 200 
kaidah pokok (al-qawaid al-fiqhiyah) yang digali dari Alquran dan Sunnah. Secara garis besar, 
beberapa kaidah pokok yang harus dipegang dalam fiqh Islam yaitu sebagai berikut. 

a. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat 
larangan dalam Alquran atau Sunnah. 

b. Hanya Allah-lah yang berhak mengaharamkan & menghalalkan suatu hal. Manusia 
hanya memiliki hak untuk ber-ijtihad, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan oleh 
Alquran dan Sunnah. 

c. Sesuatu yang bersifat najis dan merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram. 
d. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. 
e. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. 
f. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang Muslim, berakal dan merdeka. 
g. Keharusan dalam menentukan skala proritas dalam pengambilan keputusan yaitu : 

1. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kebaikan; 
2. Kepentingan sosial dan luas diutamakan daripada kepentingan individu yang 

sempit; 
3. Menfaat kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar; 
4. Bahaya kecil dapat dikorbankan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. 

      Kaidah-kaidah fiqh di atas akan menjadi pedoman umum bagi teori, konsep, dan 
praktik ekonomi Islam.   
 
 
E. Kerangka Metodologis Ekonomi Islam  

a. Kebenaran dan Kebaikan 
Pertanyaan yang selalu menyertai suatu teori adalah seberapa jauh teori tersebut 

benar, yaitu mampu mengungkapkan kenyataan yang hidup di dunia nyata. Kalau suatu teori 
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada dataran empiris, maka teori tersebut dikatan 
“tidak benar” atau salah. Hal yang sama adalah jika suatu teori melakukan spekulasi ataupun 
prediksi mengenai sesuatu hal yang menjadi fokus areanya, maka hasil dari prediksi tersebut 
akan di “uji” keandalannya. Jika hasil prediksi tersebut benar, maka dikatakan bahwa teori 
tersebut benar, begitu juga sebaliknya jika hasil prediksi tersebut keliru. 

Pola berpikir seperti ini telah mendominasi pada hampir setiap proses penentuan 
kebenaran dalam semua cabang ilmu yang ada saat ini. Dalam proses yang disebut induks ini, 
ilmuwan biasanya melakukan percobaan berulang-ulang untuk menguji suatu hipotesis. 
Dengan bantuan statistika, ilmuwan mengumpulkan data, yang dianggap sebagai representasi 
dunia nyata, yang kemudian digunakan untuk menguji hipotesis. Dari pengujian ini akan 
diperoleh dua kemungkinan hasil, yaitu tidak menolak atau menolak hipotesis tersebut. Jika 
hipotesis tidak ditolak, maka kemudian dikumpulkan bahwa hipotesis mendapat dukungan 
dari fakta (yang berasal dari data) dan oleh karenanya dianggap benar. Sementara jika 
hipotesis ditolak, maka disimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak di dukung oleh fakta yang 
hidup di dunia nyata dan oleh karenanya hipotesis tersebut dianggap tidak benar. Jika 
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pengujian ini dilakukan berulang-ulang dan hasil dari pengujian yang satu memberi 
konfirmasi pada hasil yang lain, maka sesuatu yang selama ini dihipotesiskan telah mencapai 
derajat kebenaran yang tinggi. 

Proses pengujian hipotesis seperti ini masih dimungkinkan adanya kesalahan sehingga 
kesimpulan akhirnya mengandung kekeliruan. Kekeliruan yang terjadi dalam penyimpulan 
seperti ini dalam ilmu statistika disebut sebagai kekeliruan tipe pertama (type-I error), yaitu 
kekeliruan yang terjadi sebagai akibat ditolaknya suatu hipotesis yang benar. Kekeliruan ini 
selalu diasumsikan terjadi dalam setiap pengujian. Kekeliruan seperti ini biasa disebabkan 
oleh keslahan representasi yang berasal dari keterbatasan sampel. Dengan melihat hal seperti 
yang dipaparkan di atas, orang dapat mengatakan bahwa sesuatu yang dikatakan benar belum 
tentu benar secara mutlak. Sebaliknya, sesuatu yang dikatakan salah juga tidak dapat 
dikatakan salah secara mutlak. Sangat mungkin pada suatu saat akan muncul fakta baru yang 
menggugurkan kesimpulan yang selama ini dianggap benar. 

Selain itu, proses di atas dapat memunculkan suatu divergensi antara kebenaran di 
suatu pihak dan kebaikan di pihak lain. Suatu teori yang dianggap benar sangat mungkin 
merupakan sesuatu yang tidak baik dari kacamata moral. Sebaliknya, suatu prinsip yang 
sungguh-sungguh baik dilihat dari kacamata moral akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak 
benar hanya karena tidak didukung oleh fakta empiris. Dalam konteks ini kata “benar” yang 
dimaknai sebagai sesuatu yang terbebas dari kesalahan sesungguhnya menjadi tidak berlaku 
lagi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa teori yang benar tidak selalu berarti teori yang baik, 
demikian juga sebaliknya teori yang baik belum tentu merupakan teori yang benar menurut 
fakta. 

Dalam pandangan Islam kebenaran dan kebaikan mutlak hanya berasal dari Allah, 
baik yang berbentuk ayat qauliyah dapat secara langsung dipahami sebagai kebenaran, namun 
sebagian ayat lainnya masih memerlukan penafsiran untuk memahaminya. Di sisi lain, 
kebenaran dapat bersumber dari fonemena alam semesta atau menemukan kebenaran sengan 
petunjuk Alquran. Oleh karena itu, kebenaran ayat kauniyah masih dipengaruhi oleh 
penafsiran manusia terhadap fenomena sosial dan alam karena kebanaran empiris tidaklah 
bersifat mutlak. vii  

 
 

b. Metodologi Ilmu Alam versus Metodologi Ilmu Sosial 
Metedologi ilmu pengetahuan sebagaimana digambarkan di atas lebih cocok untuk 

ilmu-ilmu alam karena karakter dari subjek ilmu bersifat pasti. Dalam ilmu alam, perilaku 
subjek didasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam tatanan jagad raya yang sudah tertentu 
sifatnya. Dengan kata lain, perilaku dari subjek tersebut didorong oleh hukum alam 
(sunnatullah) yang nota bone merupakan hukum Tuhan. Subjek tersebut tidak mempunyai 
pilihan lain kecuali berperilaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan-aturan yang 
ada dalam hukum Allah untuk alam yang pada dasarnya merupakan perintah Allah. 

Jika seorang mengamati perilaku alam ini, maka dia akan mendapati adanya aturan-
aturan atau hukum-hukum yang konsisten yang kemudian diangkat sebagai suatu teori yang 
benar. Kalau ternyata pada kesempatan berikutnya hal ini dinyatakan keliru dengan 
terungkapnya fakta baru, maka kekeliruan ini murni disebabkan terbatasnya kemampuan 
manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakta yang muncul adalah benar dan 
diturunkan oleh prinsip/hukum yang juga sepenuhnya benar. Kekeliruan hanya terjadi dalam 
menafsirkan fakta tersebut. Lebih dari itu, kekeliruan yang terjadi tidak sampai membuat 
divergensi antara kebanaran dengan kebaikan. Hal ini disebabkan karena teori yang dibangun 
dari kesimpulan ini tidak sampai pada usaha merekomendasikan suatu tindakan yang tidak 
baik dilihat dari perspektif moral. Singkatnya, kebenaran yang disimpulkan melalui C. Objek 
Ekonomi Islam 
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Sesuai dengan prinsip yang dikembangkan, pada gambar 1.4, maka jika pelaku yang 
ideal atau paling tidak mendekati ideal, sebagaimana diresepkan oleh islam (Al-quran & Al-
sunnah) dapat diobserfasikan berapapun sedikit jumlahnya. Maka tetap diyakini hal ini 
sebagai suatu kebenaran sekaligus ilmu. Ekonomi islam merupakan manifestasi ajaran islam 
dalam perilaku ekonomi, baik mulai penentuan tujuan kegiatan ekonomi, sikap, analisis, dan 
respons terhadap fenomena sosial dalam ajaran empiris, perilaku ekonomi islam secara persial 
dapat dijumpai pada sekelompok masyarakat muslim ataupun nonmuslim.  
 

Gambar 4.1 
Kerangka Metode Ekonomi Islam 
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LATIHAN TES FORMATIF 

1. Jelaskan Bagaiman Konsep rasionalitas Islam  ? 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam 
3. Jelaskan apa yang dimaskud dengan Syariah, Fiqh dan Ekonomi Islam 
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BAB V 
LEMBAGA-LEMBAGA PEREKONOMIAN UMAT  

DI INDONESIA 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Dengan mempelajari Lembaga-lembaga perekonomian ini, maka diharapkan 

mahasiswa dapat : 
1. Menjelaskan ruang lingkup Lembaga-lembaga Perekonomian Umat di Indonesia. 
2. Menjelaskan Pengertian dan dfenisi Perbankan Syariah 
3. Menjelaskan sejarah,peran, fungsi, tujuan Perbankan syariah. 
4. Mengetahui ciri-ciri, prinsip, operasional dan pengembangan dan perkembangan bank 

syariah. 
5. Menjelaskan konsep dan mekanisme Asuransi Syariah. 
6. Menjelaskan Prinsip dan perbedaan Asuransi syariah denga Asuransi konvensional. 
7. Menjelaskan konsep dan mekanisme BMT,Gadai syariah, Reksa Dana dan Pasar 

Modal Syariah di Indonesia. 

 
A. PERBANKAN SYARIAH  

1. Pengertian Perbankan Syariah 
Dalam konsep Islam, istilah bank secara literal tidak dikenal. Istilah “bank” secara 

bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni Banco yang berarti meja. Penggunaan istilah ini 
disebabkan dalam realita bahwa dalam proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin 
di masa yang akan datang secara administrative dilaksanakan diatas meja. Sedangkan dalam 
bahasa Arab bank biasa disebut dengan “mashrib”, yang berarti tempat berlangsungnya 
pertukaran harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk 
melakukan muamalah. 

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, pengertian ini dapat dilihat dalam pasal 1 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.Dalam pasal tersebut disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan tarap hidup masyarakat banyak. Pengertian ini mengandung makna bahwa 
bank itu tidak hanya berfunsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Dalam kerangka ekonomi Islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yakni bank 
syariah, beroperasi diatas pijakan (Syari’at) Islam, yang memiliki prinsip operasional yang 
berbeda dengan prinsip bank konvensional (convensional bank). Menurut Karnaen 
A.Perwataatmaja dan Muammad Syafi’i Antonio, bank syariah memiliki dua pengertian, yaitu: 
1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam; 
2. Bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan al-

Hadits. 
Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokonya memberikan kredit dan jasa-jasa lain  dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syari’at 
Islam. Dalam pengertian ini, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang 
merupakan barang dagangan utama. 

Selain itu, banyak orang terjebak kedalam pengertian bahwa bank syariah itu sama 
dengan bank tanpa bunga (zero interest=bunga nol). Pengertian ini memang tidak terlalu 
salah, karena bank syariah tidak mengenal bunga. Namun pengertian bank syariah tidak hanya 



78 
 

mesti sampai disitu, tetapi ia harus dipahami secara konprehensif dan universal. Pemahaman 
bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek praktis operasional, tetapi harus pula dilihat dari 
perspektif ekonomi makro ke-Islamannya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami  bahwa pengertian bank syariah itu 
tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan diantara keduanya 
hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Kalau bank syariah beroperasi 
berdasarkan prinsip bagi hasil,1 sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip 
bunga.Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah 
sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional 
sebagai kreditur dan debetur.2 Disinilah letak perbedaan yang paling menonjol antara bank 
syariah dan bank konvensional. 

 
2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah 
a). Perkembangan Bank Syariah di Dunia Internasional 

Gagasan mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya 
pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaanya bank Islam, misalnya Anwar 
Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Awal abad ke 20 
merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari  “ketidurannya” di tengah pergolakan dunia. 
Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah 
dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah 
yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Perintisan penerapan system profit and loss sharing, 
sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah, tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu 
upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia. Rintisan 
berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic 
Rural Bank di daerah Mit Ghamr yang di didirikan oleh Dr. Ahmad el-Najar yang 
permodalannya di bantu oleh Raja Paisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, mesir, 
walaupun pada akhirnya operasionalnya di ambil alih oleh National Bank of Egypt dan 
Central Bank of Egypt.3 

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat national Muncul dalam 
konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, 
yang di ikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu:  
1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk 

riba dan riba itu sedikit/banyak haram hukumnya; 
2. Di usulkan supaya di bentuk bank syariah yang bersih dan system riba dalam waktu 

secepat mungkin  
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga 

di perbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat 
Kemudian tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam  yaitu dengan di 

dirikan Islamic development Bank (IDB)pendiriannya di awali dengan siding menteri luar 
negri Negara-negaraOrganisasi Konverensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan 
Desember 1970, di mana mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Internasional. 
Setelah melalui persetujuan Negara-negara OKI lainnya dan tahapan-tahapan tertentu, maka 
pada tahun 1975 Ini berdirilah IDB yang beranggotakan 22 negara Islam. Lembaga ini 
kemudian berperang penting dalam memenuhi kebutuhan dana Negara-negara Islam untuk 
pembangunan dan secara aktif mrmberikan pinjaman bebas bunga berdasarkan partisipasi 
modal Negara tersebut. Disamping itu, berdirinya IDB juga memotivasi banyak Negara lain 
untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal decade 
1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara teluk, 
Pakistan,Iran, Malaysia, dan Turki.4 
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Bank-bank syariah dalam bentuknya yang sekarang untuk pertama kalinya didirikan di 
Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank dan tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha 
muslim dan beberapa Negara. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak pendirian bank tersebut 
telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Di luar Negara-negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam, Bank-bank tersebut telah didirikan di Denkmark,Luxembourg, 
Switzerland, dan United Kingdom. Sekalipun baru tahun 1970-an perbankan syariah dalam 
bentuknya yang sekarang ini muncul,tetapi praktik-praktik dasarnya dan asas-asasnya berasal 
jauh sebelum itu,yaitu abad ke-7atau 1400 tahun yang lalu,kerena falsafah dan asas-asasnya 
telah digariskan di dalam AL-Qur’an dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. 
Sebagaimana ternyat dalam hadis-hadis beliau. Asas-asa tersebut kemudian di praktekkan dan 
berkembang di tahun permulaan Islam. Pedagan-pedagang muslim telah tersebar di berbagai 
bagian dunia,seperti Spanyol, Medittarrenan, dan Negara-negara Balkan. Paras pemodal dan 
pengusaha Eropa kemudian telah mengambil dan menerapkan beberapa asas tersebut.5 

Sikap dan masyarakat keuangan internasional terhadap system perbankan syariah 
sejak tahun 1970-an. Perbankan syariah terus tumbuh karena nilai-nilainya beriorentasi pada 
etika bisnis yang sehat. Dan konferensi pers yang di lakukan di Singapura pada Agustus 1998, 
dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di 
duna. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, di antaranya 160 berupa bank, dan sisanya adalah 
lembaga keuangan nonbank.Perbankan syariah telah merambah dan di terima bukan saja di 
Negara-negara muslim tetapi Negara-negara non muslim.6 Negara-negara yang sebagian besar 
penduduknya nonmuslim tetapi telah pula mengembangkan perbankan syariah kesempatan 
pengembangannya di Negara nonmuslim tersebut ternyata cukup besar. Ketika diadakan 
Islamic Bangking Conference di Toronto, Kanada, pada tanggal 25 mei 1995, Don Blankarn, 
mantan ketua special Comite on banks and banking telah mengemukakan “There is a huge 
opportunity for Islamic banking and finance in Canada”.7 

Bank-bank Islam telah berkembang dengan tingkat dengan tinggkat pertumbuhan 
sebesar 15% per tahun. Pada saat ini Negara-negara Islam telah mengelola dana sebesar USS 
170 miliar. Terdapat lebih dari 150 lembaga-lembaga keuangan Islam di 50 negara. 
Nasabahnya terbesar meliputi Eropa, Amerika serikat, Timur tengah, dan Asia. Banyak bank-
bank syariah yang tumbuh dengan kokoh dan memperoleh keuntungan. 

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan keterkaitan Bank Konvensional 
yang membuka system tertentu di dalam masing-masing Bank dalam menawarkan produk 
Bank syariah, misalnya Islamic Windows di Malaysia, the Islamic Transactions di cabang 
bank mesir, dan The Islamic Services di cabang-cabang bank perdagangan arab Saudi. 
2)  Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia 

Gagasan untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak 
pertengahan tahun 1970-an. Ini di bicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-
Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang di 
selenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka 
Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini :8 

a. Operasi Bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu 
tidak sejalan dengan UU pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/1967. 

b. Konsep bank sayariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bgian dari atau 
berkaitan dengan konsep Negara Islam, dank arena itu tidak dikehendaki pemerintah, 

c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu; 
sementara pendirian bank baru dari timur tengah masih dicegah, antara lain pembatasan 
bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. 
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Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat 
pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (pakto) yang berisi liberalisasi industry 
perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi 
tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja 
menetapkan bunga sebesar 0 %. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang 
bunga bank dan perbankan di Cisarua, bogor tanggal 19-22 agustus 1990. Hasil lokakarya 
tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (munas) IV Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel sahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990. 
Berdasarkan amanat munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah 
di Indonesia. 

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut 
diatas, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia didatangi pada tanggal 1 Nopember 
1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 
miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, 
dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. 
Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri cabinet 
pembangunan V, juga yayasan amal bakti muslim pancasila, yayasan dakab, supersemar, 
dharmais, purna Bakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad selanjutnya yayasan dana dakwah 
pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya 
modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank muamalat Indonesia (BMI) mulai 
beroperasi. 

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 
tentang perbankan, dimana perbankan perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU 
tersebut pada pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat 
(BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 
kebutuhan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, menanggapi pasal tersebut, 
pemerinta pada tanggal 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 
119 tahun 1992. 

Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan pasal PPNo. 72 tahun 1992 yang 
berbunyi :9 
1) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-

mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang 
tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 

2) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan 
prisip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip 
bagi hasil. 

Dalam menjalankan perannya bank syariah berlandaskan UU perbankan No 7 tahun 
1992 dan PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang 
kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No, 25/4/BPPP tanggal 29 februari 1993. 

Pendirian Bank muamalat ini di ikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah 
(BPRS), namun demikian ada dua jenis tesebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam 
lapisan bawah. oleh kerena itu ,maka dibangunlah lembaga-lembaga sinpan pinjam yang 
disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT).setelah dua tahun beroperasi,Bank muamalat 
mensponsori berdirinya asuransi Islam, syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah 
satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mansponsori 
lokalnya ulama tentang reksadana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya 
Reksadana Syariah oleh PT Danareksa 

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syariah tergolong cepat dan salah satu 
alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa 
perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. 



81 
 

Rekomendasia hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu di tunjukan 
kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat Islam. Kepada 
MUI ini di amanatkan untuk mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas 
bunga, pembentukan  Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan 
Baitul Maal nasional, dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian 
dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat. 

Dalam rumusan bab sebelumnya keputusan lokakarya tersebut juga terdapat 
pengakuan adanya dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pandangan pertama, 
berpendapat bahwa  bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumya haram, dan pandangan 
kedua, berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba dan oleh karena itu hukumnya halal. 
Meskipun di akui oleh lokakarya bahwa pandangan kedua tersebut adalah rukhsah 
(penyimpangan) dari ketetuan  baku,namu dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan 
untuk menghindari kesulitan (masyaqqah) kerena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem 
bunga bank, maka hal itu dapat dimungkinkan ditempu,sepanjang dapat dipastikan adanya 
kebutuhan (qiamuhajatin) umum demi kelanjutan pembangunan nasional dan secara khusus 
untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (kifayah). 

Pada tahun 1998 muncul UU NO. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU NO 7 
tahun 1992 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang 
yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.  

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 
tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan 
dalam bentuk SK direksi BI/peraturan bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum 
yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di 
Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk 
mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor 
cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dimungkinkan 
untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan 
berdasarkan prinsip syariah. 

 
3. Fungsi dan Perang Bank Syariah 

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar 
akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institution), sebagai berikut : 
1) Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dan nasabah. 
2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dan yang di milikinya maupun dana 

nasabah yang dipercayakan kepadanya. 
3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana hasilnya. 
4) Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank 

islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, 
mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya. 
 

4. Tujuan Bank Syariah 
Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1) Menggerakkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya 
muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba 
atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana 
jenis-jenis usaha tersebut selain di larang Islam, juga telah menimbulkan dampak negative 
terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 
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2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 
pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjalin kesenjangan yang amat besar 
antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 

3) Untuk meningkatan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang 
lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang 
produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 

4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program 
utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam 
mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat 
kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha 
produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja dan 
program pengembangan usaha bersama 

5) Untuk menjaga stebilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan 
mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya Inflasi, menghindari 
persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non Islam. 
 

5. Ciri-Ciri Bank Syariah 
Bank syariah mempunyai cirri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun cirri-

ciri bank syariah adalah : 
1) Beban biaya yang di sepakati bersama pada waktu akad perjanjian di wujudkan dalam 

bentuk jumlah nominal tentang besarnya tidak kaku dan dapat di lakukan dengan 
kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya 
dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. 

2) Penggunaan persentase dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, 
karena persentasi bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah 
berakhir.  

3) Di dalam kontrak-kontrak pembiyayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka karena pada 
hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang di biayai bank hanyalah 
Allah semata. 

4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap 
sebagai titipan sedangkan bank di anggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai 
penyertaan dana pada proyek-proyek yang di biayai bank yang beroperasi sesuai dengan 
prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak di janjikan imbalan yang pasti. 

5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari 
sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-
dasar muamalah Islam. 

6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal 
dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi 
amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang 
disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. 
 

B.  ASURANSI SYARIAH 
1. Pengertian Asuransi Syariah 

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah dan asuransi 
Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dengan asuransi konvensional. Di 
antara keduanya, konvensional maupun asuransi syariah mempunyai kesamaan yaitu 
perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan structural antara peserta 
penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). 
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Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan 
sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mengacu 
kepada Al-Qur’an dan as-sunnah. 

Dalam menerjemahkan asuransi kedalam konteks asuransi islam terdapat beberapa 
istilah, antara lain, takaful (bahasa arab), ta’min (bahasa arab) dan Islamic insurance (bahasa 
inggris ), istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung 
makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling 
sering dipergunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak dipergunakan 
dibeberapa Negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful pertama kali 
dipergunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, sebua perusahaan asuransi Islam di Geneva yang 
berdiri pada tahun 1983. 

Istilah takaful dari behasa arab berasal dari kata dasar tafala-yafkulu—takafala-
yatakafalu-takafalu yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful 
yang tidak dijumpai dalam Al-Qur’an. Namun demikian ada sejumlah kata yang seakar 
dengan kata takaful, seperti misalnya QS Thaha (20): 40 “. . . . hal adullukum’ala man yakfuluhu . 
. . . “ yang artinya “. . . bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan 
memeliharanya? . . . “ 

Apabila kita memasukkan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah, 
maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yang saling menanggung resiko di 
antara sesama manusia di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko 
masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan 
unsure saling menanggung resiko di antara  para peserta asurasi, di mana peserta yang satu 
menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan 
atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana 
yang ditujukan untuk resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai 
fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang 
membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi 
konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi, dengan peserta asuransi. 

 
2. Sejarah Asuransi Syariah 

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada 
masa awal Islam, akibatnya banyak literatul Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat 
dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini 
tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada 
masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung 
jawab bersama yang disebut dengan system aqilah. System tersebut telah berkembang pada 
masyarakat arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, 
atau pada masa awal Islam system tersebut dipraktikan diantara kaum muhajirin dan anshar. 
Sistim aqilah adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan 
bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan 
pertolongan pada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk 
membebaskan hamba sahaya.  

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepas dari 
keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi 
syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata 
dikendalikan oleh non muslim. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi 
konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarnakan dalam operasional asuransi konvensional 
mengandung unsure gharar, maisir dan riba. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama 
terkenal seperti Yusuf Al-Qardawi, sayid sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Bakhil al-
Muthi’i, Abdul Wahab Khalab, Muha 
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mmad yusuf Musa, Abdurrahnan Isa, Mustafah Ahmad Zarqah, dan Muhammad 
Nejatullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum 
sebagian dari mereka membolehkan bero\prasinya asuransi konvensional, 

Di Malaysiah, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram, 
diumumkan pada tanggal 15 juni 1972 di mana jawatan kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan 
keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya adalah haram. Selain itu 
jawaban Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara 
Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat 
dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasi 
prisip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau 
pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan 
lembaga yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan tanpa 
pertimbangan. 

Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian 
dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terindar dari ketiga unsure yang 
diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadp hukum atau syariat Islam ternyata di 
dalam ajaran Islam terbuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam subtansi 
hukum Islam tersebut ternyata dapat mengindarkan prinsip operasional asuransi dalam unsur 
gharar, maisir, dan  riba. 

Dengan adanya keyakinan umat Islam didunia dan keuntunag yang diperoleh melalui 
konsep ekonomi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi 
berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja 
perusahaan orang Islam, namun juga perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha 
asuransi syariah. 

Pada dekade 70-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas 
penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-
nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal 
Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance 
Co.Ltd. di sudan dan Islamic Insurance.Co.Ltddi Arab Saudi. keberhasilan asuransi syariah 
ini, kemudian diikuti  oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, swis dan takaful Islami 
diluxemburg, takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-takaful al-Isami di Bahrain pada 
tahun 1983. Di Malaysia syarikat takaful sendirian berhakd berdiri pada tahun 1984. 
Sedangkan di Indonesia Asuransi takaful muncul pada tahun 1994 seiring dengan 
diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak 
perusahaan yaitu PT Asuransi Takafful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful 
Umum pada tahun 1995. 

Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah 
muncul tiga tahun sebelum berdirinya takaful dan makin kuat setelah diresmikannya bank 
muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroprasinya bank-bank syariah dirasakan 
kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan 
pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan muslim se-Indonesia (ICNI) pada tanggal 27 juni 
1993 melalui yayasan Abdi Bangsa bersama bank muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan 
Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun 
tim pembentukan asuransi takaful Indonesia (TEPATI). 

TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya 
Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful keluarga (Asuransi jiwa) 
dan PT Auransi Takaful Umum (Asuransi kerugian). Pendirian dua perusahaan Asuransi 
tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha 
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Perasuransian yang  menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi 
kerugian harus didirikan secara terpisah. 

Langkah awal dilakuakan TEPATI dalam membentuk asuransi takaful di Indonesia 
adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian berhad di Malaysia 
pada tanggal 7 sampai dengan 10 september 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian 
diseminarkan di Jakarta tanggal 19 oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera di 
bentuk Asuransi Takaful di Indonesia langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan 
menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan 
untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. 

Akhirnya pada tanggal 25 agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara 
resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin 
operasional asuransi ini di peroleh dari Departemen keuangan melalui Surat Keputusan 
Nomor : Kep-385/KMK.017/1994 tertanggal 4 agustus 1994. 

Saat ini Perusahaan Asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai 
perusahaan asuransi syariah ada 3 yaitu, Asuransi Takaful keluarga, Asuransi Takaful Umum, 
dan Asuransi Mubarakah. Selai itu ada beberapa perusahaan Asuransi konvensional yang 
membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin life, Bumiputera, 
Dharmala, dan Jasindo. 

 
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah 
bersifat terbuka artinya, Allah SWT dalam Al-Qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat 
garis besarnya saja. Selebihnya adalah adalah terbuka bagi mujtahid untuk 
mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 
maupun hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun 
bukan berarti bahwa berasuransi hukumnya adalah haram karena dalam hukum Islam 
memuat substansi perasuransian secara Islami. 

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, salin bekerja sama 
atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu 
berasuransi di perbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak 
kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesame manusia dan kepada sesuati 
yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Taala dalam al-Qur’an surah al-
Maidah ayat 2 yang artinya : 
“Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kenaikan dan takwa, dan jangan tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya allah amat berat siksa-nya.” 

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di 
atas asas saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana 
sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak 
ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah 
semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi 
syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat. 

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan 
legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya 
kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai 
keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 tahun 1992 
tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih 
menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-
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MUI/X/2001 tentang pedoman Umum asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena 
regulasi yang ada tidak dapat di jadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Fatwa 
dari Dewan Syariah nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dan hukum nasional 
karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar 
ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan 
dengan asuransi syariah yaitu : 
1. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang 

perizinan Usaha danKelembaagaan perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi. 
Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah 
sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat 
melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah…” ketentuan 
yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan 
dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip 
syariah dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah 
dari perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. 

2. Keputusan mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 424/KMK.06/2003 tentang 
kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketetuan yang 
berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang 
diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi dengan prinsip syariah. 

3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000tentang 
jenis, penilaian, dan pembatasan investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi dengan system syariah berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi 
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransu dengan prinsip terdiri dari : 

a. Deposito dan sertifikat deposito syariah 
b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 
c. Saham Syariah yang tercatat di bursa efek 
d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek 
e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atai dijamin oleh pemerintah 
f. Unit penyertaan reksadana syariah 
g. Penyertaan langsung syariah 
h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi 
i. Pwembiyayaan Kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan 

barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaraan 
ditangguhkan) 

j. Pembiyayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) 
k. Pinjaman polis. 

4. Prinsip-prinsip Asuransi syariah 

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta’awanu ala al birr wa al-taqwa (tolong-
menolonglah kamu sekalia dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’amin (rasa aman). Prinsip ini 
menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu 
dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transakasi 
yangdibuat dalam asuransi Takaful adalah akad takaful (saling menanggung), bukan akad 
tabaduli (saling menukar) yang selama ini dilakukan asuransi konvensional, yaitu pertukaran 
pembayaran premi dengan uang pertanggungan. 
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Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi 
takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu : 

a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa 
tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami 
musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat 
ikhlas adalah ibadah.  

b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful 
yang satu dengan yang lain saling bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam 
mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana 
firman allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya : “Bekerjasamalah kamu pada 
perkara-perkara kebajikan dan takwaq, dan janganlah bekerja sama dalam perkara-perkara 
dosa dan permusuhan 

c. Saling melindungi penderitaan satu sam lain, yang berarti bahwa para peserta lain yang 
mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman 
allah dalam QS. Quraysi ayat 4 yang artinya : “(allah) yang telah menyediakan makanan 
untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkn/mengamankan mereka dari 
mara bahaya ketekutan.”Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 126 yang artinya : “Ketika 
Nabi Ibrahim berdoa ya Tuhanku, jadikan negeri ini aman dan selamat” 

Dengan begitu maka asuransi takaful merealisir perintah Allah SWT. dan Rasulullah 
Saw. Dalam al-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi diantara sesame manusia. 

 
5. Perbedaan Antara Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah. 

Perbedaan yang paling mendasar Asuransi syariah dengan asuransi konvensional 
adalah sebagaiberikut :  
a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan 

suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta 
kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.  

b. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Yaitu nasabah yang satu 
menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi 
konvensional bersifat tabaduli ( jual beli antara nasabah dengan perusahaan ) 

c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan 
berdasarkan syariah dengan system bagi hasil mudharabah). Sedangkan  pada asuransi 
konvensional, Investasi dana dilakukan pada sembarangan sektor dengan system bunga. 

d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya 
sebagai pemegang amanah yang mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, 
primi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lahyang memiliki otoritas penuh untuk 
menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut, 

e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru’ (dana 
sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada 
peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana 
pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. 

f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan 
selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi koncensional, 
keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak 
memperoleh apa-apa. 
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C. BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) 
1. Pengertian BMT  

Baitul maal wattanwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tanwil. 
Baitul maal  lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non 
profit, seperti; zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan 
dan penyaluran dana komersional. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 
dengan berlandaskan syariah. 

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung  pusat inkubasi bisnis Usaha 
kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih 
luas,yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada 
gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT itu berada, dengan jalan ini BMT 
mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. 

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang 
berdasarkan system syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah  dalam 
kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan 
langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengentahuan ataupun  
materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam 
segala aspek kehidupan masyarakat.  

 
2. Sejarah Berdirinya BMT 

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan 
bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha 
masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mengatasi hambatan 
operasionalisasi di daerah. 

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba 
berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini 
bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya 
ekonomi masyarakat. 

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir lintah  darat. 
Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat  semakin terjerumus pada masalah ekonomi 
yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak 
lain karena tidak lain karena tidak adanya unsure-unsur yang akomodatif dalam 
menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu 
berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. 

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran: 
a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi 

ditengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan 
dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya; supaya 
ada bukti transaksi1, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur dalam konsumen 
dan sebagainya. 

b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikaf aktif dalam 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan 
pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah 
atau masyarakat umum. 

c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung dengan 
rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi 
dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarat lebih baik misalya; 
selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sangat sederhana dan lain sebagainya. 
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d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT 
lansung berhadapan masyarakat yang komplek dituntut harus pandai bersikap, oleh 
karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala 
prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus 
memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.  

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga    supaya konsisten terhadap 
peranannya, komitmen tersebut adalah : 

1) Menjaga nilai-nilai syariah dan operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab 
bukan saja terhadap nilai ke-islaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai ke-islaman 
di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim 
atau kelompok pengajian (usroh).adap  

2) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan 
pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak 
saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT 
setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah 
pendanaan atau pembiyayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka. 

3) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu, tuntunan ini merupakan bagian 
yang terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi 
masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui 
pendidikan dan pelatihan. 

4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT 
didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam 
memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai 
pengelola, zakat, Infaq, dan shaadaqah  juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam 
pembayaran kredit. 
 

3. ORGANISASI 
 Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendiskripsikan 
alur kerja yang harus dilakukan oleh persenil yang ada dalam BMT tersebut. Struktur 
organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, 
Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, kasir dan pembukuan.  
 Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut; Musyawarah 
Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan 
kebijakan-kebijakan makro BMT. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai 
opersionalisasi BMT. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannnya BMT dalam 
merealisasikan Programnya. Manajer bertugas menjalankan amanat MUasyawarah Anggota 
BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan Programnya. Sedangkan pemasaran 
bertugas untuk merealisasikan programnya dan mengelola produk-produk BMT. Kasir 
bertugas melayani Nasabah dan pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas  aset 
dan omzet BMT. 
 Dalam struktur standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan 
pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan Pembina manjemen dalam 
mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin 
keberlangsungan BMT. Tanwil terdiri dari pemasaran kasir dan pembukuan, Sedangkan 
anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan maal, pemasaran, kasir dan 
pembukuan  
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4. PRINSIP OPERASIONAL BMT 
Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni 

menggunakan  3 prinsip: 
1) Prinsip bagi hasil 

Dengan prinsif ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. 

- Al- Mudharabah 

- Al-Musyarakah 

- Al-Muzara’ah 

- Al-Musaqah 
2) Sistem jual beli 

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT 
mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas 
nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah 
diberinya tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya dibagi kepada 
penyedia dana. 

- Bai’ al-Murabahah 

- Bai’ al- Salam 

- Bai’ al- Istishna 

- Bai’ al- Bitsaman Ajil 
3) Sistem non profit  

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan 
yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok 
pinjamannya saja. 

- Al- Qordhul Hasan 
4) Akad bersyarat 

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing – masing 
pihak mengikut sertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian 
keuntungan/ kerugian yang disepakati. 

- Al- Musyarakah 

- Al- Mudharabah 
5) Produk pembiayaan 

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya  beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. 

- Pembiayan al- Murabaha (MBA) 

- Pembiayan al- Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) 

- Pembiayan al- Mudharabah (MDA) 

- Pembiayan al- Musyarakah (MSA) 
Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyaarakat, maka 

BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi 
syarat: 

- Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah. 

- Dapat ditangani oleh system operasi BMT bersangkutan. 

- Membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 
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5. PENGHIMPUNAN DANA 
1. Penyimpanan dan Penggunaan Dana 
2. Penggunaan Dana 
3. Pelayanan Zakat dan Shadaqoh 

a. Penggalangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) 
 -  ZIS masyarakat 

- Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infak, infaq, dan 
Shadaqoh (BAZIS).  

b. Dalam penyaluran dana ZIS 
- Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu. 
- Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam 

membayar SPP. 
- Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan. 
 

6.  MENDIRIKAN BMT 
1. Modal Pendirian BMT 

 BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah) atau lebih. Namun demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal 
awal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh 
masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal 
anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan 20 sampai 
44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat. 

 
2. Badan Hukum BMT 

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi. 
1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan 

Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). 
2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah. 
3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S) 

 
3. Tahap Pendiri BMT  

Adapun tahap – tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai 
berikut : 
1) Pemrakarsa membentuk panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi itu; jamaah 

masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya. 
2) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 

10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,-, untuk segera memulai 
langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, 
BAZIS, pemda atau sumber – sumber lainnya. 

3) Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di 
kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 
20.000.000,- atau minimal Rp. 5.000.000,- 

4) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang)  
yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT. 

5) Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan  D3 dan lebih baik S1) dengan 
menghubungkan Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab / Kota. 

6) Melaksanakan persiapan – persiapan sarana perkantoran dan formulir yang 
diperlukan. 

7) Menjalankan bisnis operasi BMT secara professional dan sehat. 
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D. PEGADAIAN SYARIAH  
1. PENGERTIAN GADAI SYARIAH 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak 
yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerank. Barang 
bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai 
utang atau oleh orang lain atas nama orang mempunyai utang. Seorang yang berutang 
tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang untuk menggunakan barang yang 
bergerak yang telah dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo 

Perusahaan umum pegadaian adalah salah-satunya badan usaha di Indonesia yang 
secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan  lembaga keuangan berupa 
pembiyayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti 
dimaksud dalam  kitab Undang-undang perdata pasal 1150 di atas. Atas dasar hukum gadai 
agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung 
memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. 

Gadai dalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang 
dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera 
sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali 
sebagi tebusan. Menurut ahmad Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan menahan 
sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya rahn adalah barang yang 
dijadikan, rahin adalah orang yang menjadikan, sedangkan murtahin adalah orang yang 
memberikan pinjaman. 

Pengertian rahn yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa 
pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang 
mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagi jaminan atau ia bisamengambil 
sebagian manfaat barangnya itu. Firman allah dalam surah al-Mudatsir (74) ayat 38 
mengatakan : setiap diri bertanggung atau apa yang telah diperbuatnya; dan surah Al Baqarah (2) ayat 
283 : “Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang” 

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibni Qudhamah dalam Kitab al muqhni, 
rahn artinya sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari 
harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. 
Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul wahab beliau mendifinisikan 
rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang 
dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. 

2.  SEJARAH BERDIRINYA PEGADAIAN 
Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu Negara Italia, Inggris, dan Belanda. Yaitu 

sekitar akhir abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Bank tersebut member 
jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan bank bergerak, sehingga bank ini pada 
hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia 
Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara 
mengeluarkan Staatsblad No.131 tahun 1901. Peraturan tersebut di ikuti  dengan pendirian 
rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak 
berlakunya Staatsblad  No 226 tahun 1960. 

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan 
pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum 
sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas 
Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan 
Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada 
tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah 
No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan 
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jawatan misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh 
manajemennya dalam mengelola pegadaian.  

Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntunan idealisme juga 
dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya 
bank, BMT, BRP dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh 
beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan 
pegadaian syariah atau gadai syariah atau rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang 
ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk 
peminjaman barang guna mendapat pembiyayaan. 

Namun trend dari perkembangan rahn sebagai produk perbankan syariah belum 
begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung rahn yang 
terbatas seperti sumber daya penafsir, dan guna penyimpanan barang jaminan. Oleh karena 
itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan rahn ini tetapi jika keberadaan rahn 
sangat dibutuhkan dalam system pembiyayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan 
sendiri mengenai rahn  misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan 
kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas. 

Namun dilain pihak, realitas menunjukkan bahwa ternyata pegadaian konvensional 
memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Melihat realitas tersebut 
keberadaan pegadaian syarian tidak bisa ditunda-tunda lagi. Maka awal September 2003 bank 
Muamalat Indonesia (BMI) mendatangi kerja sama dengan Perum Pegadaian untuk tambahan 
modal tiga Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang telah beroperasi dan pendirian 3 
Cabang Unit Layanan gadai Syariah (CULGS) di Kota Yogyakarta, semarang, Solo, malang, 
Bandung, Padang, denpasar,Balikpapan,Jakarta,Medan dan kota-kota besar lainnya. 

 
3. LANDASAN HUKUM 

 
a) Al-Quran 

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan 
sebagai pegangan (oleh yang mengutangnkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, maka hendaklah yang percaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada allah SWT” (QS.  AL-BAQARAH (2) : 283)  

 
b) AL-Hadis 

Bukhari dan lainnya meriwyatkan dari Aisyah berkata “Rasulullah pernah member makanan dari 
orang yahudi dan beliau menggadaikan kepdanya baju besi beliau.”(Hr Bukhari dan Muslim)  

Dari Anas ra berkata, Rasulullah saw menggadaikan baru besinya kepada seorang yahudi di 
Madinah dan mengambil darinya gandu untuk keluarga beliau. (Hr Bukhari,Ahmad,Nasa’ai,dan ibnu 
majah) 

c) Ijtihad Ulama 
Perjanjian gadai yang diajarkan oleh Al-Qur’qn dan hadis itu dalam pengembangan 

selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan kesepakatan para ulama 
bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya 
demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian 
ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya 

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecualidengan barang 
berkriteria jelas dalam serah terima. Jika criteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib 
tidak ada keputusan.Mazhab maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) 
yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang 
oleh yang memegang gadaian (murtahin) jika borg sudah berada ditangan pemegang 
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pegadaian (murtahin) orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak memanfaatkan, 
berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku 
selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian. 

 
4. RUKUN GADAI SYARIAH 

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai 
syariah. Rukun gadai tersebut antara lain : 
a) Ar-rahin (yang menggadaikan) 
 Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan 

digadaikan 
b) Al-murtahin(yang menerima gadai) 
 Orang,bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan 

jaminan barang (gadai) 
c) Al-marhun/rahn(barang yang digadaikan) 
 Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang 
d) Al-marhun bih (hutang) 
 Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun 
e) Sighat, ijab dan qabul 
 Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai 
 
5. SYARAT GADAI SYARIAH 
a) Rahin dan Murtahin 

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti 
syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan 
seseorang untuk melakukan  traksaksi pemilikan. 

b) Shighat 
1) Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di 

masa depan. 
2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya aqad 

jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di 
masa depan. 

c) Marhun bih (utang) 
1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya. 
2) Memungkinkan pemanfaatan.Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, 

maka tidak sah. 
3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau 

tidak dikuantifikasi rahn itu tidak sah. 
d) Marhun (Barang) 

Aturan pokok dalam mazhab Maliki  tentang masalah ini  ialah, bahwa gadai itu 
dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam  jual beli, kecuali pada 
jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan 
tanggungan. Demikian itu karena pada sharf disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak 
saling menerima, oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya.10 

Menurut pendapat ulama syafi’iyah, barang yang digadaikan itu  memiliki tiga 
syarat; Pertam; berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi 
tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat di gadaikan,  seperti  jika seorang menerima 
gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal 
ini. aKetig, mengikatnya tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi 
wajib, seperti gadai dalam kitabah. Secara umum barang gadai harus memenuhi 
beberapa syarat, seperti: 
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a. Harus diperjualbelikan 
b. Harus berupa harta yang bernilai 
c. Marhun harus dimanfaatkan secara syari’ah 
d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan 

harus berupa barang yang diterima secara langsung. 
e. Harus diterima oleh rahin (pemimjam atau pegadai) setidaknya harus seizing  

pemilikan. 
 
E. PASAR MODAL SYARIAH 

1. Pengertian 
Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan 

jangka panjang yang bisa di perjual belikan, baik dalam bentuk  utang maupun modal sendiri. 
Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang  
(money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga berjangka pendek. Baik 
pasar modal uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). 

Jika dipasar modal  diperjual belikan instrument keuangan seperti saham, obligasi, 
waran, rigt, obligasi  konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau 
call). Maka dipasar uang diperjualbelikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat 
berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call Maney, Repurchase Agreement, 
Bangker’s  Accetence, Tressury Bills dan lain-lain.11 

Prinsip instrument pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. 
Sejumlah instrument syariah dipasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya 
saham yang berprinsipkan syariah dimana kreteria saham syariah adalah saham yang  
dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah.12   

Demikian juga, usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang 
berprinsip syariah. Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, 
maisir, dan gharar selama ini menimbulkan keraguan adanya pasar modal yang tidak 
mengandung riba, maisir dan gharar. Keberadaan konsep ini jauh dari  usaha untuk 
menjelaskan mekanisme pasar modal yang menggunakan prinsip syariah, tetapi lebih tepat 
mengilustrasikan instrument syariah yang ada dalam mekanisme-pasar modal yang ada saat 
ini, seperti; Jakarta Islamic indexs (JII) dan selanjutnya reksa dana syariah. 

 
2 . Sejarah Pasar Modal 

Aktivitas pasar modal dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdaganggka 
pada saat itu adalah dana obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi milik 
pemerintah Hindia Belanda, aktivitas ini berhenti  pada perang dunia kedua. Memasuki era 
kemerdekaan bursa efek diaktifkan kembali dengan diterbitkannya obligasi pemerintah RI 
tahun 1950. Mengaptifkan ini didukung dengan UU Darurat tentang bursa No. 13 ta tahun 
1951 yang kemudian ditetapkan dengan UU No.15 tahun 1952. 

Untuk meningkatkan aktivitas modal pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar 
Modal (BAPEPAM) yang untuk kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Untuk 
merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak 
perseroan 10%-20% selama 5 tahun sejak pereusahaan yang bersangkutan go public. Selain 
itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak  
pendapatan atas nilai saham/bukti penyertaan modal. 

Memikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak muncul instrument 
pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yakni reksadana syariah. Walaupun sampai 
saat ini bentuk dari pasar modal syariah belum sesuai yang diharapkan. Tetapi berbagai pihak 
menilai perkembangan pasar Islam sangat menjanjikan, maka pada saat diterbitkannya 
reksadana syariah demikian juga dengan adanya indeks  syariah  atau Jakarta Islamic index 
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(JII). Beberapa praktisi, akademisi, dan ulama mulai melakukan berbagai usaha untuk 
mendirikan pasar modal yang dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang operasinya 
sesuai dengan prinsip syariah. 

Peresmian pasar modal direncanakan pada awal November 2002, namun ternyata 
badan pengawas pasar modal (bapepam)dan dewan syariah nasional (DSN) merasa belum 
siap. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum tuntas dibicarakan. Akhirnya 
pada tanggal 14 maret 2003 pasar modal syariah diresmikan oleh Menkeu Budiono 
didampingi Ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil dari DSN pada direksi 
SRO, direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal 
Indonesia. 

 
3. Fungsi Pasar Modal Syariah 

Adapun fungsi dari keberadaan pasar modal syariah menurut MM. Metwally adalah 
sebagai berikut : 
a) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan 

memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. 
b) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 
c) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar  untuk membangun dan 

mengembangkan lini produksinya. 
d) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang 

merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional, dan; 
e) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis 

sebagaimana tercermin pada harga saham. 
 

4. Karakter Pasar Modal Syariah 
Karakter yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah adalah 

sebagai berikut : 
a) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 
b) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan 

mulai pialang. 
c) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek 

diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan 
kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak 
tidak lebih dari 3 bulan. 

d) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan 
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 

e) Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST. 
f) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. 
g) HST ditetapkan dengan rumus seperti berikut : 
 
 
 
 
  

 
 
 
Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam 

bursa efek itu mengikuti praktek standar akuntansi syariah. 
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Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu, periode perdagangan 
setelah menentukan HST. Perusahaan hanya hanya dapat menerbitkan saham baru dalam 
periode perdagangan, dan dengan harga HST. 
 
5. Struktur Pasar Modal Indonesia 

Instrumen syariah   (Jakarta Islamic Indeks dan Reksadana Syariah ) masuk dalam 
struktur pasar modal yang belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Misalnya : belum 
terdapat Dewan Syariah, masih menggantung kelebihan (riba), ketidakpastian (ghahar), dan 
spekulasi (maisir).  
a )  Bapepan 

Sesuai dengan keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.503/KMK.01/1997. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) adalah melaksanakan 
tugas di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada 
dibawah pertanggungjawaban langsung kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang 
ketua. 
 
b) Bursa Efek 

 Bursa efek adalah lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan 
fasilitas system pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai 
perusahaan/perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek perusahaan-
perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Menurut UU Pasar Modal No.8 tahun 1995. 
Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana 
untuk mempertemukan penawaran dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 
memperdagangkan efek diantara mereka. 

 
c)   Lembaga Kliring Dan Penjamin 

 Lembaga kliring dan penjamin adalah lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan 
system pasar modal secara lengkap, selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga 
ini yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. 
d)  Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian 

 Lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kostodian sentral (tempat 
penyimpanan pusat) bagi Bank Konsodian, perusahaan efek dan pihak lain. Saat ini 
diselenggarakan oleh PT.Kustodian Sentral Effek Indonesia. 
e)  Perusahaan Efek 

   Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara 
pedagang efek dan atau Manajer Investasi (UU Pasar Modal). Perusahaan efek dapat 
menjalankan salah satu, dua atau tiga kegiatan usaha tersebut. Perusahaan efek dapat 
menjalankan usaha tersebut setelah mendapat ijin dari BAPEPAM.  

a. Penjamin emisi. Perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk 
melakukan penawaran umum bagi kepetingan emiten tersebut. Kontrak tesebut 
memiliki system penjaminan dalam dua bentuk; (1) Best Effort, berarti penjaminan 
emisi hanya menjual sebatas yang laku. (2) Full Commitmen, penjamin emisi 
menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan. Bila ada yang tidak terjual 
maka penjamin emisi yang membelinya.  

b. Perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek (broker), istilah ini mengandung 
dua makna; (1) perantara dalam jual beli efek, bertindak sebagai perantara dalam 
aktivitas jual beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli 
secara langsung tanpa melalui perantara atau broker atau pialang. (2) Pedagang efek, 
disamping bertindak sebagai perantara maka perusahaan efek juga dapat melakukan 
aktivitas jual beli saham untuk kepentingan perusahaan efek tersebut.  
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c. Menejer infestasi. Perusahaan perorangan yang telah mendapat ijin usaha dari 
BAPEPAM untuk mengelola portofolio efek untuk para investor/nasabah baik 
secara perorangan atau kolektiv. Dana nasabah tersebut kemudian di investasikan 
pada macam-macam jenis efek. 

 
F. REKSADANA SYARIAH 

1. Pengertian 
Reksadana merupakan salah satu  alternatif infestasi bagi masyarakat pemodal, 

khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk 
menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk untuk 
menghimpun dana dari masyarakat yang memilih modal mempunyai keinginan untuk 
melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu 
reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di 
pasar Modal. 13 

Reksadana berasal dari kata “rekasa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” 
berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang  yang dipelihara. 
Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 
dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam  portofolio efek 
(saham, obligasi, valuta asing atau deposito) 0lel manajer investasi. 

Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebai reksadana yang 
pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah 
misalnya tidak mengemvestasikan pada saham-saham atau obligfasi dari perusahaan yang 
pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam.Seperti pabrik 
makanan/minuman yang mengandung  alcohol, dagig babi, rokok dan tembakau, jasa 
keungan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau 
maksiat. 

2. Sejarah Reksadana 
Reksadana mulai dikenal mulai dikenal sejak abad ke-19. Bekal industry ini dirunut 

pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari 
Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika dia 
melihat peluang investasi baru,yang muncul menyusul berakhirnya Perang saudara. 

Ketika pulang ke negerinya , Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut 
kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak 
mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang  dari 
teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish Amerikan Invesment Trust, 
Perusahaan manejement investasi pertama di Inggris, pada tahun 1873. Perusahaan ini mirip 
dengan apa yang sekarang dikenal sebagai  reksadana tertutup (closed-end fund).  

Di Indonesia, instrument reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan 
diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasrkan sifatnya BDNI Reksadana adalah 
reksadana tertutup mirip the Scottish Amerikan Invesment Trust. Seiring dengan dadirnya 
UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Reksadana yang 
tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadan terbuka jika pada tahun 1995 tumbuh 1 
reksadana dengan dana yang dikelola sebesar Rp 356 miliar, maka pada tahun 1996 tercatat 
25 reksadana. Dimana sebanyak 24 merupakan reksadana terbuka atau reksadana yang berupa 
KIK (Kontrak Investasi Kolektif) dengan total dana yang di kelola ebesar Rp 5,02 miliar.14  

 
 
 

3. Pengelola Reksadana 
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          Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan ijin dari 
Bapepam sebagai manajer investasi, Perusahaan pengelola reksadana dapat berupa: 
a)  Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi sendiri atau PT yang khusus 

menangani reksadana, selain dua divisi yang lain yakni perantara pedagang efek (broker 
dealer) dan penjaminan emisi (underwriter). 

b) Perusahaan secara khusus bergerak sebagai perusahaan Manajemen Invetstasi (PMI) atau 
investmen management company atau manajer Investasi. 

Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu reksadana adalah Bank Kustodian. 
Bank Kustodian mempunyai wewenang dan tanggug jawab dalam hal menyimpan, menjaga, 
dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/-penjualan 
kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Manajer investasi. 

Dalam UU Pasar Modal disebutkan bahwa kekayaan reksadana wajib disimpan pada 
Bank Kustodian sehingga pihak Manajer Investasi tidak memegang langsung kekayaan 
tersebut. Bank Kustodian dilarang berafiliasi dengan Manajer Investasi dengan tujuan 
menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksadana. 

Jadi ketika ada investor membeli Unit Penyerta (UP) reksadana maka uang investor 
ditransfer ke nomor akun reksadana di Bank Kustodian. Bank Kustodian ini pula yang 
mengeluarkan surat konfirmasi kepada para investor bahwa dana mereka sudah masuk dan 
transaksi pembelian telah dilakukan. Kalau ada penjualan kembali, Bank Kustodian pula yang 
membayarkan dana hasil penjualannya. 

Selain itu Bank Kustodian memiliki fungsi administrasi. Dalam hal ini Bank 
Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh 
PMI untuk kepentingan reksadana. Ketika reksadana A, misalnya membeli saham PT B maka  
Bank Kustodianlah akan melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut sehingga reksadana 
A memperoleh saham PT B seperti yang dikehendaki dan mengeluarkan dana sejumlah yang 
dibutuhkan. 

 
4. Sifat-Sifat Reksadana 

 Reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan, sifat-sifat tersebut 
adalah: 
1) Reksadana Tertutup (closed-End Fund). Reksadana yang tidak dapat membeli saham-

saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual 
kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual 
saham, hal ini harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham reksadana tersebut 
dicatatkan. 

2) Reksadana Terbuka (open-End Fund). Reksadana yang menawarkan dan membeli 
saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. 
Pemegang saham jenis dapat menjual kembali saham/Unit Penyertanya setiap saat apabila 
diinginkan Manajer Investasi reksadana, melalui Bank Kustodian wajib membelinya 
sesuai dengan NAB per saham/unit pada saat tersebut. 
 
5. Bentuk Reksadana 

1) Reksadana Berbentuk Persero (Corporate Type). Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit 
reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dengan 
menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan 
pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksadana bentuk 
perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana perseroan yang 
tertutup dan dana perseroan yang terbuka.  
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Ciri reksadana ini, sebagai berikut: 
a. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT) 
b. Pengelola kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak Manajer Investasi yang 

ditunjuk 
c. Penyimpangan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara  Manajer 

Investasi dengan Bank Kustodian. 
 
  Mekanisme kegiatan dari reksadana berbentuk persero dapat digambarkan 
sebagai berikut; 

      
Gambar 5.1 

Mekanisme Kegiatan Reksadana Berbentuk Perseroan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Contractual Type). Reksadana ini 
merupakan kontrak antara manajer Investasi dengan bank Kustodian yang mengikat 
pemegang Unit Penyerta di mana Manjer Investasi diberi wewenang untuk mengelola 
portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk 
melaksanakan penitipan kolektif.  

Ciri reksadana ini, sebagai berikut: 
a. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 
b. Pengelola kekayaan reksadana didasarkan oleh Manajer Investasi berdasarkan 

kontrak. 
c. Penyimpangan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh  Bank Kustodian 

berdasarkan kontrak. 
3) Jenis reksadana yang berdasarkan portofolio dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reksadana Pasar Uang (Money Market Fund). Reksadana ini hanya melakukan 
investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. 
Tujuan adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. 

b. Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund). Reksadana jenis ini 
melakukan investasi sekurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat 
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utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relative lebih besar dari reksadana pasar 
uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. 

c. Reksadana saham (Equity Fund). Reksadana yang melakukan investasi sekurang-
kurangnyab 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena 
investasinya dilakukan pada saham maka risikonya lebih tinggi dan dua jenis 
reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. 

d. Reksadana Campuran (Discretionary Fund). Reksadana jenis ini melakukan 
investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. 

6. Proses Penerbitan Reksadana Terbuka  
 Proses penerbitan reksadana terbuka dimulai dengan dibuatnya kontrak antara PMI 
dengan Bank Kustodian dalam kontrak ini disebutkan bahwa PMI bertugas dan bertanggung 
jawab mengelola 101able reksadana, baik yang berupa uang tunai maupun fortofolio. Di sisi 
lain, bank custodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan 
penyimpanan aset reksadana tersebut. 

Sementara itu, konsultan 101able akan memberikan pendapatnya atas PMI, Bank 
Kustodian dan kontrak yang dilanda tangani kedua pihak serta dokumen yang relevan. 
Selanjutnya, reksadana tersebut harus menperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk 
melakukan penawaran umum. Dalam pernyataan efektif tersebut mencakup tentang berapa 
besarnya Unit Penyerta yang biasa diterbitkan. 

Unit penyerta kemudian diluncurkan kepada public dalam sebuah penawaran umum. 
Istilah untuk penawaran direksadana adalah launching (peluncuran) yang sedikit banyak mirip 
dengan penawaran saham perdana (IPO) dalam emisi saham. Selanjutnya pengelolaan 
reksadana tersebut akan terus menerus menjual Unit Penyerta sepanjang adapemodal yang 
bersedia membeli. Reksadana tidak menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan keadaan 
investor, tetapi menggantinya dengan sebuah dokumen yang disebut surat konfirmasi. Dalam 
surat ini tercantum jumlah Unit Penyerta yang dibeli ivenstor dari pada harga. 

 
7. Net Asset Value (NAV) 

Nilai Asset Value (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan alat ukur kinerja 
reksadana. Nilai aktivabersih berasal dari nilai fortofolio reksadana yang bersangkutan. 
Seperti kita ketahui bahwa aktiva atau kekeyaan reksadana dapat berupa kas, deposito, SPBU, 
SBI, surat berharga komersial, saham obligasi, right, dan efek lainnya. Sementara kewajiban 
reksadana dapat berupa fee manajer investasi yang belum dibayar, fee broler yang belum 
dibayarserta efek yang belum dilunasi. 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-
kewajiban yang ada. Sedangkan NAB per Unit Penyerta merupakan jumlah NAB dibagi 
dengan jumlah nilai Unit Penyerta yang beredar (dimiliki investor) pada saat tertentu. NAV 
per saham/unit oleh Bank Kustodian setelah mendapat dana dari Manajer investasi dan 
nilainya dapat dilihat dari surat kabar yang dilihat reksadana bersangkutan setiap hari. 
Besarnya NAV 101abl berfluktuasi setiap hari, teragntung dari perubahan nilai efekdari 
portofolio. Meningkatnya NAV mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang 
saham/unit penyertaan. Begitu juga sebaliknya menurun berarti berkurang nilai investasi 
pemegang unit penyerta. 
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8. Manfaat dan Keuntungan Reksadana 
Adapun manfaat dan keuntungan apabila menyimpan dana di reksadana, adalah 

sebagai berikut: 
1) Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversitifikasi 

investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. 
2) Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. 

Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, 
namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. 

3) Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut 
dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja 
investasinya hal tersebut telah dialihkan kepada Manajer Investasi tersebut. 
 

9. Risiko Reksadana 
 Sedangkan risiko yang akan dihadapi bila menyimpan dana ke reksadana, adalah 
sebagai berikut. 
1) Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyerta (NUP), maka ini dipengaruhi oleh turunnya 

harga dari efek (saham dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio 
reksadana tersebut. 

2) Risiko likuiditas, risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi 
jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-
unit yang dipegangnya.  

3) Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. 
4) Risiko wanprestasi, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang 

mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar 
lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 
wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang Bank Kustodian, 
agen pembayaran atau bencana alam yang dapat menurunkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) 
Reksadana. 
 

10. Produk Reksadana Syariah 
1) Danareksa Syariah 

Beberapa hal yang berhubungan dengan dana reksa syariah dapat diilustrasikan dalam 
table berikut: 

 
Tabel 5. 1 Reksadana Syariah 

 
Jenis Reksadana 

 
Reksadana Syariah 

 

Tujuan Memperoleh pertumbuhan investasi 
melalui investasi saham secara syariah 
Islam. 

Alokasi Aset 80-100% Ekuitas 
0-20% Efek Utang 
0-20% Pasar Uang 

Tolak Ukur Jakarta Islamic Index (JII) 

Pembagian Uang Tunai Tidak pembagian uang tunai. Seluruh 
deviden akan dibagikan langsung dalam 
bentuk unit penyerta. 

Pelaporan  Bulanan 

Kinerja NAB Harian 
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Minimal Investasi Rp 1.000.000,-, selanjutnya Rp 500.000,- 

Selling Fee 1% 

Switching Fee 0,50% untuk switching 4 kali atau lebih 
dalam setahun 

Total Switching  Minimal Rp 1.000.000,-Maksimal 10% dari 
NAV 

Redemption Fee 50% untuk masa investasi 2 tahun atau 
lebih adalah 0% 

Total Redemption Minimal Rp 1.000.000,-Maksimal 10% dari 
NAB 

Management Fee 1% 

Dormant Account Minimal kepemilikan UP dalam satu 
rekening adalah sebanyak 500 unit atau Rp 
500.000,- 

Subscription Account Acc# 174.2.54.41.609 
A/n RD Syariah: Subs:ABN AMBRO 
BANK Jakarta 

Tanggal Penawaran 
Perdana 

3 Juli 1997 

Nilai Aktiva Bersih 
Awal 

Rp 1.000,- 

Risiko Investasi Risiko berkurangnya nilai investasi. Akibat 
fluktuasi harga pasar surat berharga 
Risiko Likuiditas, yang disebabkab oleh 
ketidakmampuan Manajer Investasi untuk 
menyediakan uang tunai untuk melunasi 
kembali penjualan kembali Unit Penyerta. 
Risiko Kredit/Wanprestasi karena 
ketidakmampuan penerbit Efek Utang 
untuk melunasi pokok utang dan 
bungannya. 
Risiko Politik dan Ekonomi , karena 
perubahan politik, peraturan pemerintah 
dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi 
harga surat-surat berharga. 

Bank Ksutodian ABN Ambro Bank ,Jakarta 

Akuntan Publik KPMG, Handal Sudjendro & Rekan 

Konsultasi Hukum Dermawan & Co 

Notaris DJenjem Widjaya, SH, LLM 

Hubungan Nasabah Informasi lanjutan hubungi pemasaran atau 
info center@danareksa.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:center@danareksa.com
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2) Danareksa Syariah Berimbang. Berbeda dengan danareksa syariah, untuk danareksa 
syariah berimbang dapat diterangkan sebagai berikut: 
 

Tabel 5.2 Danareksa Syariah Berimbang 

 
Jenis 

Reksadana 
 

 
Reksadana Syariah 

 

Tujuan Memperoleh hasil investasi melalui investasi yang 
berkelanjutan dengan tingkat diversifikasi yang tinggi   
secara syariah Islam. 

Alokasi Aset 25-75% Ekuitas 
25-75%  Efek Utang & Pasar Uang 

Tolak Ukur 50% Rata-rata Bonus SWBI dan 50% Jakarta Islamic 
Index 

Pembagian 
Uang Tunai 

Tidak pembagian uang tunai. Seluruh deviden akan 
dibagikan langsung dalam bentuk unit penyerta. 

Pelaporan  Bulanan 

Kinerja NAB Harian 

Minimal 
Investasi 

Rp 1.000.000,-, selanjutnya Rp 500.000,- 

Selling Fee 1% 

Switching 
Fee 

0,50% untuk switching 4 kali atau lebih dalam 
setahun 

Total 
Switching  

Minimal Rp 1.000.000,-Maksimal 10% dari NAV 

Redemption 
Fee 

50% untuk masa investasi 2 tahun atau lebih adalah 
0% 

Total 
Redemption 

Minimal Rp 1.000.000,-Maksimal 10% dari NAB 

Management 
Fee 

1% 

Dormant 
Account 

Minimal kepemilikan UP dalam satu rekening adalah 
sebanyak 500 unit atau Rp 500.000,- 

Subscription 
Account 

Acc# 174.2.54.64.744 
A/n RD Syariah: Subs:ABN AMBRO BANK Jakarta 

Tanggal 
Penawaran 
Perdana 

I Desember 2000 

Nilai Aktiva 
Bersih Awal 

Rp 1.000,- 

Risiko 
Investasi 

Risiko berkurangnya nilai investasi. Akibat fluktuasi 
harga pasar surat berharga 
Risiko Likuiditas, yang disebabkab oleh 
ketidakmampuan Manajer Investasi untuk 
menyediakan uang tunai untuk melunasi kembali 
penjualan kembali Unit Penyerta. 
Risiko Kredit/Wanprestasi karena ketidakmampuan 
penerbit Efek Utang untuk melunasi pokok utang 
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dan bungannya. 
Risiko Politik dan Ekonomi , karena perubahan 
politik, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi 
yang mempengaruhi harga surat-surat berharga. 

Bank 
Ksutodian 

ABN Ambro Bank ,Jakarta 

Akuntan 
Publik 

Hans, Tuanakotta, Mustofa 

Konsultasi 
Hukum 

Dermawan & Co 

Notaris DJenjem Widjaya, SH, LLM 

Hubungan 
Nasabah 

Informasi lanjutan hubungi pemasaran atau info 
center@danareksa.com 

 
11. Kendala Pengembangan Reksadana 

 
Kendala perkembangan yang dihadapi reksadana syariah, antara lain: 

a) Reksadana relative dikenal hanya pada kalangan masyarakat tertentu terutama pada 
investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan 
terhadap keberadaan reksadana syariah, seperti pelaku bisnis, praktisi dan akademisi di 
bidang ekonomi syariah. Sehingga reksadana syariah relative kurang dikenal oleh 
masyarakat umum. 

b) Dualisme system dalam pasar modal yang menawarkan reksadana konvensional, juga 
reksadana syariah, kurang memberikan dukungan bagi tumbuhnya reksadana syariah dari 
aspek ekonomi. Karena masyarakat lebih memilih reksadana yang lebih berpengalaman 
dalam system pasar modal. 

c) Untuk meningkatkan tumbuhnya reksadana perlu dukungan pengusaha, pelaku reksadana 
syariah sekaligus akademisi guna mendukung sinergi bagi peningkatan perkembangan 
reksadana syariah diberbagai sector ekonomi 
 

12. Strategi Pengembangan Reksadana Syariah 
Adapun strategi pengembangan dari reksadana syariah, antara lain: 

a) Memperbanyak jenis reksadana syariah guna memperbanyak alternative bagi masyarakat 
untuk menyimpan dananya direksadana syariah. Sekaligus ini sebagai upaya mendorong 
bagi tersosialisasinya “amar ma’ruf” di bidang bisnis. 

b) Selama ini perkembangana reksadana syariah dipengaruhi oleh factor permintaan pasar 
dibanding karena factor “idealisme”. Oleh karena itu perlu usaha untuk mensosialisasikan 
idealism reksadana syariah supaya masyarakat umum bias memahami urgensi keberadaan 
reksadana syariah ini. 

c) Perlunya sinergo dari pemerintah Bapepam, pengusaha, praktisi, akademisi dan ulama 
dalam mendorong terbangunnya system bisnis syariah terutama di pasar mosal guna 
mengakomodir eksistensi reksadana syariah. 
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LATIHAN TES FORMATIF 

1. Jelaskan pengertian dan definisi bank syariah? 
2. Jelaskan secara singkat aturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah 

di Indonesia? 
3. Jelaskan Prinsip opersional bank syariah? 
4. Jelaskan perbedaan Asuransi syariah dengan asuransi konvensional? 
5. Jelaskan hakekat Asuransi syariah? 
6. Jelaskan Prinsip operasional BMT? 
7. Jelaskan landasan hukum dan rukun gadai syariah? 
8. Jelaskan strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah? 
9. Jelaskan mekanisme Pengelolaan Reksa Dana? 
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BAB  III 

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN 

EKONOMI ISLAM 
 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Setelah  mempelajari bab ini, maka diharapkan  mahasiswa dapat : 

1. Menjelaskan Sejarah perkembangan ekonomi Islam  

2. Menjelaskan  sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah dan 

khulafaur-Rasyidin. 

3. Menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam pasca  

Khulafaurrasyidin. 

4. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam modern. 

5. Menjelaskan  sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia. 

 

A. PENDAHULUAN 

Misi mulia Rasulullah saw, dimuka bumi adalah membangun masyarakat yang 

beradab. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonstruksi sejarah mendasar 

pemahaman manusia terhadap keberadaannya di dunia. Rasulullah Saw melarang 

seseorang menyombongkan diri karena alasan pemilikan-jabatan atau kekayaan-karena 

pada hakekatnya kemuliaan manusia hanya ada dalam ketakwaan.Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surath Al-Hujurat (49) ayat 13: 

  
“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling  bertakwa." 

  

Ajaran Rasulullah saw menjadikan manusia sebagai pribadi bebas dalam 

mengoptimalkan potensi dirinya. Kebebasan merupakan  unsur kehidupan yang paling 

mendasar untuk dipergunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup.Nilai-

nilai manusiawi inilah yang menyebabkan ajaran Rasulullah saw yang berlaku sampai 

akhir zaman. Kehidupan yang didasarkan  nilai-nilai Tauhid menjadikan masyarakat 

mampu mengembangkan pengetahuan, ia akan mampu mengubah sesuatu yang lebih 

bermanfaat dalam menerima berbagai masalah dalam kehidupan ini. 

 Setelah Rasuluh saw diangkat menjadi kepala Negara, segera melakukan 

perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat Madinah.Hal utama yang 

dilakukan Rasulullah saw adalah membangun sebuah kehidupan social, baik dilingkungan 

keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi, 

dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan 

masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai qurani, seperti persaudaraan, persamaan, 

kebebasan, keadilan dan tatanam ekonomi umat. 

 Setelah wafatnya Rasulullah saw, pemimpin pemerintahan dipegang oleh 

Khulafaurrasyidin. Sejumlah perkembangan baru muncul di masa Khulafaurasyidin 

terutama tercermin dari kebijakan-kebijakannya berbeda antara khalifah dengan khalifah 

yang lain. Munculnya dari berbagai kebijakan tersebut sebagai akibat dari adanya muncul 

masalah-masalah baru. Salah satu masalah pada waktu itu berkaitan dengan pemenuhan 

kehidupan masyarakat di bidang ekonomi sehingga problem tekhnis untuk mengatasi 

masalah-masalah perniagaan (muamalah) muncul pada waktu itu. Sejumlah aturan 

(ijtihad) yang merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits hadir untuk menyelesaikan berbagai 
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problem ekonomi menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat di masa 

itu,walaupun pada akhirnya politik menjadi unsur dominan dalam mempengaruhi 

kebijakan-kebijakan pemerintahan akhirnya unsr-unsur kekuasaan menjadi pijakan untuk 

mengubah tatanan masyarakat.
1
 

 Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan sejarah Islam. Walaupun sejumlah literature tidak secara inplisit 

disebutkan keberadaan pemikiran ekonomi Islam, tetapi diakibatkan perkembangan 

ekonomi Islam tidak dipisahkan dengan perkembangan social kemasyarakatan. 

Disamping itu, ekonomi bukan ilmu spesifik yang menjadikan alasan untuk dipisahkan  

dari perkembangan social kemasyarakatan di masa Rasulullah saw dan khulafauryidin. 

Tetapi, bukan berarti pemikiran ekonomi Islam minim, tetapi hal ini menunjukkan tidak 

adanya  pemisahan antara satu urusan dengan urusan yang lain dalam mencari keridhaan 

Allah SWT. 

 Mengapa saat ini perkembangan pemikiran ekonomi kurang dikenal dan kurang 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.Hal ini dikarenakan kajian-kajian ekonomi 

Islam kurang tereksplorasi ditengah maraknya dominasi ekonomi konvensional yang 

lebih banyak digunakan pada saat ini, baik di negara maju maupun di Negara 

berkembang. Akibatnya perkembangan ekonomi Islam, yang telah ada sejak tahun 600 

M, kurang begitu dikenal oleh masyarakat.Hal ini menjadikan pemikiran-pemikiran 

ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak 

mendapatkan informasi yang memadai. 

 

B. PEREKONOMIAN DI MASA RASULULLAH SAW. DAN MASA  KHULAFA’  

AL-RASYIDIN 

1. Perekonomian Masa Rasulullah Saw 
 Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak , Muhammad saw dipilih  sebagai seorang 

Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang 

menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, 

selain maslah hukum (fiqh), politik (siyasah),juga masalah perniagaan atau ekonomi 

(muamalah), masalah-maslah ekonomi umat menjadi perhatian Rasullah saw karena 

masalah ekonomi adalah merupakan pilar  penyangga keimanan yang harus diperhatikan. 

Sebagaimana di Riwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw  bersbda, “kemiskinan 

membawa orang kepada kekafiran”.Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan 

merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan social yang dikeluarkan Rasulullah saw.
2
 

 Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasullah saw menjadi pedoman oleh para 

penggatinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

dalam memutuskan masalah-maslah ekonomi. Al-Qur’an dan Al-Hadits digunakan 

sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan para pengikutnya dalam 

menata kehidupan ekonomi Negara. 

 Pada perkembangan selanjutnya Rasulullah saw mengadopsi paraktik yang lebih 

manusiawi terhadap tanah pertanian yang ditaklutkan sebagai fay atau dengan pemilikan 

umum. Tanah-tanah ini dibiarkan dimiliki oleh pemilik dan menanam asal, sebagai 

perbedaan dari praktik kekaisaran Romawi dan Persia yang memisah-misahkan tanah ini 

dari pemiliknya dan membaginya kepada para elit miletrnya dan para prajurit. Semua 

tanah yang dihadiakan kepada Rasulullah Saw (iqta) relative lebih kecil jumlahnya dan 

terdiri dari tanah-tanah yang bertuan. Kebijakan ini tidak hanya membantu 

mempertahankan kesinambungan kehidupan administrasi dan ekonomi tanah-tanah yang 

dikuasai, melainkan juga mendorong keadilan  antar generasi  dan mewujudkan 

egalitarian dalam Islam.
3
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 Pada tahun kedua Hijriyah, Allah Swt. Mewajibkan kaum Muslimin menunaikan 

zakat fitrah pada setiap bulan ramadhan. Besar zakat ini adalah satu sha’ 

kurma,tepung,keju lembut, atau kismis; atau setengah sha’ gandum, untuk setiap Muslim, 

baik budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, serta 

dibayarkan sebelum pelaksanaan Shalat Idh. Setelah kondisi perekonomian kaum 

Muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah SWT, mewajibkan zakat mal (harta) pada tahun 

ke Sembilan Hijriyah.  

 Madinah merupakan Negara baru  terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas 

yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistim 

Keuangan Negara yang dilakukan oleh Rasulullah saw, merupakan langkah yang sangat 

signifikan, sekaligus brillian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai 

sebuah agama dan Negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang 

relative singkat. 

 Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw, berakar dari prinsip-prinsip 

Qur’ani. Al-qur’an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan 

berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia aktivitas disetiap aspek, 

kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah 

kekuasaan yang tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai 

khalifah-Nya dimuka bumi.
4
 Sebagai khalifahtullah fi al-ardh, manusia telah diciptakan 

dalam bentuk yang paling baik dari seluruh ciptaan lainnya,  seperti matahari, bulan dan 

langit, telah ditakdirkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini merupan suatu 

anugrah, rahmat serta kasih sayang Allah SWT yang sangat besar terhadap umat manusia. 

Allah SWT. Berfirman;
5
 

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan 

bagi kamu di muka bumi itu sumber penghidupan hanya sedikit sekali diantara kamu 

bersyukur (QS AL-A’raf [7] :10). 

 Pada masa pemerintahannya, Rasulullah saw, menerapkan jizyah, yakni pajak 

yang dibebankan kepada orang-orang non Muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan 

perlindumgan jiwa, harta milik, kebebasan  menjalankan ibadah, serta pengajian dari 

wajib militer. Besarnya jizya adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki 

dewasa yang mampu membayarnya.
6
 Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang 

tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban 

ini. Diantara ahli kitab yang harus membayar pajak adalah orang yang Najran yang 

beragama Kristen pada tahun keenam hijriyah dan penduduk Ailah, Adzruh, serta Azriat 

pada perang Tabuk.
7
 Sistem pajak yang terus berlangsung hingga masa pemerintahan 

khalifah Harun ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M), pembayaran tidak harus berupa uang 

tunai, tetapi juga dapat berupa berbagai barang lainnya, seperti termaktub dalam isi 

perjanjian Rasulullah Saw, denga oranr-orang Najran : 

“Setelah dinilai, dua ribu pakaian/garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu 

garmen dikirim pada bulan Rajab tiap tahun, seribu lagi pada bulan Safar tiap tahun. Tiap 

garmen bernilai satu aukiyah. Jadi bila ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu 

aukiyah, kelebihan atau kekurangannya itu harus di perhitngkan. Nilai dari kuda atau 

barang-barang lainnya yang digunakan sebagai pengganti garmen harus diperhitungkan. 

.”
8
 

 Disamping itu, Rasulullah Saw, juga menerapkan system kharaj, pajak tanah yang 

dipungut dari kaum non Muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan 

diambil alih oleh kaum Muslimin dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengelolah 

tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan besedia untuk memberikan sebagian 

hasil produksinya kepada Negara. Jumlah kharaj dari tanah ini adalah tetap, yakni 
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setengah dari hasil produksi. Untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik dan 

benar Rasulullah Saw, mengirim orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah 

ini untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi.Setelah mengurangi sepertiga  

sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, sisanya dari jumlah pertiga 

dibagi-bagikan setengah untuk Negara dan setengah lainnya untuk para penyewa yang 

disertai hak kebebasan untuk memilih apakah menerima pembagian tersebut atu 

menolaknya. Sistem dan prosedur yang sama juga diterapakan diberbagai daerah lain 

yang berhasil dilakukan kaum Muslimin.Dalam perkembangan berikutnya kharaj menjadi 

salah satu sumber pendapatan Negara yang terpenting. 

 Pada hakikatnya kedua system pajak tersebut, yakni jizyah dan kharaj  sudah ada 

pada masa kekaisaran  Romawi, oleh kaum Muslimin dimasa awal pemerintahan Islam, 

kedua system pajak tersebut diadopsi serta dimodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan, Kharaj dibayar oleh orang-orang non Muslim seperti halnya dengan kaum 

Muslimin membayar ushr dari hasil pertanian. Jizyah dibayar sebagai pajak perlindungan 

dan pengecualian orang-orang non Muslim dari wajib militer. Dalam hal ini penting untuk 

diketahui bahwa orang-orang non Muslim hanya membayar tiga jenis pajak sementara 

kaum Muslimin membayar lebih banyak lagi jenis pajak.
9
 Sistem pajak lainnya yang di 

adopsi Rasulullah Saw adalah ushr, sebuah jenis pahajak yang telah berlangsung pada 

masa arab jahiliyah, khususnya di makkah yang merupakan pusat perdagangan terbesar 

pada saat itu. Pada masa pemerintahan rasulullah Saw, menerapkan ushr sebagai bea 

inpor yang dikenakan  pada semua pedagang dan dibayan Negara.ar hanya sekali dalam 

setahun  serta hanya berlaku terhadap barang-barang bernilai dari 200 dirham. Tingkat 

bea yang dikenakan kepada para pedagang non-Muslim yang dilindungi (ahl al-dzimmi) 

adalah sebesar 5 persen sedangkan pedagang Muslim sebesar 2,5 persen. Dalam 

perkembangan selanjutnya, Rasulullah berinisiatif mempercepat voloume perdangan 

sekalipun menjadi beban pendapatan Negara. Ia menghapus semua bea masuk dan hal 

tersebut dituangkan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku. Barang-barang milik 

utusan dibebaskan dari bea inpor di wilayah Muslim bila sebelumnya telah terjadi tukar 

menukar barang.
10

 

 Di antara sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah, 

adalah Zakat atau ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) merupakan dua 

pendapatan yang paling utama dan palin penting. Keduanya berbeda dengan pajak dan 

tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr adalah merupakan kewajiban agama dan 

termasuk salahsatu rukun Islam. Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara jelas 

dalam al-Qur’an. Oleh karena itu pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk 

pengeluaran umum Negara. Lebih lanjut lagi, zakat secara fundamental adalah pajak 

lokal.
11

 

 Selain zakat sebagai pilar perekonomian  umat yang permanen dalam  al-Qur’an, 

maka Rasulullah Saw, sebagai kepala Negara telah memperkenalkan konsep baru 

dibidang ekonomi dan keuangan Negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil 

pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan 

sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta hasil pengumpulan  itu adalah milik Negara 

dan bukan milik individu. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, pemimpin 

Negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi 

kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagi Baitul Mal (Ruamah 

harta) atau bendahara Negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw, Baitul Mal 

terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu dijadikan sebagai kantor pusat nagara yang 

sekaligus menjadi Istana Rasulullah Saw. Baitul Mal berfunsi sebagai lembaga keuangan 

Negara pada masa Rasullah Saw. 
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 Sebagaimana dikemukakan Esposito,
12

 sesuai dengan fungsinya  bay al-mal 

dibagi dua, yakni pertama bayt al-mal al-khashsh dan kedua bayt al mal al-Muslim. Bayt 

al-mal al-khashsh berfungsi sebagai kas perbendaharaan Negara atau pengeluaran uang 

dari public untuk biaya pribadi kepala Negara. Selain itu juga berfungsi untuk perawatan 

istana, gaji pengawal  raja, hadia bagi penguasa asing, dan kemaslahatan umum. 

Sedangkan funsi kedua bayt al-mal al-Muslim berfungsi untuk didayagunakan untuk 

kepentingan umat, seperti pembangunan dan pemeliharaan pasilitas umum dan hal-hal 

yang bersifat konsumtif seperti membantu fakir dan miskin. Sumber dana yang dihimpun 

Baitul Mal pada masa Rasullah Saw, adalah bersumber dari dana zakat, jizyah dan kharaj, 

serta harta fay, harta ghanimah, harta hasil tambang, penemuan harta karun (kanz), harta 

karun emas dan perak (rikaz), barang temuan yang tidak ada pemilikya (luqathah, dan 

harta wakaf. Semua sumber itu masuk ke Baitul Mal, yang kemudian dikelolah secara 

amanah (kejujuran) dan Profesional.Sedangkan pendistribusiannya dialokasikan sesuai 

ketentua-ketentuan yang ada dalam al-Qur’an. Bila sumber dana itu dari zakat maka 

didistribusikan kepada   Mustaiq  ( penerima zakat) dan jika sumber dana itu selain dari 

zakat maka didistribusikan pada kepentingan umum. Baitul Mal pada masa Nabi Saw, 

dapat diidentifikasi sebagai bank sentral pada masa modern sekarang. Ia bisa bertindak 

sebagai penyandang dana Negara dan juga memberikan pembiayaan (modal) kepada 

public. Dalam hal pemberian moda pada public, bayt al-mal tidak menerapkan prinsip 

riba tetapi menerapkan prinsip  syariah Islam, yakni system mudharabah, murabahah, 

dan musyarakah. 

 

2. Perekonomian pada masa Khulafaurrasyidin 

1. Masa Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiqa 

 Setelah Rasulullah Saw, wafat, Abu Bakare Al- Shiddiqyangbernama lengkap 

Abdullah ibn Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama.Ia 

merupakan pemimpin agama sekaligus kepala Negara kaum Muslimin. Pada masa 

pemerintahannya yang hanya berlangsung dua tahun, Abu Bakar Al-Shiddiq banyak 

menghadapi persoalan dalam  negeri yang berasal dari kelompok  murtad, nabi palsu dan 

pembangkan zakat. 

 Kebijakan pertama yang diambil khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq ketika diangkat 

menjadi khalifah, selain memerangi orang murtad, adalah memerangi orang yang tidak 

mau membayar zakat. Selain dimaksudkan  untuk  mengembalikan komitmen umat Islam, 

kebijakan  khalifah Abu Bakar pun juga dimaksudkan agar perbendaharaan pemerintahan 

Islam tidak berkurang. Sebab biaya dari zakat pada masa khalifah Abu Bakar sangat di 

perlukan untuk mengembangkan syariat Islam kewilayah yang lebih luas. Uapaya yang 

dilakukan Abu Bakar itu ternyata membuahkan hasil. Hingga sebagian umat Islam dapat 

menunaikan kewajiban membayar zakat yang kemudian ditampung di bayt al-mal. 

Akibatnya dengan dana yang terhimpun di bayt al-mal, wilayah kekuasaan Islam semakin 

meluas.
13

 

 Dalam usahanya meningkatkan  kesejahteraan umat Islam Khalifah Abu Bakar 

Al-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan 

Rasulullah Saw, Ia sangat memperhatikan keakuran penghitungan zakat sehingga tidak 

terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut 

dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk lansung di 

distribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hinga tidak ada yang tersisa.
14

 

 Seperti halnya  Rasulullah Saw, Abu Bakar Al-Shiddiq juga melaksanakan 

kebijakan  pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin 

dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan Negara., Di samping itu, ia juga 
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mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi 

kepentingan umat Islam secara keseluruhan.
15

 

 Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip 

kesamarataan, yakni memberikan  jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasullullah 

Saw. Dan tidak membeda-bedakan anatara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam 

dengan sahabat yang kemudian, antara hambah dengan orang merdeka, dan antara pria 

dengan wanita. Menurutnya , dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT. akan 

memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan 

lebih baik daripada prinsip keutamaan. 

 Dengan demikian, selama masa pemerintahan yang sama  Abu Bakar Al-Shiddiq, 

harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang alama karena 

langsung di distribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar Al-

Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Seluruh 

kaum Muslimin diberikan bagian yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan 

dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan, aggregate demand 

dan aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapat nasional, 

disamping akan memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang 

miskin. 

 

 2.  Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab 

Pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab berlangsung selama sepuluh tahun, 

Ia banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagai 

wilayah kekuasaan Romawi (Syria, palestina, dan Mesir), seluruh wilayah kerajaan 

Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar 

sebagai the saint Paul of Islam. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar ibn 

Al-Khattab segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh Persia. Makka, 

Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga membentuk 

jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.
16

 

 Dalam masa pemerintahannya kebijakan ekonomi yang di kedepankan adalah 

lebih memperioritaskan pada penambahan pemasukan bagi bayt al-mal. Kalau pada masa 

Rasululla Saw. Khlifah Abu Bakar pendanaan bayt al-mal hanya bersumber dari hasi 

pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, sedangkan pada masa KHALIFAH Umar ibn Al-

Khattab suber dana untu bayt al-mal itu digali lebih luas. Tanah rampasan perang seperti 

ini dalam term fiqh disebut dengan kharaj. 

 Kebijakan ekonomi pertama yang diambil oleh Khalifah Umar bin ibn Al-Khattab 

adalah pendayagunaan tanah “sawah” yang berada di Irak sekarang, Sebelumnya setiap 

tanah rmpasan selalu dikuasai dan dikololah oleh kaum Muslimin, tetapi pada saat itu 

Khalifah Umar bin Al-Khattab mengambil kebijakan lain. Tanah hasil rampasan perang 

tidak dikelola oleh kaum Muslimin, tetapi tetap dikelola  oleh kaum Muslimin, tetapi 

tetap dikelola oleh penduduk setempat, hanya saja, penduduk yang mengelola tanah 

diwajibkan untuk menyetor sebagian hasilnya ke bayt al-mal.
17

 

 Kebijakan kedua yang dilakukan Umar ibn Al-Khattab adalah mengoptimalkan 

pemanfaatan tanah. Tanah-tanah yang tidak produktif di cabut kepemilikannya dan 

diserahkan kepada kaum Muslimin yang yang siap menggarapnya. Selain itu, kaum 

Muslimin yang memiliki tanah diluar kemampuannya untuk mengelolanya dialihkan 

kepemilikannya kepada orang lain yang juga siap untuk mengelolanya. Pihak-pihak yang 

diberikan kepercayaan untuk mengelola tanah yang tidak produktif tersebut diwajibkan 

menyisihkan penghasilannya unuk bayt al-mal.
18
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 Dengan kebijakan ekonomi yang fundamental itu, maka pendanaan di bayt al-mal 

bisa ditambah secara maksimal. Semua kebutuhan, baik roda pemerintahan, kebutuhan 

militer untuk perluasan dakwah Islam, maupun bagi kesejahteraan umat dapat terpenuhi. 

Dalam hal pendayagunaan dana bayt al-mal Khalifah Umar ibn Khattab tidak pernah 

mengendapkan dana di bayt al-mal dalam waktu yang lama. Begitu ada dana yang masuk 

ke bayt al mal, maka saat itu pula khalifah Umar ibn Khattab mendistribusikannya bagi 

kebutuhan yang mendesak saat itu.
19

 Dengan demikian, sirkulasi dana bayt al-mal pada 

masa Khalifah Umar bin Khattab berjalan secara efektif dan efesien. 

 

3.  Masa Khalifah Usman bin Affan 

Pemerintahan Khalifah Usman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, Usman 

bin Affan berhasil melakukan ekspansi kewilayah Armenia. Tunisia, Cyprus, Rodes, dan 

bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania,danTabaristan. Ia juga berhasil menumpas 

pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah.
20

  

 Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Usman ibn Affan 

melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Al-Khattab. Dalam 

rangka mengembangkan sumber daya alam, Ia melakukan pembuatan saluran air, 

pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk 

mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Usman ibn Affan juga membentuk armada 

laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun 

supremasi kelautannya di wilayah Meditirania, Laodice dan wilayah di semenanjung 

Syria, Tripolia dan Barca du Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam. 

Namun demikian, pemerintahan Khalifah Usman ibn Affan harus menanggung beban 

anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut.
21

 

 Khalifah Usman ibn Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia 

meringankan beban pemerintah dalam  hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya 

dibendahara Negara. Hal tersebut meninggalkan kesalahpahaman dengan Abdullah ibn 

irqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdullah menolak upah 

dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan public yang dihadiri 

khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan 

kontroversi mengenai pembelanjaan harta baitul Mal yang tidak hati-hati. 

 Khalifah Utsman ibn Affan tetap mempertahankan system pemberian bantuan dan 

santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. 

Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan Pokok masyarakat, ia 

memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, 

dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Usman ibn Affan menerapkan prisip 

keutamaan seperti halnya Umar ibn Al-Khattab. 

 Dalam hal pengelolaan  zakat Khalifah Usman ibn Affan mendelegasikan 

kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal 

ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam 

pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. 

Disamping itu, Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap 

harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang bersangkutan. Ia juga 

mengurangi zakat dari dana pension. Seama menjadi Khalifah Utsman ibn Affan 

menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham di samping memberikan rangsum tambahan 

berupa pakaian. Ia juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid 

untuk para fakir miskin dan musafir. 

 Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, 

meningkatkan dana pensiun dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara 
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membutuhkan  dana tambahan. Oleh karena itu Khalifah Usman bin Affan membuat 

beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. 

SAebagai hasilnya, jumlah pemasukan kharj  dan jizyah yang berasal dari Mesir 

meningkat dua kali lipat yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan 

pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad. Namun hal ini mendapat 

kecaman dari amar. Menurutnya pemasukan besar yang diperoleh Gubernur Abdullah bin 

Saad merupakan hasil pemerasan penguasa terhadap rakyatnya. 

 Dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul Mal, 

Khalifah Usman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah Negara kepada individu-

individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakannya ini, Negara memperoleh 

pendapatan sebesar 50 juta dirham atau  naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa 

Umar ibn Al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Sekalipun tidak ada 

kebijakan control harga, sepertri halnya Khalifah sebelumnya yang tidak menyerahkan 

tingkat harga sepenuh kepada para pengusaha, tetapi berusaha tetap memperoleh 

informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu 

barang yang sulit dijangkau sekalipun, Khalifah Usman bin Affan selalu mendiskusikan 

tingkat harga yang sedang berlaku dipasaran dengan seluruh kaum Muslimin disetiap 

selesai melakukan shalat berjamaah.  

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Usman bin Affan, tidak terdapat 

perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Usman 

bin Affan yang banyak menguntungkan keluarganya  telah menimbulkan kekecewaan 

yang mendalam kepada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya pada masa itu, 

pemerintahannya lebih banyak di warnai kekacauan politik yang berakhir dengan 

terbunuhnya sang Khalifah Usman bin Affan. 

 

4.  Ekonomi Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 

 Setelah diangkat sebagai Khalifah Islam  keempat oleh segenap kaum Muslimin, 

Ali ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhetikan para 

pejabat yang korup membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada 

orang-orang kesayangan Usman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn Khattab. 

 Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 

enam tahun selalu diwarnai dengan ketidak stabilan kehidupan politik. Ia harus 

menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut 

kematian Usman bin Affan. Berbagai kebijakan dengan tegas yang diterapkannya 

menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang yang dimotori oleh 

Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari kaum Khawarij, mantan 

pendukung Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang 

shiffin. 

 Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk 

melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkata kesejahteraan umat 

Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana 

bantuan Baitul Mal.Bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sembangan 

sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apa pun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan 

sangat ketat dalam membelanjakan keuangan Negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya 

yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta 

bantuan keuangan dari dana Baitul Mal. Namun Ali menolak permintaan tersebut. Dalam 

riwayat yang lain, Khalifah Ali diberitakan pernah memenjarakan Gubernur Ray yang 

dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi. 
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 Selama pemerintahannya, Kalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap 

para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibn Abbas, Gubernur Kufah, 

memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.
22

 

 Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan 

distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk 

perta kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran.Pada 

hari itu, semua penghitungan di selesaikan dan pada hari sabtu dimulai penghitungan 

baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hokum dan kondisi Negara 

yang sedang berada dalam  masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para 

pengikutnya di Irak. 

 Pada masa Khalifa Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masih 

tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran 

untuk angkata laut yang dimbah jumlahnya pada masa kehalifaha Usman  bin Affan 

hampir seluruhnya dihilangkan, karena sepanjang garis pantai Syria, Palistina, dan Mesir 

dibawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian dengan adanya penjaga malam dan 

patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab, Ali 

membentuk Polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan 

pemimpinnya disebut shahibus Syurthah. Fungsi lainnya dari Baitul Mal masih tetap 

sama dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini. 

 Khalifah Ali ibn Abi Thalib menekankan Malik agar lebih memperhatikan 

kesejahteraan para prajurit dan  keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung 

kepada masyarakat melalui pertemuan, terbuka dengan orang-orang miskin, orang-orang 

yang teraniaya, dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga  terdapat instruksi 

untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol  

pasar, dan  memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap.
23

 

 

C. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI PASCA 

KHULAFAURRASYIDIN 

  Perkembangan pemikiran ekonomi pasca Rasulullah Saw, dan Khulafaurrasyidin, 

siddiqi membagi tiga Fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase 

stagnasi sebagai berikut :
24

  

1. Fase Pertama 

Pase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke 5 Hijriyah atau 

abad ke 11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasr ekonomi Islam yang dirintis oleh 

para fukaha, diikuti oleh sufi, dan kemudian filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka 

berasal dari orang yang berbeda, tetapi dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar 

pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fiqh adalah apa yang diturunkan syariah 

dan, dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka 

tidak terbatas penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian dengan 

mengacu pada Al-qur’an dan Hadits nabi, mereka mengesplorasi konsep maslahah 

(utility) dan mafsadah (disutility) yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Pemikiran yang 

timbul terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila 

dilaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaparan ekonomi para fukaha tersebut 

mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif  ketika berbicara tentang perilaku 

yang adil, kebijakan yang baik, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam  kaitannya 

dengan permasalahan dunia. 

Sedangkan pada kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah 

pada keajengannya dalam  mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus 

dalam memanfaatkan  kesempatan yang diberikan Allah SWT., dan secara tetap menolak 
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penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu filosof Muslim, 

dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti para 

pendahulunya dari yunani, terutama Aristoteles (322-367 SM), yang fokus 

pembahasannya tertuju pada sa,adah (kebahagiaan) dalam arti luas. Pendekatannya global 

dan rasional serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung 

makro ekonomi. Hal ini berbeda dengan para fukaha yang terfokus perhatiannya pada 

masalah-masalah  mikroekonomi.  

Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili 

oleh Zaid bin Ali (w.80H/738M), Abu Hanifah (w.150 H/767 M), Abu Yusuf (w.182 

H/798M), Al-Syaibani (w.189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (w,224 H/838 M),Harits 

bin Asad Al-Muhasibi (w.243 H/858 M), Junaid Al-Baghdadi (297 H/910 M), Ibn 

Maskawaih (w.421 H/1030 M), dan Al-Mawardi (450 H/1058 M). 

 

a. Zaid bin Ali (80-120 H/699-738 M) 

Cucu Imam Husain ini merupakan salah seorang fukaha yang paling terkenal di 

Madinah dan guru dari seorang ulama terkemuka, beberapa pandangan dan 

pengetahuannya tentang  isu-isu ekonomi dipaparkan oleh Abu Zahra dalam biografinya 

Zaid membolehkan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari 

harga tunai, hal ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan 

selama transaksi tersebut dilandasi dengan prinsip saling ridha antar kedua belah pihak. 

Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan yang 

dilakukan secara kredit merupakan murni dari bagian dari seluruh perniagaan dan tidak 

termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk 

promosi sekaligus respon terhadap permintaan  pasar. Dengan demikian bentuk penjualan 

seperti ini  bukan suatu tindakan diluar kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh 

pedangang yang menjual secara kredit merupakan sebuah bentuk konpensasi atas 

kemudahan yang diperoleh seseorang dalam  membeli suatu barang tanpa harus 

membayar secara tunai.
25

 

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengambilan keuntungan dari suatu 

penangguhan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini, peminjam memperoleh suatu asset, 

yakni uang yang harganya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena uang 

itu sendiri adalah sebagai standar  harga. Dengan kata lain, uang tidak dengan sendirinya 

menghasilkan sesuatu. Ia baru akan dapat menghasilkan jika hanya melalui perniagaan 

dan pertukaran dengan barang-barang yang harganya sering berfluktuatif.
26

 

Namun demikian keuntungan yang diperoleh dari penjualan secara kredit tidak 

serta merta mengidentifikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan 

waktu. Seseorang yang menjual secara kredit dapat pula menetapkan harga yang lebih 

rendah daripada harga pembeliannya dengan maksud untuk menghabiskan stok dan 

memperoleh  uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh dimasa datang. Dengan 

maksud yang sama, seseorang dapat juga menjual barang, baik secara tunai ataupun 

kredit, dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya. 

Hal yang terpenting dari permaslahan ini adalah bahwa dalam syariah, setiap baik 

buruknya suatu akad di tentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad 

yang lain. Akadi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu akad tersendiri 

dan memiliki hak sendiri untuk di periksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan 

dengan akad lain. Dengan kata lain, jika diketemukan fakta bahwa dalam suatu kontrak 

yang terpisah, harga dibayar tunai lebih rendah, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan 

akad jual beli kredit dengan pembayaran yang lebih tinggi, karena kedua akad tersebut. 
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b. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) 

Abu Hanifah merupakan seorang fukaha terkenal yang juga seorang pedagang  di 

kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian 

yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang popular 

adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikrimkan kemudian sedangkan 

pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Abu Hanifah meragukan 

keabhsahan akad tersebut yang akan mengarah pada perselisihan. Ia mencoba 

menghilangkan  perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui 

dan dinyatakan dengan jelas dalam  akad, seperti jenis komoditi, mutu, dan kwantitas 

serta waktu dan tempat pengiriman. Ia memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut 

harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua 

belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut sesuatu yang mungkin dapat 

dilakukan.  

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung 

Abu Hanifah sangat membatunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu 

kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambuguitas dan perselisihan dalam 

masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungan dalam 

jual beli. Pengalamannya dibidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat 

menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi yang sejenis. 

Di samping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-

orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap parhiasan, dan 

sebaliknya, membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak saggup menebusnya 

dari kewajiban membayar zakat. Ia juga tidak memperknankan pembagian hasil panen 

(muzara’ah) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk 

melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah. 

 

c.  Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) 

Penekanan terhadap tanggung jawabpenguasa merupakan tema pemikiran tema 

pemikiran ekonomi islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan 

Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimnya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, 

Khalifah Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan 

perpajakan tersebut dikenal sebagai Kitab al-Kharaj. 

Abu Yusuf cenderungmenyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian 

dari pada penggarap dari pada menarik sewa dari lahan  pertanian. Dalam  pandangannya, 

cara ini lebiah adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar 

dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam pajak, ia telah 

meletakkan  prisip-prinsip yang jelas yang berabab-abab kemudian dikenal oleh para ahli 

ekonomi dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai camons of taxation kesanggupan 

membayar pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi 

pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prisip yang 

ditekankannya.
27

 

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas 

pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan 

praktik penindasan. 

Poin controversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada masalah 

pengendalian harga (tas’ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya 

di dasarkan pada sunnah rasul. Abu yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah 

bukan alasan untuk menurunkan harga panen, dan sebaliknya kelangkaan tidak 

mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini, merupakan hasil 
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observasi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat 

berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. 

Namun, disisi lain Abu Yusuf juga tidak menolak peranan pemerintahan dan penawaran 

dalam penentuan harga. 

Penting diketahui, para penguasa dalam periode itu umumnya memecahkan 

masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka 

menghindari control harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi islam 

adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup 

lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan 

penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini. 

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah keuangan public. Terlepas 

dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban Negara Islam terhadap 

kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh 

sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan 

dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil 

 

d. Muhammad bin Hasan AL-Syaibani (132-189 H/750-804 M) 

Salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam mazhab Hanafiah adalah Muhammad 

bin Hasan Al-Syaibani. Risalah kecilnya yang berjudul al-Iktisab fi ar-Rizq al-Mustathab 

membahas pendapat dan belanja rumah tangga. Ia juga menguraikan perilaku konsumsi 

seorang Muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berderma dan tidak suka 

meminta-minta. Al-syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan ke dalam empat hal, 

yakni ijarah (sewa-menyewa), tijarah (perdagangan), zira’ah (pertanian), dan shina’ah 

(industri).cukup menarik untuk dicatat bahwa ia menilai pertanian sebagai lapangan 

pekerjaan yang terbaik, padahal masyarakat arab pada saat itu lebih tertarik untuk 

berdagang dan berniaga. Dalam suatu risalah yang lain, yakni Kitab al-Asl, Al-Saibani 

telah membahas masalah kerja sama usaha dan bagi hasil. 

Secara umum, pandangan-pandangan Al-Syaibani yang tercermin dari berbagai 

karyanya cenderung berkaitan dengan  perilaku ekonomi seorang muslimsebagai 

individu. Hl ini tentu berbeda dengan Abu Yusuf yang cenderung berkaitan dengan 

perilaku pengusaha dan kebijakan public. 

 

e. Ibnu Maskawaih (w. 421 H/1030 M) 

Salah satu pandangan Ibnu Miskawaih yang terkait dengan aktivitas ekonomi 

adalah tentang pertukaran dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia merupakan 

makhluk sosial dan tidak bisa hitup sendiri. Untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya. Oleh karena itu, 

mereka akan saling mengambil dan memberi. Konsekuensinya, mereka akan menuntut 

suatu kompensasi yang pantas. Sebagai contoh, jika tukang sepatu  memakai jasa tukang 

cat dan ia member jasanya sendiri, ia akan mejadi reward jika kedua karya tersebut 

seimbang. Dalam hal ini, dinar akan menjadi suatu penilai dan penyeimbang di antara 

keduanya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata 

uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan 

lama, mudah dibawa, tidak muda rusak, dikehendak orang dan fakta orang senang 

melihatnya. 
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2.  Fase Kedua   

Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai denhan abad ke-15 Masehidi 

kenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat 

kaya. Para cendikiawan Muslim dimasa ini dapat menyusun suatu konsep tentang 

bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-

Quran dan hadis nabi. Pada saatyang bersamaan disisi lain, mereka menghadapi realitas 

plitik yang dtandai oleh dua hal : pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah 

dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan 

pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyat; kedua, merebeknya korupsi, 

dikalangan para penguasa, diiringi dengan dekadensi moral dikalangan masyarakat yang 

mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si 

miskin. Pada masa ini, wilayah kekuasaan islam yang terbentang dari Maroko dan 

Spanyol di barat hingga di India Timur telah melahirkan berbagai pusat kegiatan 

intelektual. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam pada fase ini antara lain diwakili oleh 

Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M), Al-Syatibi (w. 790 

H/1388 M ), Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404), dan Al-Maqrizi (845 H/1441 M). 

 

a. Al-Ghazali (451-505 H/1055/1111 M)  

Fokus utama perhatian Al-Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas 

secara rinci dengan merujuk pada Al-Quran, sunnah, ijma sahabat, dan tabi’in serata 

pandangan para sufi terdahulu, seperti junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishr dan Harits 

al –Muhasibi. Meurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam 

kerangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Swt. Seluruh aktivitas 

kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah islam. Ia 

tidak boleh bersifat kikir dan, di sisi lain, juga tidak boleh bersifat boros. 

Selain itu, Al-Gazali juga memberikan nasihat kepada para penguasa agar selalu 

memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zalim terhadap mereka. 

Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan memperoleh penghasilan 

hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makan dan uang dari 

perbendaharaan Negara.dalam  hal pajak, Al-Ghazali bisa menoleransi penggunaan pajak 

jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukupi dari kas Negara yang 

telah tersedia. Bahkan, jika hal yang demikian terjadi, Negara diperkenankan melakukan 

peminjaman. 

Al-Ghazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas megenai evolusi pasar dan 

peranan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba fadhl, yakni karena 

melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan 

uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. 

 

b. Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) 

Fokus perhatian Ibnu Taimiyah  terletak pada masyarakat, fondasi moral dan 

bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk tugas ini, 

secara bersama-sama, pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong 

masyarakat. Ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku 

ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya 

menaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan Negara, dan peranan 

Negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. 
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Dalam suatu masyarakat yang diperintah penguasa yang korup dan masyarakat 

yang berpikiran duniawi semata, ia lebih menyerukan penguatan susunan moral 

masyarakat daripada teladan individual dapat mengakibatkan penarikan diri dari 

kehidupan bermasyarakat. Cara pendekatannya adalah untuk mendefinisikan berbagai 

batasan dalam  usaha ekonomi dan dalam melaksanakan  hak  kepemilikan pribadi, 

dengan harapan bahwa selama para pelaku ekonomi mengikuti aturan  main yang berlaku, 

moral alami masyarakat dapat bertahan 

Dalam transaksi ekonomi, focus perhatian ibnu Timiyah tertuju pada keadilan 

hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati pada 

semua pihak. Agar lebih bermakna, kesepakatan ini harus didasarkan  pada informasi 

yang memadai. Moralitas seperti ini diperintahkan agama memerlukan keharusan tidak 

adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan 

yang menakutkan, atau ketidaktauan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika 

berbagai aturan ini ditaati, harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat 

tidak adnya pasokan yang ditahan untuk menaikkan harga. 

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kewajiban publik juga meliputu pembahasan 

tentang pengaturan uang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga, 

serta pertimbangan pengenaan pajak yang tinggi dalam keadaan darurat. 

Secara umum, pandangan-pandanga ekonomi Ibnu Taimiyah cenderung bersifat 

normative. Namun demikian, terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat 

dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positif. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah 

menyadari sepenuhnya peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-

harga. Ia juga mencatat pengaruh dari pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak 

tersebut digeserkan dari penjual yang seharusnya menanggung pajak pada pembeli yang 

harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak. 

 

c. Al-Maqrizi (845 H/141 M) 
Al-maqrizi melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang 

terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Selain kelangkaan 

pangan secara alami oleh kegagalan hujan, Al-Maqrizi mengidentifikasi yiga sebab dari 

masalah  ini yaitu korupsi, dan administrasi yang buruk, beben pajak yang berat  terhadap 

para penggarap dan kenaikan pasokan mata uang fulus. Berbicara tentang sebab yang 

ketiga ini, al-Maqrazi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya 

mata uang yang dijadikan standar nilai sebagaimana yang ditentukan syariah, sedangkan 

penggunaan fulus sebagai mata uang dapat menimbulkan  kenaikan  harga-harga. 

Menurut Al-Maqrizi, Fulus dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi 

penggunaannya yakni hanya untuk keperluan transaksi yang berskala kecil. 

 

3.  Fase Ketiga 

Fase ketiga dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase 

tertutupnya pintu ihtijad (independent judgement) yang mengakibatkan fase ini juga 

dikenal sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan 

para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi 

masing-masing mazhab. Namun demikian terdapat sebuah gerakan pembaharu selama 

dua abab terakhir yang menyeru untu kembali kepada al-qur’an dan hadis nabi sebagai 

sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam pada fase ini antara lain 

diwakili oleh Shah Wali Allah (w. 1176 H/1762 M), Jamaluddin Al-Afghani (w. 1315 H/ 

1897 M), Muhammad Abduh (w. 1320 H/1950 M) dan Muhammad Iqbal (w. 1357 

H/1938 M). 
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D.  PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM MODERN 
Perkembangan ekonomi dan lembaga perekonomian umat Islam  terus berlanjut, 

baik pada masa Dinasti Umayah maupun pada dinasti Abasiyah. Hanya saja 

perkembangan lembaga perekonomi umat pada  kedua dinasti itu kalah pamor 

dibandingkan dengan  perkembangan politik dan hukum (fiqh). Dalam lintasan sejarah 

umat Islam , percaturan politik merupakan tema yang banyak diperbincangkan, sehingga 

data tentang hal tersebut sangat banyak. Demikian pula dengan hukum Islam (fiqh dan 

Ushul fiqh) mendapatkan perhatian yang sangat luas. Hal ini dapat terlihat dalam sejarah 

perkembangan hukum Islam (tarikh al-tasyri). Lain halnya dengan masalah 

perekonomian, sehingga data tentang sejarah perekonomian umat Islam sangat sulit 

didapat.
28

 

Keadaan tersebut dapat diinterpretasikan  bahwa kajian tentang masalah ekonomi 

pada masa Dinasti Umayah dan Dinasti Abasiyah tidak mengalami perkembangan yang 

signifikan. Perkembangan ekonomi Islam mulai tumbuh dan berkembang di saat Negara 

bangsa (nation state) mulai muncul. 

Perkembangan yang signifikan mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. 

Gerakan yang pertama dilakukan adalah mengumukakan doktrin ekonomi Islam. Orang 

pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normatif adalah Sayyid Abu’al-A’laa 

Maududi (1903-1979). Dengan paradigma bahwa “Islam sebagai jalan hidup yang 

sempurna”, Maududi menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan wahana untuk 

menegaskan kembali keutamaan Islam dalam kehidupan kaum Muslimin. Selain itu, 

ekonomi Islam juga sebagi wahana bagi perubahan ekonomi yang mendasar. 
29

  

Pemikiran ekonomi Islam menurut Maududi itu kemudian dikembangkan lebih 

lanjut oleh Muhammad Baqir al-Shadr (1931-1980), terutama dalam hal perbedaan antara 

ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang di dunia, baik barat 

(Kapitalistik) maupun Timur (Sosialistik) dan Mahmud Thaliqani (1911-1979), terutama 

dalam hal kepemilikan 

Pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan ketiga tokoh di atas cenderung 

normatif yang terlepas dari ekonomi modern yang tengah berkembang. Pemikiran 

ekonomi yang  modifikasi dengan ekonomi modern mulai muncul pada pertengahan 

1960-an. Pada pase ini muncul ekonom muslim Muhammad Nejatullah Siddiqi, 

Muhammad abdul Mannan, dan Muhammad Umer Capra. Pemikiran ketiga ekonom itu 

mengidentifikasi dan mempromosikan norma-norma perilaku untuk memandu kaum 

muslimin dalam aktivitas ekonominya. 

Selaras dengan munculnya pemikiran tentang ekonomi di atas, muncul pula 

upaya-upaya merealisasikan ekonomi Islam dalam tataran praktek dalam bentuk 

kelembagaan. Lembaga ekonomi syari’ah yang pertama di rintis oleh umat islam adala 

lembaga perbankan. Adalah OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang menjadi motor 

penggerak bagi perealisasian lembaga ekonomi Syari’ah. Lembaga ekonomi syari’ah 

yang dirintis oleh OKI adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974. Setelah 

berdirinya bank-bank Islam Saudi Arabiah (1974), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam 

Feisal Mesir (1976), Bank Islam Feisal Sudan (1977), Bank Islam Yordania(1978), dan 

Bank Islam Bahrain (1979). Pada tahun 1980 di Luxumburg didirikan Bank Islam 

Internasional dan pembangunan. Di Malaysia ada Bak Islam Malaysia, Di Manila ada 

Manila Bank, Di Houston ada Al-Baraka Bank, di Jenewa ada at-takwa Bank dan dicina 

ada the Ningxia Islam International Trusst and infestemen Corporation (NIITIC).  
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E. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI DI INDONESIA 

 Di Indonesia secara ekplisit ekonomi syari’ah mulai lebih di kenal sejak 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 1991. Selanjutnya ekonomi berbasis 

syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan lebih-lebih pada 

saat krisis ekonomi yang melanda Negara sejak pertengahan 1997 telah  membawa 

bangsa Indonesia kepada suatu bencana nasional yang menyebabkan sector ekonomi 

modern seperti perbankan, Property, industri besar dan lain-lain yang selama ini menjadi 

pilar utama perekonomian nasional ternyata tidak mampu menghadapi badai krisis dan 

akhirnya satu persatu sektor usaha tersebut berjatuhan dan yang tersisa adalah tetap 

tegarnya perbankan non ribawi atau perbankan syariah terhadap badai tersebut.
30

 

 Fenomena diatas kemudian memicu munculnya berbagai lembaga keuangan yang 

berbasis spiritual murni secara keseluruhan maupun dengan cara pembentukan divisi 

syariah pada tiap-tiap lembaga seperti Asuransi Syariah, pasar modal syariah, koperasi 

syariah, pegadaian syariah, dan bahkan multilevel marketing syariah. Potensi ini menjadi 

modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa depan. 

 Namun perkembangan yang menggembirakn ini tidaklah akan berlanjut lama 

tanpa dibarengi dengan usaha untuk senantiasa menerapka prinsip-prinsip umum dan 

mendasar dalam melakukan kegiatan muamalah mengingat dalam dunia bisnis selalu 

memunculkan persaingan bisnis dan kepentingan yang sangat ketat antara pelaku 

ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Quthub “Bisnis/kegiatan ekonomi 

merupakan aktivitas pertama yang menanggalkan etika, disusul dengan politik dan 

terakhir adalah sex. 

 Dewasa ini kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup 

menggembirakan. Perkembangan awal ekonomi syariah dimulai dengan perkembangan 

sektor perbankan. Apabila kita melihat kebelakang, hal ini dimotori dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang merupakan realisasi rekomendasi dari 

Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dua tahun sebelumnya. Meskipun sempat 

mengalami stagnasi selama beberapa tahun sejak berdirinya Bank Muamalat tersebut, 

perkembangan perbankan syariah mulai menggeliat dengan  dikeluarkannya UU No. 10 

Tahun 1998.
31

 Menurut data dari Bank Indonesia, sampai dengan saat ini telah terdapat 3 

Bank Umum syaria, 89 Bank perkreditan Syariah. Pangsa pasar perbankan syariah saat ini 

mencapai 1,24% dengan nilai Asset mencapai Rp 15,57 triliunn sampai dengan akhir 

februari 2005.Pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan akan terus berlanjut di masa 

datang bahkan Bank Indonesia menargetkan pencapaian pangsa pasar minimal sebesar 

5% pada akhir tahun 2011. 

 Perkembangan ekonomi syariah juga terjadi pada sektor  asuransi syariah. 

Perkembangannya sektor ini dimulai dengan berdirinya Asuransi Takaful pada tahun 

1994. Kalau kita amati, perkembangan perbankan syariah  tidak lepas dari perkembangan 

perbankkan syariah dimana tedapat saling satu dengan yang lainnya.Perkembangn 

asuransi syariah sampai dengan saat ini cukup juga menngembirakan dimana terdapat 3 

perusahaan Asuransi Syariah, 18 perusahaan asuransi Syariah,  dan 1 perusahaan 

Asuransi konvensional yang me miliki divisi syariah. Hingga akhir tahun 2004, Total 

Aset Asuransi Syariah mencapai Rp 519 miliar yang terdiri dari Rp 402 miliar Asuransi 

jiwa dan Rp 117 miliar Asuransi kerugian.
32

 

 Pada bidang Pasar Modal Syariah juga dapat dilihat perkembangan yang cukup 

signifikan. Reksa Dana Syariah, yang merupakan instrumen pasar modal pertama berbasis 

syariah, telah tumbuh cukup pesat. Sampai saat ini telah terdapat 12 reksa Dana Syariah 

yang dikelola oleh 7 manejer investasi. Total nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah 

pada akhir juni 2005 keseluruhannya mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
33

 Di samping itu 
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perkembangan, perkembangan pasar modal syariah juga ditandai dengan maraknya 

obligasi syariah yang telah diterbitkan. Total emisi obligasi syariah sampai dengan juni 

2005 mencapai lebih dari dua trilliun dari 16 emisi perdana obligasi syariah. 

 Kita juga dapat melihat perkembangan bisnis syariah diluar sektor keuangan, 

dimana smpai dengan saat ini telah beroperasi satu hotel berbasis syariah dan satu 

multilevel marketing 9MLM) berbasis syariah. 

 Sejak dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) Oleh Majlis Ulama pada tahun 

1999. DSN telah menghasilkan 49 fatwa. Umumnya fatwa-fatwa yang dihasilkan 

menyangkut persoalan-persoalan perbankan syariah karena memang lembaga inilah yang 

pertumbuhannya sangat pesat sehinggah membutuhkan ketentuan syariah mengenai 

produk dan operasionalnya. Dari jumlah tersebut, 2 fatwa berkenaan dengan asuransi 

syariah, 5 fatwa berkenaan dengan pasar modal, sedangkan sisanya adalah fatwa yang 

berkenaan dengan perbankan syariah. 

 Dalam  perkembangan ekonomi syariah pada masa yang akan datang, DSN 

menyadari bahwa masih banyak diperlukan fatwa-fatwa yang mengatur tentang LKS, 

khususnya fatwa diluar perbankan syariah. Selanjutnya pada masa yang akan datang DSN 

MUI bertekat lebih baik lagi dalam memberikan kontribusi untuk mengembangkan 

keuangan syariah di Indonesia. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila komunitas perbankan 

syarian cukup interaktif berkomunikasi dengan DSN, Departemen Keuangan, Bank 

Indonesia mapun Bapepam dalam memberikan masukan-masukan dalam perkembangan 

ekonomi dan keuangan syariah. Di samping itu, DSN juga terus berupaya menjalin kerja 

sama yang solid dengan pihak-pihak regulator, baik itu Departemen Keungan, Bank 

Indonesia maupun Bapepam.  

 

LATIHAN TES FORMATIF 
1. Jelaskan mengapa pemikiran ekonomi Islam kurang dikenal dan kurang 

berpengaruh dimasyarakat setelah Rasulullsh meninggal?. 

2. Jelaskan kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Rasulullah saw?. 

3. Jelaskan kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Khulapaurrasyidin  

terhadap pengembangan ekonomi?. 

4. Jelaskan 3 fase perkembangan ekonomi pasca Khulafaurrasyidin dn kemukakan 

tokoh-tokohnya?. 

5. Jelaskan Perkembangan ekonomi Islam  pada abad ke 20, dan perkembangan 

ekonomi Islam di Indonesia, kemudian kemukakan pula aturan perundang-

undangannya?. 
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BAB VII 
KONSUMSI, PRODUKSI, DAN DISTRIBUSI 

 
 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk: 
1. Menjelaskan pengertian konsumsi, produksi, dan distribusi. 
2. Menjelaskan faktor – faktor yang menentukan kuantitas barang dan jasa yang diminta 

oleh konsumen. 
3. Menjelaskan faktor – faktor yang menentukan kuantitas barang dan jasa yang 

ditawarkan oleh produsen. 
4. Menggambarkan kurva permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa. 
5. Menjelaskan konsep utilitas dalam perilaku konsumen. 
6. Menjelaskan analisis perilaku konsumen. 
7. Menggambarkan kurva isoquant dan isocost dalam proses produksi. 
8. Menjelaskan teori biaya dalam proses produksi. 
9. Menganalisis proses distribusi barang dan jasa 
10. Menganalisis perbedaan konsep konsumsi, produksi dan distribusi secara 

konvensional dan menurut syariah Islam. 
 

 
Pada umumnya, ekonom dalam menganalisis permasalahan ekonomi melakukan 

pembatasan yaitu menganalisis permasalahan ekonomi yang hanya dipengaruhi oleh dua 
faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap tidak berubah (konstan). Dalam ilmu 
ekonomi, istilah faktor-faktor lain dianggap tetap dinamakan ceteris paribus. Dengan demikian, 
ekonom dapat menyusun suatu model dengan penyederhanaan tersebut. Masalah dalam 
kegiatan perekonomian baik berupa konsumsi, produksi dan distribusi dianalisis hanya 
dengan memperhatikan dua faktor yang berpengaruh. Misalnya upaya para ekonom untuk 
menganalisis sistem harga dengan cara menyederhanakan mekanisme pembentukan harga 
yaitu mengenai permintaan dan penawaran. 

Permasalahan utama dalam ekonomi adalah adanya kelangkaan sumberdaya untuk 
memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas1, meskipun konsep kelangkaan ini bersifat 
relatif. Keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka, yang mencakup 
kuantitas (jumlah), kualitas, tempat dan waktu. Segala sesuatu dikatakan tidak langka apabila 
kuantitas tersedia sesuai dengan kebutuhan, memiliki kualitas yang baik, tersedia di berbagai 
tempat dan setiap saat dibutuhkan. Misalnya, di pedesaan yang hijau dan bersih, udara 
(oksigen) untuk pernafasan manusia belum termasuk barang langka karena tersedia dalam 
jumlah yang banyak, memiliki kualitas yang baik serta tersedia kapan saja dan dimana saja. 
Masyarakat pedesaan tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menikmatinya. 
Namun hal ini tidak dialami oleh masyarakat perkotaan seperti Jakarta yang memiliki tingkat 
polusi udara yang parah. Masyarakat Jakarta tidak leluasa menghirup udara bersih yang 
berkualitas baik dengan jumlah yang banyak, kapan saja dan dimana saja. Udara segar menjadi 
langka dan membutuhkan biaya untuk menikmatinya. 

Kelangkaan dapat saja terjadi karena adanya kondisi tertentu, misalnya adanya 
perilaku konsumen untuk membeli barang melebihi dari yang dibutuhkan untuk 
mengantisipasi kenaikan harga barang tersebut. Misalnya permintaan yang mendadak dalam 
jumlah yang besar jelas akan menyebabkan langkanya barang tersebut di pasaran. Kelangkaan 
menyebabkan manusia dihadapkan pada pilihan untuk memanfaatkan sumber daya yang 
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dimiliki seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen akan memanfaatkan 
sumber daya yang dimiliki (dalam hal ini) untuk memaksimalkan tingkat kegunaan (utilitas) 
uang tersebut  dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini tercermin dalam analisis perilaku 
konsumen2 yaitu melalui indifference curve dan budget line, yang akan dibahas kemudian. 

Kebutuhan manusia tidak terbatas banyaknya karena manusia tidak pernah puas atas 
apa yang telah mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka 
keinginan-keinginan yang lain akan muncul. Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki manusia 
dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia menyebabkan manusia 
diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang harus diputuskan, baik bersifat individual maupun 
bersifat  kolektif.  

Dalam ilmu ekonomi, manusia dianggap makhluk yang mampu menentukan pilihan-
pilihannya berdasarkan pertimbangan yang rasional, dengan membandingkan antara biaya 
yang dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Terkait dengan biaya, terdapat perbedaan 
antara biaya dalam ilmu ekonomi (economic cost) dengan konsep biaya dalam akuntansi 
(accounting cost).  

Konsep biaya dalam akuntansi adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan sesuatu. Contohnya, bapak Darmawan yang memiliki usaha jual beli mobil 
bekas, membeli mobil bekas dengan harga Rp. 80 juta. Bapak Darmawan mengeluarkan biaya 
sebesar Rp. 10 juta untuk memperbaiki mobil tersebut. Dengan demikian, menurut konsep 
akuntansi, harga perolehan mobil tersebut adalah Rp. 90 juta. Di akhir tahun, bapak 
Darmawan kemudian menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 100 juta, yang berarti 
memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10 juta.  

Tetapi menurut konsep biaya dalam ilmu ekonomi, keuntungan bapak Darmawan 
bukan sebesar Rp. 10 juta karena ekonom melihatnya dari alternatif penggunaan uang sebesar 
Rp. 90 juta, apabila tidak digunakan untuk membeli mobil bekas. Salah satu alternatif 
penggunaan yang paling umum adalah mendepositokannya di bank, misalnya dengan bunga 
15% per tahun, maka uang bapak Darmawan menjadi Rp. 103,7 juta. Jadi, dari sudut 
pandang akuntansi bapak Darmawan memperoleh keuntungan Rp. 10 juta. Namun, dari 
sudut pandang ilmu ekonomi, bapak Darmawan rugi sebesar Rp. 3, 7 juta karena dengan 
mendepositokan uangnya di bank, bapak Darmawan akan memperoleh Rp. 3,7 juta lebih 
banyak dibanding usaha jual beli mobil bekas. Konsep ini dinamakan biaya kesempatan 
(opportunity cost) yaitu kesempatan yang hilang untuk memperoleh sesuatu karena pemilihan 
alternatif lain.  

 
A. KONSUMSI 

1. Kurva dan Teori Permintaan 
Pembahasan tentang perilaku konsumen dimulai dengan membahas mengenai 

permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang konsumen. Teori 
permintaan menjelaskan hubungan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga suatu 
barang. Permintaan suatu barang dan jasa adalah jumlah (kuantitas) barang atau jasa dimana 
orang bersedia dan mampu untuk membelinya pada berbagai tingkat harga pada suatu 
periode tertentu. Pengertian ini memiliki dua penekanan: a). adanya kegiatan konsumsi secara 
aktif oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat harga suatu barang atau jasa; b). bersedia 
memiliki penekanan bahwa konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau 
jasa, yang berarti konsumen tersebut memiliki preferensi terhadap barang atau jasa tersebut, 
sekaligus juga memiliki kemampuan dana (pendapatan) untuk memenuhi keinginannya 
tersebut.  

Banyak faktor yang memengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang atau 
jasa. Faktor yang paling utama berpengaruh terhadap permintaan adalah faktor harga barang 
itu sendiri. Beberapa faktor lain yang juga memengaruhi permintaan terahdap suatu barang 
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atau jasa adalah pendapatan masyarakat, harga barang lain, selera, jumlah penduduk serta 
harapan konsumen di masa depan. Namun dalam merumuskan hukum permintaan, faktor-
faktor selain harga diasumsikan konstan (tidak berubah). Pada umumnya diketahui bahwa 
semakin tinggi harga suatu barang maka permintaan konsumen terhadap barang tersebut 
semakin sedikit (kecil), sebaliknya permintaan terhadap barang tersebut semakin besar apabila 
harga mengalami penurunan.Dengan kata lain,   ketika harga suatu barang meningkat maka 
jumlah yang diminta oleh seorang konsumen terhadap barang tersebut turun, dengan asumsi 
faktor-faktor lain dianggap konstan. Hubungan ini menggambarkan hubungan yang negatif 
dan membentuk hukum permintaan (the law of demand).3 

Untuk mengetahui permintaan seorang konsumen terhadap suatu barang dan jasa 
perlu diketahui lebih dahulu faktor apa yang menentukan jumlah barang yang diminta, yaitu 
sejumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh seorang konsumen.4 Beberapa 
faktor yang menentukan permintaan seorang konsumen adalah5: 
1. Harga barang – barang lain 

Pengambilan keputusan harus selalu dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi dalam 
kegiatan konsumsinya, yang berimplikasi pada penggunaan barang-barang lain yang terkait. 
Pengambilan keputusan untuk mengonsumsi barang atau jasa sangat dipengaruhi oleh 
keterkaitan antara dua barang dan preferensi yang dimiliki oleh konsumen. Keterkaitan antara 
dua barang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: a). sebagai barang pengganti/saling 
menggantikan (susbstitusi), b). sebagai barang pelengkap/saling melengkapi (komplementer), 
dan c). kedua barang tidak memiliki hubungan apapun/tidak memiliki keterkaitan sama sekali 
(independen) (barang netral).  

a. Barang pengganti 
Apabila kedua barang memiliki fungsi yang sama dan dapat saling menggantikan maka 

barang tersebut dikategorikan sebagai barang substitusi. Hubungan antara kedua barang 
tersebut bersifat negatif, yaitu apabila konsumsi barang yang satu meningkat maka konsumsi 
barang lain akan menurun karena sifatnya saling menggantikan. Konsumen mengganti 
konsumsi barang yang satu dengan barang yang lain dengan berbagai alasan, seperti karena 
harga yang naik atau kelangkaan barang tersebut. Contoh barang substitusi adalah minyak 
tanah dan gas elpiji. Karena harga gas elpiji semakin meningkat maka konsumen beralih 
mengonsumsi minyak tanah. Contoh barang substitusi lain adalah daging ayam dengan 
daging sapi (sebagai sumber protein hewani) dan soft drink dengan air minum (sebagai 
penghilang rasa haus). Harga barang pengganti dapat memengaruhi permintaan barang yang 
dapat digantikannya itu. Apabila suatu barang merupakan barang pengganti (substitusi) 
terhadap suatu barang maka kenaikan harga barang subsitusi akan meningkatkan permintaan 
terhadap suatu barang karena harga barang substitusi tersebut menjadi relatif lebih murah. 
Misalnya, apabila harga daging ayam mengalami kenaikan maka permintaan terhadap daging 
ayam akan menurun, sebaliknya permintaan terhadap daging sapi akan meningkat karena 
sekarang harga daging sapi relatif lebih murah daripada harga daging ayam. 

Barang substitusi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan derajat 
penggantiannya, yaitu:6 

1) Substitusi sempurna 
Dua barang dikatakan memiliki substitusi sempurna apabila penggunaan barang 

tersebut dapat digantikan satu sama lainnya tanpa mengurangi kepuasan konsumen 
dalam menggunakannya. Contohnya, gula pasir, konsumen tidak mempermasalahkan 
mengenai asal gula pasir tersebut, gula lokal atau gula impor, gula yang diproduksi di 
Jawa atau luar Jawa. Konsumen tidak dapat merasakan perbedaan dalam hal kepuasan 
dari mengonsumsi gula pasir tersebut. 
2) Substitusi dekat 
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Apabila kedua brang dapat saling menggantikan tetapi memberikan perbedaan 
kepuasan bagi konsumen, maka barang tersebut dikategorikan sebagai substitusi dekat. 
Contohnya, konsumsi terhadap daging sapi dan daging ayam. Konsumen memperoleh 
manfaat  terpenuhinya kebutuhan protein hewani, tetapi konsumen tidak merasakan 
kepuasan yang sama antara mengonsumsi daging sapi dengan mengonsumsi daging 
ayam.  
3) Substitusi jauh 

Apabila dua barang dapat saling menggantikan hanya dalam kondisi terpaksa 
saja, maka kedua barang tersebut dikategorikan sebagai substitusi jauh. Konsumen 
tidak akan menggantikan konsumsi barang tersebut dengan barang lain dalam kondisi 
normal. Contohnya, konsumsi nasi dengan sagu. Walaupun sagu dapat menggantikan 
fungsi nasi tetapi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak akan mengonsumsi 
sagu apabila masih terdapat nasi.  

b. Barang pelengkap 
Barang yang dikelompokkan sebagai barang pelengkap (komplementer) adalah 

barang yang penggunaannya selalu bersama dengan barang yang lain. Contoh barang 
komplementer adalah antara bensin dengan mobil, mobil hanya dapat berfungsi 
apabila telah diisi dengan bensin.  Contoh lainnya adalah gula terhadap kopi, karena 
pada umumnya gula ditambahkan dalam minuman kopi. Apabila suatu barang 
merupakan barang pelengkap (komplementer) terhadap penggunaan barang lain, maka 
kenaikan harga barang komplementer menyebabkan permintaan terhadap barang 
tersebut turun yang kemudian juga mengakibatkan penurunan permintaan terhadap 
barang lainnya. Misalnya harga gula pasir mengalami kenaikan maka permintaan 
terhadap gula menurun yang kemudian mengakibatkan permintaan terhadap kopi juga 
mengalami penurunan.  

c. Barang netral 
Suatu barang dinamakan barang netral apabila tidak memiliki hubungan sama 

sekali yaitu permintaan barang tersebut tidak memengaruhi permintaan  dan barang 
lainnya. Apabila dua macam barang tidak memiliki hubungan yang dekat satu sama 
lain maka perubahan permintaan terhadap salah satu di antara kedua barang tersebut 
tidak akan memengaruhi permintaan barang lainnya. Contohnya antara baju kaos 
dengan buku tulis. Permintaan dan harga baju kaos tidak akan memengaruhi 
permintaan dan harga buku tulis demikian pula sebaliknya.   

d. Barang Substitusi  
e. Barang Komplementer 

Dua buah barang dikategorikan sebagai barang komplementer apabila 
penggunaan barang tersebut akan memberikan manfaat bagi konsumen apabila ada 
kemungkinan konsumen mengonsumsi barang lain pada saat yang bersamaan. 
Contohnya, kendaraan bermotor dengan bensin. Konsumen akan memperoleh 
manfaat dari kendaraan bermotor tersebut sebagai alat transportasi apabila 
digunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Hubungan barang komplementer bersifat 
positif yaitu dari sisi permintaan, apabila permintaan terhadap suatu barang 
meningkat maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang lainnya.  

Derajat hubungan barang-barang komplementer berbeda-beda karena adanya 
perbedaan sifat barang yang terkait dengan kegunaan barang tersebut. Barang 
komplementer dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:7 
1) Komplementaris sempurna 

 Dua barang dinamakan komplementaris sempurna apabila konsumsi terhadap 
barang tersebut mengharuskan (tidak boleh tidak) konsumsi barang lainnya. 
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Contohnya penggunaan printer yang mengharuskan penggunaan kertas untuk 
mencetak. 

2) Komplementaris dekat 
Dua barang dikatakan memiliki komplementaritas yang dekat apabila 

seorang konsumen mengonsumsi satu barang, maka kemungkinan besar 
konsumen tersebut akan mengonsumsi barang yang lain, meskipun tidak 
selamanya berlaku demikian. Contohnya, seorang konsumen mengonsumsi 
secangkir kopi yang kemungkinan besar memerlukan gula pasir. Contoh lainnya, 
seorang konsumen yang membeli sepasang sepatu, kemungkinan besar dia akan 
membeli kaos kaki. Meskipun demikian, tidak semua konsumen yang memakai 
sepatu pasti memakai kaos kaki atau konsumsi kopi yang tidak selalu harus 
menggunakan gula pasir. 

3) Komplementaris jauh 
Dua barang dikatakan mempunyai sifat komplementaritas yang jauh 

apabila keduanya memiliki hubungan yang rendah.  Dengan kata lain, bahwa 
tingkat kebersamaan dalam penggunaan kedua barang dalam waktu bersamaan 
lebih tidak pasti dibanding dengan jenis komplementaritas sebelumnya. 
Contohnya, penggunaan kemeja dengan dasi, penggunaan sabun cuci dengan 
pelembut pakaian.  

f. Barang Independen 
Kedua barang dikatakan saling independen atau tidak berhubungan apabila 

dalam penggunaan satu barang tidak memerlukan sama sekali barang lainnya agar 
konsumen dapat menikmati manfaat barang tersebut. Barang yang termasuk dalam 
kelompok ini sering pula disebut sebagai barang netral. Contohnya, penggunaan 
antara beras dengan buku tulis. 

 
2. Pendapatan masyarakat 

Salah satu faktor penting lainnya dalam menentukan pola permintaan konsumen 
terhadap suatu barang atau jasa adalah pendapatan masyarakat (konsumen). Pada 
umumnya, perubahan yang terjadi terhadap pendapatan akan selalu menimbulkan 
perubahan permintaan terhadap suatu barang. Secara umum, apabila pendapatan seorang 
konsumen meningkat maka permintaan terhadap suatu barang tertentu juga akan 
meningkat, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Berdasarkan sifat perubahan 
permintaan apabila pendapatan berubah, maka berbagai macam barang dapat 
dikelompokkan menjadi:8 a). barang normal, b). barang inferior, c). barang esensial, d). 
barang mewah.  
a. Barang normal 

Barang normal adalah barang yang mengalami kenaikan permintaan apabila terjadi 
kenaikan pendapatan. Kebanyakan barang yang ada adalah barang normal. Contoh 
barang normal adalah pakaian, berbagai jenis makanan, berbagai jenis peralatan 
rumah tangga, dan lain-lain. Terdapat dua faktor yang menyebabkan meningkatnya 
permintaan barang normal apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, 
yaitu: 1). Peningkatan pendapatan berarti kemampuan masyarakat untuk membeli 
barang lebih banyak meningkat, 2). Kenaikan pendapatan memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk beralih mengonsumsi barang yang mutunya lebih rendah 
kepada barang yang bermutu lebih baik. 

b. Barang inferior 
Suatu barang dinamakan sebagai barang inferior apabila permintaan terhadap barang 
tersebut meningkat ketika pendapatan masyarakat lebih rendah dan sebaliknya akan 
berkurang permintaannya ketika pendapatan meningkat. Masyarakat yang 
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pendapatannya meningkat akan mengurangi pengeluarannya untuk mengonsumsi 
barang-barang inferior dan beralih mengonsumsi barang-barang yang lebih baik 
mutunya. Contoh barang inferior adalah singkong. Ketika pendapatan masyarakat 
masih rendah, mereka mengonsumsi singkong sebagai bahan makanan pokok. 
Namun ketika pendapatan mereka naik maka mereka beralih mengonsumsi beras 
yang mutunya lebih baik dan mengurangi konsumsinya terhadap singkong sebagai 
bahan makanan pokok. Barang inferior sering pula disebut sebagai barang Giffen 
namun tidak semua barang Giffen adalah barang inferior. 

c. Barang esensial 
Barang esensial (pokok) adalah barang yang sangat penting artinya bagi kehidupan 
masyarakat sehari-hari. Pada umumnya, barang esensial adalah barang kebutuhan 
pokok masyarakat seperti pangan (beras, garam, gula, dan lain-lain) dan sandang 
(pakaian). Permintaan terhadap barang esensial tidak meningkat secara tajam ketika 
pendapatan meningkat. 

d. Barang mewah 
Pada umumnya, barang-barang mewah adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh 
masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi, dimana kelompok konsumen ini telah 
memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan perumahan. Contoh 
barang – barang mewah adalah intan, berlian, mobil mewah, berlibur ke luar negeri, 
dan lain-lain. 
 

3. Faktor-faktor lain 
Faktor-faktor lain yang juga berperan penting menentukan permintaan masyarakat 

terhadap suatu barang atau jasa adalah cita rasa/ selera, jumlah penduduk, distribusi 
pendapatan dan harapan tentang masa depan.  
a. Cita rasa/selera 

Cita rasa/selera masyarakat mempunyai pengaruh cukup besar terhadap 
konsumsi suatu barang atau jasa. Apabila seseorang menyukai mengonsumsi suatu 
barang lebih daripada barang lain yang memiliki fungsi sama, maka permintaannya 
terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Contoh masyarakat Indonesia lebih 
menyukai menggunakan produk sepeda motor buatan Jepang daripada sepeda 
motor buatan Cina. 

b. Distribusi pendapatan 
Distribusi pendapatan juga akan memengaruhi pola permintaan masyarakat 

terhadap suatu barang atau jasa. Pendapatan masyarakat yang besarnya tertentu akan 
berubah pola permintaannya apabila pola distribusinya berubah. Misalnya 
pemerintah menaikkan pajak penghasilan terhadap mayarakat golongan atas dan 
menggunakan pajak tersebut untuk meningkatkan pendapatan golongan masyarakat 
bawah maka pola permintaan masyarakat akan berubah akibat perubahan distirubsi 
pendapatan ini. Permintaan terhadap barang-barang mewah oleh masyarakat 
golongan atas akan berkurang. Sebaliknya, permintaan terhadap barang-barang yang 
dikonsumsi oleh masyarakat golongan bawah akan meningkat akibat meningkatnya 
pendapatan mereka.  

c. Harapan tentang masa depan 
Perubahan-perubahan yang diprediksi akan terjadi di masa depan akan 

memengaruhi permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Misalnya, 
masyarakat memperkirakan harga suatu barang akan mengalami kenaikan di masa 
depan maka konsumen akan membeli barang itu lebih banyak sekarang untuk 
menghemat pengeluaran di masa depan. Sebaliknya apabila diprediksi bahwa kondisi 
perekonomian di masa depan lebih buruk akan mendorong masyarakat untuk 
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mengurangi konsumsi sekarang dan menghematnya untuk digunakan di masa yang 
akan datang. 

d. Jumlah penduduk 
Pertambahan penduduk tidak secara langsung menyebabkan pertambahan 

permintaan, namun umumnya pertambahan jumah penduduk meningkatkan 
kesempatan kerja sehingga lebih banyak penduduk yang menerima pendapatan. 
Peningkatan jumlah penduduk yang berarti kenaikan jumlah pembeli di pasar 
menyebabkan kurva permintaan bergeser ke arah kanan / atas dan sebaliknya kurva 
permintaan akan bergeser ke kiri/ bawah apabila terjadi penurunan jumlah 
penduduk.9 

 
Hukum permintaan akan lebih mudah dipahami apabila disertai dengan contoh dalam 

angka dan diilustrasikan dengan grafik. Misalnya permintaan terhadap pulpen dalam satu 
tahun, dimana P adalah harga pulpen dan Q adalah jumlah pulpen yang dibeli konsumen 
dengan berbagai tingkat harga yang ditawarkan. Dalam menganalisis permintaan, perlu 
dibedakan antara permintaan dan jumlah barang yang diminta. Ekonom maksudkan dengan 
permintaan adalah keseluruhan kurva permintaan, sehingga permintaan menggambarkan 
keadaan keseluruhan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang 
yang diminta adalah banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Tabel berikut 
menggambarkan berbagai tingkat harga pulpen dan jumlah yang diminta konsumen dalam 
satu tahun yang kemudian membentuk kurva permintaan. 

 
Tabel 7. 1. Permintaan terhadap Pulpen dalam  

Berbagai Tingkat Harga 
 

Keadaan  Harga (P) 
(rupiah) 

Jumlah pulpen yang diminta 
(Q) 

(buah) 

A 6.000,00 200 

B 7.000,00 300 

C 3.500,00 400 

D 3.000,00 600 

E 2.000,00 1.100 

 
 Pada titik A dengan harga Rp. 6.000,00 per buah, konsumen bersedia membeli 

sebanyak 200 buah pulpen. Ketika harga pulpen turun sebesar Rp. 1000 menjadi Rp. 
7.000,00, jumlah pulpen yang diminta konsumen bertambah 100 buah pulpen menjadi 300 
pulpen. Hubungan ini digambarkan pada titik B. Pada titik C, dengan harga sebesar Rp. 
4.000,00, banyaknya pulpen yang diminta oleh konsumen menjadi 600 buah, demikian 
seterusnya sampai pada titik F dimana jumlah barang yang diminta menjadi 1500 buah pulpen 
dengan harga Rp. 1.000,00 per buah. Apabila semua titik dihubungkan maka akan 
membentuk kurva permintaan terhadap pulpen dalam periode satu bulan. Bentuk kurva 
permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hubungan ini memperlihatkan hubungan 
yang terbalik antara harga dan jumlah pulpen yang diminta. Apabila pulpen mengalami 
kenaikan harga maka jumlah yang diminta turun, sebaliknya apabila harga mengalami 
penurunan maka jumlah yang diminta semakin meningkat. Hal ini dijelaskan dalam gambar 
berikut: 
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Gambar 7.1. Kurva Permintaan terhadap Pulpen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurva 
 

 Permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga 
barang (P) dengan jumlah barang yang diminta (Q). Kurva permintaan ini memiliki 
kemiringan negatif karena hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. 
Ini pula yang menjelaskan hukum permintaan bahwa apabila harga (P) suatu barang turun 
maka konsumen akan membeli lebih banyak barang tersebut.10  

Apa yang terjadi pada kurva permintaan apabila faktor-faktor lain (selain harga) 
mengalami perubahan? Apakah kurva permintaan mengalami perubahan ketika pendapatan, 
harga barang lain, selera, jumlah penduduk serta ekspektasi (harapan) di masa depan 
berubah? Apabila terjadi perubahan pada kurva permintaan akibat berubahnya faktor-faktor 
tersebut, maka dalam analisis hanya satu faktor saja yang dianggap berubah, sedangkan faktor 
– faktor lainnya dianggap konstan (ceteris paribus). Misalkan pendapatan konsumen mengalami 
kenaikan sehingga dapat membeli lebih banyak pulpen daripada sebelumnya. Misalnya 
dengan pendapatan yang naik dua kali lipat dari Rp. 1.200.000,00 menjadi Rp. 2.400.000,00 
sekarang konsumen dapat membeli 400 buah pulpen dengan harga Rp. 6.000,00 per buah. 
Hal ini menyebabkan titik A bergeser ke titik A’ demikian pula untuk titik B, C, D, E dan F 
sehingga kurva permintaan bergeser ke atas. 

Apabila terjadi perubahan harga suatu barang (mengalami kenaikan atau penurunan) 
maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang diminta (changes in quantity demanded) yang 
berarti terjadi pergerakan sepanjang kurva permintaan yang sama (moving along the demand 
curve). Namun, apabila faktor-faktor selain harga yang dijelaskan di atas mengalami perubahan 
maka akan terjadi perubahan permintaan (changes in demand) yang menyebabkan kurva 
permintaan bergeser (shifting the demand curve) ke atas atau ke bawah. Pergeseran kurva 
permintaan ke bawah (D1) menggambarkan terjadinya penurunan permintaan dan sebaliknya 
pergeseran kurva ke atas (D2) menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap 
suatu barang,11 seperti dalam gambar berikut: 
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Gambar 7.2. Pergeseran Kurva Permintaan 
 
 
 
 
 
 

 Analisis Perilaku Konsumen 
 
 
 
 
 
Setiap individu selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan termasuk dalam 

mengonsumsi suatu barang (atau jasa). Seorang konsumen harus memilih diantara berbagai 
macam alternatif konsumsi yang akan memaksimalkan utilitas (manfaat) dari sumberdaya 
yang terbatas (dalam hal ini dana yang dimilikinya). Pembahasan tentang perilaku konsumen 
dilakukan untuk menjelaskan hal – hal berikut: 

1. Alasan konsumen untuk membeli barang lebih banyak pada harga yang lebih rendah 
dan mengurangi pembeliannya ketika harga barang tersebut mengalami kenaikan. 

2. Bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang akan dibeli 
dari pendapatan yang dimilikinya. 

Pembahasan mengenai teori perilaku konsumen memerlukan pemahaman tentang 
beberapa pengertian dan asumsi dasar: 

a. Utilitas (utiltity)  
Utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi suatu barang. Utilitas 

adalah ukuran kegunaan suatu barang dibanding dengan alternatif penggunaannya 
yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Utilitas total (total utility 
= TU) adalah manfaat keseluruhan yang diperoleh seorang konsumen dari seluruha 
barang yang dikonsumsi, sedangkan utilitas marjinal (marginal utility = MU) adalah 
tambahan manfaat yang diperoleh seorang konsumen karena mengonsumsi tambahan 
satu unit barang tersebut.12 

b. Fungsi utilitas memiliki tiga aksioma rasional, yaitu13: 
1. Completenes 

Completeness menjelaskan bahwa seorang konsumen dapat menentukan prioritas 
piliahn atas barang mana yang lebih disukai dari dua barang yang berbeda. 
Contohnya, barang A lebih disukai daripada barang B. 

2. Transtivity 
Transtivity menyatakan bahwa konsumen harus memiliki konsistensi preferensi 
terhadap konsumsinya. Contohnya terdapat dua barang A dan B, apabila barang 
A lebih disukrai daripad barang B (A > B), dan barang B lebih disukai daripada 
barang C ( B > C) maka dapat dikatakan bahwa konsumen tersebut lebih 
menyukai barang A daripada barang C (A > C).  

3. Continuity 
Continuity menyatakan bahwa apabila seorang konsumen lebih menyukai barang 
A daripada barang B maka suatu barang yang mendekati barang A pasti juga 
lebih disukai daripada barang B. 
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c. Hukum pertambahan manfaat yang makin menurun (The Law of Diminishing Marginal 
Utility) 

Hipotesis utama dari hukum ini menyatakan bahwa tambahan manfaat yang 
akan diperoleh seorang konsumen dari mengonsumsi suatu barang akan menjadi 
semakin sedikit apabila konsumen terus menerus menambah konsumsinya terhadap 
barang tersebut. Dengan kata lain, pada awalnya penambahan konsumsi suatu barang 
akan menghasilkan tambahan utilitas yang tinggi, namun pertambahan (marjinal) 
utilitas ini makin lama makin menurun bahkan menjadi negatif. Hal ini berarti bahwa 
apabila konsumsi terhadap barang tersebut ditambah satu unit lagi maka nilai guna 
total akan menjadi sedikit. Hipotesis ini menjelaskan bahwa pertambahan yang terus 
menerus dalam mengonsumsi suatu barang, tidak mengakibatkan secara terus 
menerus menambah kepuasan bagi konsumen. Contohnya, seorang yang berpuasa 
dan berbuka dengan segelas air, maka orang tersebut memperoleh kepuasan dan 
tingkat kepuasannya menjadi bertambah apabila dia dapat meminum segelas air lagi.  

Kepuasan yang lebih tinggi akan dia peroleh pada gelas air yang ketiga. 
Namun, tambahan kepuasan tersebut tidak berlangsung terus. Misalnya pada gelas air 
yang kelima dia menganggap bahwa air yang diminumnya sudah cukup banyak dan 
memuaskan dahaganya. Apabila dia ditawarkan gelas air yang keenam maka dia 
menolak karena dia menganggap sudah puas dengan gelas air yang kelima dan tidak 
memerlukan gelas yang keenam. Jadi, tambahan nilai pada gelas air yang keenam 
sudah negatif dan nilai guna total dari meminum enam gelas air lebih rendah daripada 
meminum lima gelas air. 

Hukum ini dikenal juga dengan Gossen Law sesuai dengan nama penemunya. 
Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom bernama Gossen dalam 
menganalisis pertambahan manfaat antara berlian dan air untuk menjawab pertanyaan 
mengapa harga berlian lebih mahal daripada air. Menurut Gossen pertambahan 
manfaat air cepat sekali menurun. Segelas air pertama untuk seseorang yang kehausan 
sangat besar manfaatnya dalam mengurangi dahaganya. Namun, pertambahan 
manfaat air semakin menurun untuk tambahan gelas air keempat atau kelima. Hal ini 
tidak terjadi pada kasus berlian. Oleh karena itu, harga berlian lebih mahal daripada 
harga air. 

d. Pengetahuan sempurna (perfect knowledge) 
Salah satu asumsi yang penting adalah bahwa konsumen dianggap memiliki 

pengetahuan dan informasi yang sempurna terkait dengan pengambilan keputusan 
konsumsinya. Konsumen diasumsikan mengetahui persis kualitas barang, kapasitas 
produksi, teknologi yang digunakan serta harga barang di pasar. Konsumen juga 
dianggap mampu memperkirakan jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. 

 
2.  Teori Perilaku Konsumen 

Analisis yang dilakukan terhadap tingkah konsumen dinamakan teori perilaku 
konsumen yang menggunakan dua macam pendekatan: pendekatan nilai guna (utilitas) 
kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal.   
a. Teori Kardinal (Cardinal Theory) 

Teori nilai guna kardinal ini menganggap bahwa manfaat dapat dihitung dan 
dinyatakan secara nominal (kuantitatif), seperti menghitung berat dengan ukuran 
kilogram atau mengukur panjang dengan kilometer. Manfaat suatu barang diukur dengan 
satuan ukuran util. Konsumen mengambil keputusan mengonsumsi suatu barang 
berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk barang tersebut. Nilai manfaat yang diperoleh dari konsumsi 
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dinamakan utilitas total (TU), sedangkan tambahan manfaat dari penambahan satu unit 
barang yang dikonsumsi dikenal utilitas marjinal (MU).  

Teori ini akan lebih mudah dipahami dengan jelas apabila digambarkan dalam 
contoh secara angka dan grafik berikut ini. Misalnya, Aisyah hendak membeli rok dengan 
harga Rp. 20.000,00 per buah. Berapa buah rok yang akan dikonsumsi oleh Aisyah? 
Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengetahui nilai rok tersebut bagi Aisyah yang 
diasumsikan setara dengan rupiah. Tabel 4.1.2. berikut menunjukkan pola konsumsi rok 
oleh Aisyah: 
 

Tabel 7.2. Manfaat Total dan Manfaat Marjinal Konsumsi Rok 
 

Harga baju 
 per buah  

(Rp) 

Jum. rok yg 
dikonsumsi 

Uang yg harus 
dikeluarkan 

(Rp) 

Utilitas 
Total/  TU  

(util) 

Utilitas 
Marjinal/ 

MU 
 (util) 

20.000 1 20.000 40.000 40.000 

20.000 2 40.000 100.000 60.000 

20.000 3 60.000 180.000 80.000 

20.000 4 80.000 250.000 70.000 

20.000 7 100.000 300.000 50.000 

20.000 6 120.000 330.000 30.000 

20.000 7 140.000 330.000 0 

20.000 8 160.000 310.000 -20.000 

20.000 9 180.000 200.000 -90.000 

20.000 10 200.000 75.000 -125.000 

 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi rok yang pertama memberikan 

kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan Aisyah untuk 
membeli rok tersebut. Aisyah hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000,00 untuk 
memperoleh manfaat sebesar 40.000 util. Konsumsi rok yang kedua dan ketiga 
memberikan manfaat lebih besar lagi sebesar 60.000 util dan 80.000 util dengan manfaat 
total (TU) masing-masing sebesar 100.000 util dan 180.000 util. Namun ketika Aisyah 
menambah konsumsi satu rok lagi, yaitu rok yang keempat manfaat tambahan mulai 
menurun yaitu menjadi 70.000 util, meskipun masih menguntungkan. Aisyah akan 
berhenti menambah konsumsi roknya pada konsumsi yang ketujuh karena penambahan 
konsumsi tidak menambah manfaat total (TU = 0) bahkan setelah itu menjadi negatif 
karena MU < 0. Pergerakan TU dan MU dapat dilihat pada Gambar  4.1.3. berikut, 
dimana pada awalnya TU meningkat tajam seiring naiknya nilai MU. Pada saat TU 
mencapai titik maksimum MU berada pada titik 0, setelah itu TU menurun seiring 
menurunnya nilai MU. 

Dapat  disimpulkan bahwa Aisyah akan berhenti mengonsumsi rok yang ketujuh, 
karena penambahan konsumsi rok setelah itu tidak akan menambah TU bahkan akan 
menguranginya. Aisyah berhenti mengonsumsi rok ketika harga sebuah rok Rp. 
20.000,00 sama dengan tambahan manfaat (MU) sebesar 20.000,00 util. Dengan kata 
lain: 

MU = P 
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Prinsip ini berlaku secara umum untuk semua barang, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
konsumen akan mencapai kepuasan maksimum pada saat: 

MUx = Px 
dimana MUx = Tambahan manfaat barang X 
            Px = Harga barang X 

Permasalahan akan timbul dari perbedaan harga barang dalam menentukan 
komposisi dan jumlah barang yang akan menghasilkan manfaat yang maksimum. Apabila 
harga setiap barang adalah  sama, maka nilai utilitas akan mencapai maksimum apabila 
nilai utilitas marjinal setiap barang sama besarnya. Misalnya seseorang mengonsumsi tiga 
jenis barang: pakaian, makanan dan menonton film. Konsumen tersebut menganggap 
bahwa unit pakaian yang kedua, unit makanan yang kelima dan menonton film yang 
ketiga mempunyai nilai utilitas marjinal yang sama besarnya. Apabila harga ketiga jenis 
barang tersebut adalah sama, maka nilai utilitas maksimum akan diperoleh konsumen 
tadi ketika dia mengonsumsikan: dua unit pakaian, lima unit makanan dan tiga kali 
menonton film.  

Namun dalam realitas kehidupan, setiap jenis barang memiliki harga yang berbeda. 
Hal ini menyebabkan pemaksimuman nilai utilitas tidak akan tercapai apabila digunakan 
syarat pemaksimuman nilai utilitas seperti yang dijelaskan di atas. Hal ini dapat dilihat 
dari contoh berikut. Misalnya, a). barang A memiliki harga yang tiga kali lipat daripada 
barang B, dan b). nilai utilitas marjinal kedua barang tersebut sama besarnya. 
Berdasarkan contoh ini, barang manakah yang akan memberikan tambahan manfaat 
yang lebih besar? Konsumen akan memperoleh nilai utilitas yang lebih besar apabila yang 
dibeli dan dikonsumsi adalah barang B dan bukan barang A. Hal ini terjadi karena, dari 
segi biaya, satu uni barang B memberikan nilai utilitas marjinal yang sama besarnya 
dengan barang A, tetapi konsumen hanya perlu mengeluarkan sepertiga dari harga 
barang A untuk menikmati barang B. Dengan kata lain, dari sudut pandang manfaat, 
konsumen akan memperoleh nilai utilitas marjinal tiga kali lebih besar ketika memilih 
barang B daripada barang A, sedangkan jumlah yang dibayarnya sama besarnya.   

Untuk memperoleh nilai manfaat yang maksimum dari konsumsi barang-barang 
yang memiliki harga yang berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi adalah: setiap rupiah 
yang dikeluarkan untuk memebeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan 
nilai guna marjinal yang sama besarnya.14  

b. Teori Ordinal (Ordinal Theory) 
Berbeda dengan teori kardinal, teori ordinal menganggap bahwa manfaat tidak 

dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan seperti penilaian terhadap kepandaian 
seseorang. Misalnya Rafika lebih pandai daripada Munir. Teori ordinal menggunakan 
kurva indiferens (indifference curve) yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua 
jenis jenis barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang 
konsumen.  Untuk memahami teori ini, maka diasumsikan bahwa informasi dari kurva 
indiferens disajikan dalam bentuk kuantitatif. Contohnya, Rafika memiliki kombinasi 
konsumsi minum Coca Cola dan Teh botol Sosro, maka nilai kepuasan Rafika dari 
mengonsumsi minum Coca Cola dan Teh botol Sosro per bulan dapat disajikan dalam 
persamaan berikut: 15 

U = X.Y 
dimana:  U = tingkat kepuasan 
  X = minum Coca Cola (kaleng per bulan) 
  Y = minum Teh botol Sosro (botol per bulan) 
Tabel 4.1.3. berikut menunjukkan berbagai kombinasi yang mungkin dari kombinasi 
konsumsi Rafika untuk mencapai kepuasan tertentu: 
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Tabel 7.3. Kombinasi Konsumsi Rafika terhadap Coca Cola dan Teh Botol 
Sosroyang Memberi Tingkat Kepuasan yang Sama 

 

Minum Coca Cola 
(kaleng per bulan) 

Minum Teh Botol Sosro 
(botol per bulan) 

20 7 

15 10 

10 15 

7  20 

 
Tingkat kepuasan yang sama akan diperoleh Rafika apabila dia bergerak sepanjang 

kurva indiferens yang sama. Kombinasi konsumsi 20 kaleng Coca Cola dan 7 botol Teh 
Sosro akan memberikan kepuasan yang sama dengan kombinasi konsumsi 10 kaleng 
Coca Cola dan 15 botol Teh Sosro. Secara grafis kombinasi konsumsi tersebut dapat 
ditunjukkan dalam kurva indiferens seperti Gambar 4.1.4. berikut: 

 
 

Gambar 7.4. Kurva Indiferen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
\ 
 
Asumsi – asumsi Kurva Indiferens: 
1. Semakin jauh kurva indiferens dari titik origin (0,0), semakin tinggi tingkat 

kepuasannya. 
Konsumen akan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi apabila memiliki 

kurva indiferens yang makin jauh dari titik (0,0), namun tidak dapat dikatakan 
bahwa kurva indiferens yang semakin jauh memiliki kepuasan beberapa kali lipat 
dari kurva indiferens yang dekat dengan titik (0,0). Jadi kurva indiferens IC1 
memberikan kepuasan yang lebih rendah dibanding kurva IC2 dan IC3, namun tidak 
berarti bahwa tingkat kepuasan kurva indiferens IC3 tiga kali lipat IC1.

16 Seperti 
ditunjukkan oleh Gambar .7.4  
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 Kurva indiferens menurun dari kiri atas ke kanan bawah (downward sloping) 
dan cembung ke titik origin (convex to origin). 
Asumsi kedua ini menggambarkan adanya kelangkaan, bila barang semakin langka 
maka harganya semakin mahal. Kondisi ini dijelaskan dengan konsep Marginal Rate 
of Substitution (MRSyx), yaitu berapa banyak barang Y yang akan dikorbankan untuk 
menambah konsumsi 1 unit barang X untuk tetap memperoleh tingkat kepuasan 
yang sama. Selain itu kurva indiferens yang cembung ke arah titik origin juga 
menjelaskan tingkat penggantian marjinalnya. Seorang konsumen selalu dihadapkan 
pada pilihan alternatif untuk mengonsumsi barang lain, maka seorang konsumen 
harus bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsinya terhadap suatu barang 
untuk menambah konsumsi satu unit barang lainnya dan masih berada dalam kurva 
indiferen yang sama. Hal ini dikenal dengan tingkat substitusi marjinal (marginal rate 
of substitution = MRS). Apabila konsumen bergerak turun pada kurva indiferen yang 
sama, maka MRS semakin menurun. Jika seorang konsumen mengonsumsi dua 
jiensi barang, X dan Y, dimana ∆Y = jumlah unit barang Y yang dkurangi 
konsumsinya, ∆X = jumlah penambahan satu unit barang X, maka rumus MRS: 17 

X

Y
MRS XY






 

2. Kurva indiferens tidak saling berpotongan. 
Asumsi ini penting untuk memenuhi asumsi transitifitas. 

 
Gambar 7.5. 

Himpunan Kurva Indiferens dan Marginal Rate of Substitution (MRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 7.7. di atas menunjukkan bahwa seorang konsumen akan memiliki 

kepuasan yang lebih tinggi apabila memiliki kurva indiferens IC3 dibanding apabila 
konsumen tersebut berada pada kurva indiferens IC2 atau IC1. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa IC3 > IC2 > IC1. 
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c. Kurva Garis Anggaran (Curve Budget Line) 
Kurva garis anggaran (budget line curve) menggambarkan kombinasi konsumsi yang 

berbeda dari dua jenis barang yang memerlukan anggaran dana (biaya) yang sama besar dari 
sejumlah pendapatan tertentu.18 Dengan kata lain, bahwa keinginan untuk memaksimalkan 
utilitas ditentukan oleh berapa dana yang dimiliki dan tersedia oleh konsumen untuk membeli 
kedua jenis barang tersebut. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen maka kurva garis 
anggaran semakin bergeser ke arah atas/ kanan, karena dengan demikian seorang konsumen 
memiliki anggaran yang lebih besar untuk mengonsumsi dua jenis (atau lebih) barang. 
Apabila BL = garis anggaran, Px = harga barang X, Qx = jumlah barang X, Py = harga 
barang Y, Qy = jumlah barang Y, maka secara matematis kurva garis anggaran dapat ditulis 
sebagai berikut: 19 

BL = Px . Qx + Py . Qy 
Secara grafik, perubahan kurva garis anggaran, baik berotasi maupun bergeser dapat 

ditunjukkan pada gambar 4.1.6. berikut 
Gambar 7.6. 

Kurva Garis Anggaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dari Gambar 7.6.(a) di atas menunjukkan pergeseran kurva anggaran dari BL1 ke 

BL2 dengan cara berotasi, yaitu dari AB1 ke AB2. Kondisi ini terjadi akibat harga barang X 
mengalami kenaikan sementara harga barang Y tidak mengalami perubahan (konstan). 
Sedangkan pada Gambar 4.1.6.(b) menunjukkan pergeseran kurva garis anggaran yaitu dari 
BL1 ke BL2 (yaitu dari garis A1B1 ke garis A2B2) yang disebabkan oleh pendapatan 
konsumen mengalami peningkatan. 

3.  Konsumsi dalam Islam 
Ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa konsumen selalu menginginkan 

tingkat kepuasan tertinggi dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dana yang 
dimilikinya. Jadi dapat dikatakan bahwa kriteria konsumen adalah memperoleh tingkat 
kepuasan tertinggi meskipun barang tersebut memberikan manfaat atau kebaikan. Selain itu, 
yang membatasi konsumen memaksimalkan kepuasannya dalam mengonsumsi barang adalah 
anggaran dana yang dimilikinya, tanpa ada pertimbangan lain misalnya terkait dengan 
kepentingan orang lain atau aspek halal tidaknya barang tersebut. Pengambilan keputusan 
dalam pemilihan alokasi sumber daya akan melahirkan fungsi permintaan. Konsumen selalu 
diasumsikan selalu bertujuan untuk memndapatkan kepuasan (utility) dalam mengonsumsi 

Barang Y 
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Barang Y 

Barang X 
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barang dan jasa. Utility dapat diartikan sebagai berguna (usefulness), membantu (helpfulness) dan 
menguntungkan (advantage). Terkait dengan kegiatan ekonomi, utilitas diartikan sebagai 
manfaat yang diperoleh seorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang dan jasa. 

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan bertujuan untuk memperoleh 
kepuasan tertinggi. Keputusan untuk mengonsumsi barang A atau B didasarkan pada barang 
mana yang memberikan kepuasan lebih tinggi di antara kedua barang tersebut. Pertimbangan 
selanjutnya adalah dana yang dimiliki oleh konsumen tersebut untuk membeli barang yang 
memiliki kepuasan yang tertinggi. Apabila anggaran yang dimilikinya tidak mencukupi untuk 
membeli barang tersebut, maka konsumen tersebut akan mengalokasikan anggarannya untuk 
membeli barang lain yang memberikan kepuasan maksimal yang terjangkau oleh anggarannya.  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen dalam mengonsumsi barang 
adalah yang memberikan kepuasan yang tertinggi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa barang 
tersebut identik dengan barang yang memberikan manfaat atau kebaikan. Selain itu, 
keputusan mengonsumsi barang juga dipengaruhi oleh anggaran yang dimiliki konsumen. 
Apabila konsumen tersebut memiliki pendapatan yang cukup untuk mengonsumsi barang 
tersebut maka tidak seorangpun yang dapat menghalanginya. Hal ini berarti konsumen 
tersebut mengabaikan pertimbangan kepentingan orang lain dan pertimbangan yang terkait 
dengan ajaran agama, seperti kehalalan.  

Islam selalu mengajarkan etika konsumsi misalnya dalam Hadis disebutkan bahwa 
setiap muslim wajiba membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang 
merasakan bau masakannya itu. Islam juga menuntun umatnya untuk tidak hidup dalam 
berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Konsumsi dalam Islam 
selalu berpedoman pada ajaran Islam, yaitu lebih mempertimbangkan pencapaian mashlahah 
daripada utilitas, yang merupakan tujuan syariat Islam (maqasid al-syariah) yang harus menjadi 
tujuan kegiatan konsumsi. 20 

 
a. Mashlahah dalam Konsumsi 

Pengertian mashlahah mengandung dua hal yaitu manfaat dan berkah. Dalam kegiatan 
konsumsi, diasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk mengonsumsi barang dan jasa 
yang memberikan mashlahah maksimum. Hal ini didasarkan pada rasionalitas Islami yang 
menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. 
Keyakinan akan adanya kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat oleh Allah 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Jadi, konsumen akan 
mempertimbangkan manfaat dan berkah yang akan diperolehnya dari kegiatan konsumsi. 
Konsumen akan merasakan manfaat dalam mengonsumsi barang dan jasa apabila konsumen 
memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Konsumen akan 
merasakan berkah dari konsumsi barang dan jasa apabila barang tersebut dikategorikan halal 
menurut syariat Islam.  

Kegiatan konsumsi barang yang halal merupakan sikap kepatuhan kepada perintah 
Allah sehingga memperoleh pahala. Pahala inilah yang dirasakan sebagai berkah dari barang 
dan jasa yang dikonsumsi. Demikian pula sebaliknya, konsumen tidak akan melakukan 
konsumsi barang dan jasa yang haram karena tidak memberikan keberkahan. Selain itu 
mengonsumsi barang haram juga adalah perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa dari 
Allah. Keberkahan yang diperoleh menjadi bernilai negatif. Contohnya, konsumen dapat 
memilih program TV berupa berita politik, hukum, dan criminal, acara hiburan, film kartun, 
dan lain-lain. Setiap jenis program TV tersebut dirancang untuk memberikan manfaat bagi 
konsumen, baik manfaat informasi maupun manfaat psikis lainnya, seperti perasaan terhibur. 
Tambahan informasi dan kepuasan psikis lainnya adalah mashlahah duniawi atau manfaat. 
Kegiatan menonton program TV ini juga akan memberikan berkah positif atau negatif, 
tergantung dari jenis tontonan dan tujuannya. Misalnya ketika seorang konsumen memilih 
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untuk menonton program TV berita ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maka 
konsumen tersebut memperoleh berkah dan manfaat berupa kepuasan psikis. Namun, 
apabila konsumen tersebut memilih untuk menonton program TV yang menayangkan berita 
yang mengungkapkan aib dan keburukan seseorang tanpa ada tujuan yang benar, maka 
konsumen tersebut telah mendorong dilakukannya ghibah yang dilarang oleh syariat Islam.  
b. Kebutuhan dan Keinginan 

Perubahan permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi dari konsumsi 
masyarakat. Permintaan terhadap suatu barang akan mengalami kenaikan apabila masyarakat 
menghendaki lebih banyak barang tersedia untuk dikonsumsi. Tindakan masyarakat untuk 
membeli barnag dan jasa dipengaruhi oleh kebutuhan atau keinginan masyarakat. Kebutuhan 
terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar barang dan jasa tersebut berfungsi 
secara sempurna. Contohnya, kebutuhan manusia terhadap pakaian sebagai penutup aurat 
merupakan suatu kebutuhan agar pakaian tersebut berfungsi sempurna, berbeda dan lebih 
mulia dari makhluk lainnya.  

Sedangkan, keinginan adalah segala sesuatu yangterkait dengan hasrat atau harapan 
seseorang yang jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi suatu barang 
dan jasa. Misalnya, ketika seseorang mendesain baju, yang menginginkan model yang sesuai 
trendy, warna yang menyolok, ukuran yang ketat, dan lain-lain. Namun semua yang 
diinginkannya itu belum tentu menambah fungsi sebuah baju. Semua keinginannya itu hanya 
menambah kepuasan sang desainer baju. Keinginan terkait dengan perasaan suka atau tidak 
suka sseorang terhadap barang dan jasa, dan tidak dapat diperbandingkan dengan orang lain 
karena masing-masing orang memiliki keinginan yang berbeda. Perbedaan pilihan model, 
pilihan warna, ukuran dan sebagainya merupakan gambaran perbedaan keinginan. 

Secara umum, pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik,  
material, intelektual, maupun spiritual, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah 
kepuasan atau manfaat secara psikis. Apabila suatu seseorang menginginkan kebutuhan, maka 
pemenuhan kebutuhan tersebut akan menciptakan mashlahah sekaligus kepuasan. Tetapi, 
apabila pemenuhan kebutuhan tersebut tidak didasarkan pada keinginan maka hanya akan 
memberikan manfaat saja. Apabila yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan maka 
pemenuhan keinginatersebut hanya akan melahirkan kepuasan semata. Tabel berikut 
memperlihatkan karakteristik kebutuhan dan keinginan. 

 
Tabel 7.4. Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan21 

 

Karakteristik Keinginan Kebutuhan 

Sumber Hasrat atau nafsu manusia Fitrah manusia  

Hasil Kepuasan Manfaat dan berkah 

Ukuran Preferensi atau selera Fungsi  

Sifat Subyektif Objektif 

Tuntunan Islam Dibatasi / dikendalikan Dipenuhi 

 
Syariat Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia. Semua yang 
ada di dunia ini diciptakan Allah untuk memenuhi kepentingan manusia, namun manusia 
diperintahkan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik juga secara baik, wajar 
dan tidak berlebih-lebihan. Syariat Islam tetap membolwehkan umatnya untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan selagi hal tersebut dapat menambah mashlahah dan tidak 
mendatangkan keburukan. 
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c. Mashlahah dan Kepuasan 
Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan 

mashlahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan (fitrah). Apabila 
ditinjau dari segi kandungan mashlahah yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka tampak di 
sini seolah-olah manfaat dan kepuasan adalah hal yang identik. Contohnya dua orang, yaitu 
Ahmad dan Zainab memiliki kondisi yang sama (rasa lapar dan kesukaan yang sama) 
mengonsumsi daging ayam. Zainab tidak mempermasalahkan kehalalan daging ayam, 
sehingga Zainab menyantap daging ayam yang tidak halal (misalnya dari cara 
menyembelihnya). Di lain pihak, Ahmad sangat memperhatikan perintah Allah untuk 
mengonsumsi sesuatu yang halal saja, sehingga dia memilih ayam yang disembelih dengan 
cara mengikuti syariat Islam. Apabila diasumsikan bahwa ayam yang dikonsumsi oleh kedua 
orang ini memiliki kualitas fisik yang sama, maka dapat dilihat bahwa Zainab hanya 
memperoleh manfaat dan kepuasan yang sama dengan yang diperoleh Ahmad. Namun, 
mashlahah yang diperoleh Ahmad lebih besar daripada yang diperoleh Zainab karena Ahmad 
memperoleh manfaat dan berkah dari konsumsinya terhadap daging ayam. 

Bagi Ahmad, mengonsumsi hanya barang yang halal saja karena kepatuhannya 
terhadap perintah Allah, akan mendapatkan pahala dan berkah dari Allah. Apabila Ahmad 
mengonsumsi barang yang tidak halal maka Ahmad akan merasakan mashlahah yang lebih 
rendah karena tidak adanya keberkahan bahkan menjadi dosa karena melanggar perintah 
Allah. Sebaliknya, Zainab yang tidak memperhitungkan unsure kehalalan dalam kegiatan 
konsumsinya, tidak merasakan adanya perbedaan antara mengonsumsi barang halal dan 
barang haram. Bagi Zainab, kepuasan yang diperolehnya tidak dapat dikatakan sebagai 
mashlahah tetapi hanya sekedar manfaat saja.  

Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan 
terutama apabila kebutuhan tersebut disadari atau diinginkan. Misalnya, ketika seseorang 
mengonsumsi jamu untuk menjaga kesehatan tubuhnya maka dia akan memperoleh mashlahah 
fisik berupa kesehatan tersebut. Ketika jamu tersebut diinginkan atau disukainya maka 
konsumen tersebut merasakan mashlahah dan kepuasan sekaligus. Tetapi, apabila konsumen 
tersebut tidak begitu menyukai rasa jamu tersebut maka dia hanya akan memperoleh 
mashlahah meskipun tidak memperoleh kepuasan saat mengonsumsi jamu tersebut.  

Mashlahah tidak hanya bersifat individualis seperti kepuasan, tepai mashlahah dapat 
pula dirasakan oleh masyarakat lain. Ketika seseorang membelanjakan hartanya untuk 
menyediakan makanan bagi tetangganya yang miskin, maka mashlahah fisik dan psikis 
dirasakan oleh tetangganya yang miskin tersebut, sedangkan berkah diperoleh konsumen 
yang membelikan makanan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa manfaat dan berkah 
dapat dihasilkan dari kegiatan muamalah. 
d. Mashlahah dan Nilai-nilai Ekonomi Islam 

Perekonomian Islam akan dapat terwujud apabila prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam 
diterapkan secara bersama-sama. Apabila salah satunya diabaikan maka perekonomian akan 
berjalan tidak seimbang. Misalnya, apabila seorang konsumen memperhatikan prinsip 
kecukupan (sufficiency) dalam membeli barang, maka dia akan berusaha untuk membeli 
sejumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Konsumen ini akan 
berusaha memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin, tanpa perlu mempertimbangkan 
ketersediaan barang tersebut untuk orang lain. Misalnya dalam kondisi musim paceklik, maka 
akan terjadi kelebihan permintaan beras (excess demand) yaitu jumlah permintaan lebih besar 
daripada jumlah yang tersedia di pasaran. Hal ini menyebabkan dalam jangka pendek akan 
terdapat sebagian konsumen yang terpenuhi kebutuhannya dan sebagian tidak terpenuhi 
kebutuhannya. Selanjutnya akan terjadi persaingan antar konsumen untuk memenuhi 
kebutuhannya terhadap beras sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain.  
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Diasumsikan misalnya, produsen hanya mampu menyediakan pasokan beras sebanyak 
100 kg saja dalam seminggu. Diasumsikan pula bahwa terdapat dua orang konsumen, 
Mujahid dan Rahmah memiliki kebutuhan beras dalam jumlah yang sama, masing-masing 60 
kg. Yang terjadi kemudian adalah timbul persaingan antara keduanya untuk memperoleh 
beras sebanyak yang dibutuhkannya. Pada akhirnya yang memberikan penawaran yang lebih 
tinggilah yang akan memperoleh beras lebih banyak (60 kg) terlebih dahulu sedangkan 
seorang lagi akan mendapatkan sisanya (40 kg). Jadi, kedua konsumen tersebut akan 
memperoleh manfaat sejumlah 100 kg beras yang mereka beli, terlepas dari siapa yang 
mendapatkan 60 kg dan 40 kg. Namun demikian, kedua konsumen ini hanya akan 
memperoleh keberkahan minimal karena masing-masing keduanya tidak memiliki niat untuk 
beramal dalam kegiatan konsumsinya.  

Hasilnya akan berbeda apabila Mujahid dan Rahmah memegang prinsip mashlahah 
bagi masyarakat atau orang lain dalam kegiatan konsumsinya. Mereka akan 
mempertimbangkan kepentingan orang lain sehingga hanya membeli beras dalam jumlah 
tertentu agar orang lain juga memiliki kesempatan untuk memperoleh beras tersebut. Mereka 
akan merelakan mengorbankan sebagian kepentingannya untuk orang lain, misalnya Mujahid 
mengurangi pembeliannya hanya sebesar 30 kg untuk memberikan kesempatan kepada 
konsumen lain (Rahmah dan masyarakat lainnya) untuk mendapatkan sisa beras yang ada 
untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Hal ini berarti, dalam pandangan Islam, Mujahid 
akan memperoleh berkah karena telah menolong orang lain dengan mengorbankan sebagian 
manfaat (yang bersifat duniawi) yang diperolehnya. Hal ini dilakukannya karena total 
mashlahah lebih besar apabila Mujahid membeli beras sejumlah 30 kg dengan niat menolong 
orang lain dibanding ketika ia membeli beras sebanyak 60 kg untuk memenuhi kebutuhannya 
sendiri. 

Contoh di atas menunjukkan bahwa manfaat dan berkah akan diperoleh apabila 
prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama dalam kegiatan ekonomi. 
Hal ini tidak terjadi apabila hanya prinsip saja yangditerapkan, misalnya pemenuhan 
kebutuhan (sufficiency).   
e. Penentuan dan Pengukuran Mashlahah untuk Konsumen 

Pengukuran besarnya berkah yang diperoleh dipengaruhi langsung oleh frekuensi 
kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang memiliki mashlahah 
maka semakin besar pula berkah yang diterima oleh pelaku ekonomi. Allah menjelaskan 
dalam al- Qur’an bahwa setiap perbuatan, baik perbuatan baik maupun buruk, akan 
mendapatkan balasan yang setimpal, berupa pahala maupun siksa, meskipun perbuatan 
tersebut hanya sebesar biji sawi. Jadi dapat dikatakan bahwa, mashlahah yang diterima adalah 
perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Terkait dengan kegiatan konsumsi, 
besarnya berkah yang diterima oleh konsumen akan tergantung pada frekuensi konsumsi 
barang halal tersebut. 

Berkah bagi konsumen juga akan berkaitan langsung dengan besarnya manfaat dari 
barang dan jasa yang dikonsumsi. Hubungan ini bersifat interaksional yaitu berkah akan 
dirasakan besar untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat yang besar pula. Keyakinan 
terhadap kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat menjadikan konsumsi yang Islami 
berusaha untuk mencapai mashlahah yang maksimal dan berpengaruh signifikan. Mashlahah 
yang diperoleh membedakan arti keinginan dan kebutuhan seorang konsumen sehingga 
kepuasan yang diperolehnya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi 
masyarakat. Kegiatan konsumsi dalam Islam dianggap sebagai suatu ibadah sehingga 
mashlahah konsumsi adalah akumulasi dari manfaat dan berkah, sehingga apabila M = 
mashlahah, F = manfaat, dan B = berkah, maka mashlahah dapat dirumuskan:22 

M = F+ B 
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Ketika pahala (berkah) suatu kegiatan menjadi tidak ada karena mmengonsumsi 
barang yang haram atau mengonsumsi barang yang halal tetapi dengan cara berlebihan, maka 
mashlahah yang akan diperoleh konsumen hanya sebatas manfaat duniawi saja (F). Hal ini 
dapat dicontohkan ketika seseorang melakukan judi yang diharamkan, maka dia tidak akan 
memperoleh berkah kecuali hanya manffat duniawi saja berupa kemenangan atau kepuasan 
secara psikis. Sebaliknya, apabila suatu kegiatan yang sudah tidak memiliki manfaat di dunia, 
maka nilai keberkahannya juga tidak ada sehingga mashlahah dari kegiatan tersebut juga 
menjadi tidak ada. Contohnya, seorang perokok akan memperoleh mashlahah yang semua 
berupa kepuasan sesaat karena tidak terdapatnya manfaat pada rokok, bahkan mengandung 
berbagai macam zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi nilai keberkahan dan manfaat 
dari mengonsumsi rokok juga tidak ada, walaupun masih terdapat perdebatan antara ulama 
tentang keharaman merokok. 

Konsumsi dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi yang ditujukan 
untuk ibadah dan konsumsi yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan atau 
keinginan manusia saja. Pembelian suatu barang untuk berikan kepada orang-orang yang 
tidak mampu, wakaf, dan lain-lain merupakan contoh konsumsi yang dilakukan untuk ibadah. 
Sedangkan jenis konsumsi yang kedua adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan atau 
keinginan sehari-hari. Konsumsi jenis ibadah merupakan segala konsumsi atau menggunakan 
harta di jalan Allah. Pembangunan sekolah, rumah sakit, belanja untuk kepentingan jihad, 
usaha amal kebaikan lainnya merupakan contoh konsumsi ibadah. Dalam Al Qur’an, Allah 
telah menjanjikan akan memberikan imbalan yang besar setiap kali amal kebaikan tersebut 
dilakukan, sampai 700 kali lipat. Besarnya angka ini hanya menunjukkan suatu contoh bahwa 
imbalan suatu amal kebaikan sangatlah besar disbanding dengan siksa atas perbuatan dosa. 
Besarnya berkah yang diterima terkait dengan besarnya mashlahah yang ditimbulkan.  

Mashlahah atas amal saleh yaitu ibadah yang secara tidak langsung terkait dengan 
manfaat dunia bagi pelakunya, tetapi manfaatnya dirasakan dalam bentuk rasa aman dan 
tenteram atas berkah yang akan diberikan Allah, baik di dunia dan akhirat nanti. Besarnya 
mashlahah tergantung dari frekuensi amal tersebut dengan pahala yang diterimanya. Manfaat 
ibadah ini tidak dinikmati secara langsung oleh pelakunya, tetapi sepenuhnya berupa berkah. 
Nilai berkah makin meningkat seiring makin meningkatnya frekuensi ibadah ini dilakukan.  

Di sisi lain, mashlahah dari kegiatan konsumsi untuk kepentingan duniawi yang 
diniatkan untuk ibadah, maka kegiatan tersebut akan menghasilkan manfaat dan berkah bagi 
pelakunya. Contohnya, seseorang yang membeli surat kabar untuk kepentingan diri dan orang 
lain dan dilakukannya secara berulang. Orang tersebut memperoleh berkah karena adanya 
niat baik serta manfaat yang dirasakan oleh orang lain yang memanfaatkan surat kabar 
tersebut. Pada awalnya, apabila orang tersebut membeli satu surat kabar maka manfaat yang 
diperolehnya makin besar, kemudian membeli dua surat kabar manfaat yang diperolehnya 
tetap besar namun lebih kecil daripada sebelumnya. Selanjutnya makin banyak surat kabar 
yang dibelinya maka tambahan manfaat yang diperolehnya makin menurun, demikian 
seterusnya. Hal ini dikenal dengan istilah the law of diminishing marginal utility atau hukum 
pertambahan hasil yang semakin menurun. Apabila dia membeli lebih banyak lagi surat kabar 
maka manfaatnya bisa berubah menjadi negatif , karena terlalu berlebih-lebihan. Mashlahah 
yang diterima oleh pembeli tersebut berupa manfaat dan berkah yang makin meningkat 
selama masih dalam batas-batas yang tidak berlebih-lebihan. Namun, nilai berkah menjadi nol 
atau bahkan menjadi negatif apabila dilakukan secara melampaui batas sehingga total 
mashlahahnya menjadi turun.  

Selain itu, kegiatan konsumsi barang atau jasa yang halal dapat bernilai sunnah apabila 
diperuntukkan untuk hal yang benar sehingga dapai dikategorikan sebagai ibadah dan 
memperoleh berkah. Namun, apabila kegiatan konsumsi ini tidak diniatkan secara benar dan 
bahkan merugian kerugian pada diri maupun pihak lain maka kegiatan tersebut tidak dapat 
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dikategorikan sebagai ibadah. Mashlahah yang muncul dari kegiatan ini hanya sebesar 
manfaat yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan, karena kegiatannya tidak didasari oleh 
niat untuk beribadah kepada Allah. Di lain pihak, kegiatan konsumsi untuk perbuatan yang 
haram akan menghasilkan nilai pahala yang negatif sehingga mashlahah yang diperoleh juga 
akan berkurang.  

Mashlahah yang diperoleh konsumen dalam kegiatan konsumsi dapat berupa:23 
a. Manfaat material, berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian 

barang atau jasa. Bagi konsumen, manfaat material ini dapat berupa harga yang murah, 
ada potongan harga, rendahnya biaya transportasi dan biaya searching, dan lain-lain. 

b. Manfaat fisik dan psikis, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia, seperti 
rasa lapar, haus, kesehatan, keamanan, kenyamanan, harga diri, dan sebagainya.  

c. Manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika mengonsumsi 
barang atau jasa, seperti dari pendidikan terpenuhinya kebutuhan informasi, 
pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.  

d. Manfaat terhadap lingkungan, yaitu adanya eksternalitas positif dari konsumsi barang 
atau jasa atau manfaat yang dinikmati oleh selain pembeli pada generasi yang sama. 
Contohnya, manfaat dari bus yang dapat dinikmati oleh lebih banyak orang disbanding 
dengan mobil pribadi yang memiliki kapasitas angkut yang terbatas. 

e. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau 
terjaganya generasi mendatang terhadap kerugian akibat tidak membeli suatu barang atau 
jasa. Contohnya pembelian bahan bakar yang ramah lingkungan (bio-energy) 
memberikan manfaat jangka panjang berupa lingkungan yang bersih meskipun dalam 
jangka pendek konsumen harus membayar lebih mahal. 

Selain itu, kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang halal dan bermanfaat (thayyib) 
akan memberikan berkah bagi konsumen, yang dapat terwujud apabila hal-hal berikut 
terpenuhi: 

a. Barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang atau jasa yang 
dikategorikan haram, seperti babi, darah, bangkai, binatang yang disembelih bukan 
atas nama Allah, perjudian, riba, zian, dan barang-barang yang najis atau merusak. 

b. Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi. 
c. Diniatkan untuk mencapai ridha Allah. 

Menurut Monzer Kahf, dalam Islam anugerah-anugerah Allah adalah milik semua 
manusia meskipun karena kondisi-kondisi tertentu sebagian anugerah tersebut hanya berada 
di tangan orang-orang tertentu. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anugerah tersebut hanya 
untuk golongan yang memilikinya, karena menurut ajaran Islam, pada sebagian rezeki 
tersebut terdapat hak orang lain. 24 Selain itu, konsumsi yang berlebih-lebihan dilarang dalam 
Islam, yang dikenal dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (menghamburkan harta tanpa 
manfaat). Islam menganjurkan pola konsumsi yang wajar dan berimbang, yaitu pola yang 
terletak antara sifat kikir dan sifat boros.25 

Konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada lima prinsip dasar:26 
a. Prinsip keadilan 

Prinsip mendasari pencarian rezeki secara halal (baik secara fisik maupun secara spiritual) 
dan tidak melanggar hukum (QS. Al Baqarah, 2: 173). 

b. Prinsip kebersihan 
Al Quran dan Sunnah menjelaskan tentang kebersihan makanan untuk dikonsumsi, tidak 
menjijikkan dan  merusak selera. 

c. Prinsip kesederhanaan 
Al Quran menuntun manusia untuk makan secara tidak berlebih-lebihan (QS. Al A’raf, 
7:31). 

d. Prinsip kemurahan hati 
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Konsumsi demi kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik yang bertujuan 
menunaikan ibadah kepada-Nya, tidaklah menjadi dosa ataupun bahaya untuk 
mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (QS. Al Maidah, 7:96). 

e. Prinsip moralitas 
Etika mengonsumsi dengan menyebut nama Allah sebelum makan dan minum dan 
pernyataan terima kasih kepada-Nya setelah makan bertujuan peningkatan nilai-nilai 
moral dan spiritual. 
 

B. PRODUKSI 
Dalam ilmu ekonomi, masalah mendasar adalah pilihan alokasi sumber daya yang 

terbatas baik dalam hal konsumsi maupun dalam produksi. Terkait dengan produksi, ilmu 
ekonomi membahas tentang barang dan jasa apa saja yang harus diproduksi dan berapa 
banyak yang harus diproduksi? Proses produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan 
berbagai faktor (input) produksi menjadi barang dan jasa yang memberikan manfaat bagi 
konsumen.  

Persoalan produksi tidak hanya sampai disitu. Pertanyaan berikutnya adalah 
bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Dengan kata lain teknologi dan 
metode produksi apa yang digunakan? Meskipun teknologi adalah faktor penting dalam 
proses produksi, namun teknologi tinggi bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan 
produksi barang dan jasa. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti skala produksi, 
kemampuan manajemen dan keuangan, iklim usaha dan sikap mental. Penggunaan teknologi 
harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan efisiensi produksi yang 
optimal. Pertanyaan terakhir terkait dengan produksi yang berdimensi keadilan dan 
pemerataan adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Produksi yang banyak dengan 
menggunakan teknologi tinggi, berskala besar dan efisien tidak akan bermanfaat apabila 
hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja. Keputusan ini terkait dengan keadilan 
masyarakat yang bersangkutan, dimana masyarakat egaliter, berarti setiap individu 
memperoleh kuantitas yang sama dari barang dan jasa tersebut. Sedangkan untuk masyarakat 
yang lebih mementingkan kegunaan barang (utilitarian), jumlah tidak menjadi pertimbangan, 
yang lebih penting adalah sesuai dengan kebutuhan. 

Produksi memerlukan input atau faktor produksi yang menunjang keberlangsungan 
kegiatan produksi. Faktor – faktor produksi adalah barang/benda yang tersedia di alam atau 
yang diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. 
Faktor-faktor produksi ini dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Tanah dan sumber alam yang disediakan oleh alam, berupa tanah, berbagai jenis 
barang tambang, hasil hutan dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air 
untuk irigasi dan pembangkit tenaga listrik. 

b. Tenaga kerja, yang berarti jumlah tenaga kerja dalam perekonomian beserta 
keterampilan dan keahlian yang mereka miliki, yang dapat dibedakan menjadi tiga 
kelompok: 

- Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan atau 
berpendidikan rendah serta tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu, 
misalnya buruh pelabuhan. 

- Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dan 
keterampilan dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil. 

- Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan ahli 
dalam suatu bidang tertentu seperti akuntan, arsitek, dokter. 

c. Modal, adalah faktor produksi yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk 
memproduksi barang dan jasa yang lain. Barang modal antara lain pabrik, pertokoan, 
mesin-mesin, alat pengangkutan, jalan raya. 
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d. Kewirausahaan, faktor produksi yang berupa keahlian dan kemampuan seseorang 
untuk mengembangkan kegiatan usaha. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk 
mengelola ketiga faktor produksi lainnya secara efektif dan efisien untuk 
keberhasilan usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. 

 
Barang dan jasa dihasilkan oleh produsen dalam kegiatan produksinya yang kemudian 

dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga terjadi pertemuan antara permintaan konsumen 
dengan penawaran barang oleh produsen yang akhirnya membentuk pasar. Hasil proses 
produksi berupa barang dan jasa. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (seperti makanan dan minuman) atau digunakan 
untuk menghasilkan benda lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (seperti mesin, 
pabrik, alat pengangkutan). Sedangkan jasa adalah hasil produksi yang tidak berwujud tetapi 
dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti jasa guru, dokter, 
perbankan dan lain-lain. 

Berdasarkan cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang 
ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi (economic goods) adalah barang yang jumlahnya 
langka dibanding jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk dapat memperolehnya 
masyarakat harus mengeluarkan biaya karena untuk memproduksinya dibutuhkan sumber 
daya yang terbatas jumlahnya. Jadi, barang ekonomi adlah barang yang terbatas jumlahnya 
(langka) dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Sedangkan barang bebas (free 
goods) adalah barang yang tidak terbatas jumlahnya serta tidak memerlukan pengorbanan 
untuk menikmati dan mendapatkannya, seperti sinar matahari, udara, dan air. Namun, barang 
bebas dapat menjadi barang ekonomi karena perbedaan tempat atau waktu. Misalnya air dan 
udara bersih, untuk daerah pedesaan menjadi barang bebas, tetapi menjadi barang ekonomi 
untuk masyarakat perkotaan. Demikian pula halnya dengan sinar matahari akan menajdi 
barang ekonomi untuk negara yang memiliki musim dingin sehingga masyarakatnya bersedia 
membayar untuk datang ke daerah-daerah tropis. 

Barang dapat pula dibedakan menjadi barang akhir, barang modal dan barang antara. 
Barang akhir (final goods) adalah barang yang dihasilkan dari proses produksi dan dapat 
digunakan secara langsung karena tidak memerlukan proses produksi lebih lanjut. Barang 
akhir dapat dibedakan menjadi barang tahan lama (durable goods) seperti motor, lemari, radio; 
dan barang tidak tahan lama (non durable goods) seperti sayuran, makanan segar dan buah-
bahan. Barang modal (capital goods) adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang 
lain, seperti pabrik dan mesin. Sedangkan barang antara (intermediate goods) adalah barang yang 
dibutuhkan dalam proses produksi selanjutnya untuk menghasilkan barang akhir. Contoh 
barang antara seperti tekstil dan besi baja. 

1.  Kurva dan Teori Penawaran 
Kurva penawaran menggambarkan sejumlah unit barang atau jasa (Q) yang 

ditawarkan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga (P) pada periode waktu tertentu.27 
Kurva penawaran ini menunjukkan hubungan yang positif, dimana jumlah barang yang 
ditawarkan (Q) oleh seorang produsen semakin banyak pada tingkat harga (P) yang lebih 
tinggi. Faktor-faktor yang menentukan penawaran produsen adalah:28 

a) Harga barang itu sendiri 
Ketika harga barang (P) yang ditawarkan mengalami kenaikan maka jumlah 

barang (Q) yang ditawarkan oleh produsen juga meningkat. Hal ini yang mendasari 
hukum penawaran (the law of supply), dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tidak 
berubah. 
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b) Harga barang-barang lain 
Penawaran produsen juga dipengaruhi oleh harga barang lain, baik barang 

substitusi maupun barang komplementer, dimana jika harga barang substitusi naik 
maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Namun penawaran 
suatu barang akan berkurang apabila harga barang komplementer mengalami 
penurunan dan sebaliknya.  

c) Harga faktor-faktor produksi (biaya produksi) 
Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor/ input produksi seperti tenaga 

kerja, bahan baku, modal dalam menghasilkan barang atau jasa. Apabila harga faktor 
produksi (upah tenaga kerja, harga bahan baku, biaya modal) mengalami kenaikan 
maka jumlah barang yang dihasilkan akan mengalami penurunan karena biaya 
produksi meningkat. Kenaikan harga faktor-faktor produksi juga akan mengurangi 
keuntungan perusahaan menyebabkan perusahaan menutup usahanya yang berakibat 
berkurangnya penawaran barang tersebut di pasar. 

d) Teknologi 
Pada umumnya teknologi berpengaruh positif terhadap kegiatan produksi, 

karena kegiatan produksi menjadi lebih efisien sehingga menurunkan biaya produksi 
dan meningkatkan jumlah hasil produksi sehingga penawaran barang tersebut 
meningkat. 

e) Jumlah penjual 
Jumlah penjual berpengaruh positif terhadap penawaran suatu barang, dimana 

makin banyak penjual menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan makin 
meningkat. 

f) Harapan di masa depan 
Penawaran dapat dipengaruhi oleh harapan di masa depan, dimana misalnya 

apabila seorang produsen memperkirakan harga faktor prduksi akan meningkat di 
masa depan, maka jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan lebih banyak di 
masa sekarang. 

 
Kurva penawaran memiliki kemiringan yang positif, dimana apabila terjadi perubahan 

harga (naik atau turun) maka terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran (movement along the 
supply curve). Apabila terjadi perubahan faktor – faktor selain harga, maka kurva penawaran 
akan bergeser ke kiri atau ke kanan (shifting the supply curve). Pergeseran kurva penawaran ke 
kiri (S1) menunjukkan jumlah yang ditawarkan produsen lebih sedikit dengan tingkat harga 
tertentu, sedangkan pergeseran ke kanan (S2) menggambarkan dengan tingkat harga tertentu 
produsen menawarkan jumlah barang yang lebih banyak.29Kondisi ini dditunjukkan oleh 
Gambar 7.8 berikut. 

 
Gambar 7.7  Pergeseran Kurva Penawaran 
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Pertemuan antara kurva permintaan konsumen dan kurva penawaran produsen 
menghasilkan keseimbangan pasar, yaitu tingkat harga (P) dan jumlah (Q) barang yang 
dinginkan oleh konsumen sama dengan tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan 
oleh produsen. Harga keseimbangan yang terjadi dinamakan harga pasar (Peq) dengan 
kuantitas barang (Qeq) keseimbangan. Gambar 7.9. berikut menunjukkan keseimbangan 
antara kurva permintaan dan penawaran. 

 
Gambar 7.8. Keseimbangan Kurva Permintaan dan Penawaran 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.  Teori produksi 
Produsen mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk membeli faktor-faktor 

produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, 
sehingga keseimbangan akan terjadi apabila dana produsen habis terpakai untuk membeli 
faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang digunakan dibedakan menjadi faktor produksi 
tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah 
penggunaanya tetap dan tidak tergantung pada jumlah produksi, meskipun perusahaan tidak 
melakukan kegiatan produksi. Mesin adalah salah satu contoh faktor produksi tetap, 
jumlahnya tidak perlu ditambah pada tingkat produksi tertentu dan tidak bisa dikurangi 
meskipun perusahaan tidak berproduksi. Sedangkan faktor produksi variabel sangat 
dipengaruhi oleh tingkat produksi, semakin besar tingkat produksi maka semakin banyak 
faktor produksi variabel yang dibutuhkan, misalnya tenaga kerja. 

Penggolongan faktor produksi menjadi faktor produksi tetap dan variabel dikaitkan 
dengan waktu produksi, jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka panjang (lima sampai 
sepuluh tahun) atau sangat panjang (lebih dari 25 tahun). Mesin dikategorikan faktor 
produksi tetap karena dalam jangka pendek tidak bisa ditambah atau dikurangi sedangkan 
kebutuhan tenaga kerja (faktor produksi variabel) dapat disesuaikan dalam jangka waktu 
produksi yang pendek. Namun kegiatan produksi dalam jangka panjang dan sangat panjang, 
semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel, karena perusahaan memiliki cukup 
waktu untuk menambah atau mengurangi faktor-faktor produksinya sesuai dengan kebutuhan 
produksi.30 

Ekonom membedakan faktor produksi menjadi barang modal (capital) dan tenaga 
kerja (labor), sehingga menghasilkan fungsi produksi yang menggambarkan hubungan 
matematis dua faktor produksi tersebut. Apabila Q = tingkat produksi (output), K = barang 
modal, L = tenaga kerja. Maka persamaan fungsi produksi adalah:31 

Q = f (K,L) 
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Apabila proses produksi dilakukan dalam jangka pendek, maka salah satu faktor 
produksi, yaitu mesin (barang modal) dianggap konstan, sehingga keputusan kegiatan 
produksi didasarkan pada alokasi efisiensi tenaga kerja. Produksi total (total product= TP) 
adalah jumlah keseluruhan produksi yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh faktor 
produksi (modal, K dan tenaga kerja, L). Produksi marjinal (marginal product= MP) adalah 
tambahan produksi yang dihasilkan karena penambahan penggunaan satu unit faktor 
produksi (tenaga kerja). Apabila MP = produksi marjinal, ∆TP = pertambahan produksi total 
dan ∆L = pertambahan tenaga kerja, maka produksi marjinal dapat dihitung:32 

L

TP
MP






 

Sedangkan produksi rata-rata (average product) adalah produksi yang dihasilkan per unit faktor 
produksi (dalam hal ini tenaga kerja), dimana AP = produksi rata-rata, TP = produksi total 
dan L = tenaga kerja, maka produksi rata-rata dapat dihitung:33 

L

TP
AP 

 

 
Umumnya, proses produksi melewati tiga tahap produksi, dimana pada tahap pertama 

produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat, yaitu pada saat produksi rata-rata 
mencapai maksimum. Pada tahap kedua pertambahan produksi total semakin lambat, dimana 
proses produksi mencapai produksi rata-rata dan produksi total maksimum yang berarti 
produksi marjinal sama dengan nol. Pada tahap ini penambahan tenaga kerja mengakibatkan 
penambahan total produksi semakin menurun meskipun masih bernilai positif. Tahap ketiga 
dari proses produksi ditandai dengan nilai produksi marjinal yang sudah negatif, karena 
penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Hal ini menggambarkan Hukum 
hasil lebih yang semakin berkurang (The law of diminishing return).34 

3.  Kurva Isokuan (Isoquant curve)  
Kurva isokuan (isoquant curve) adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam 

kombinasi penggunaan faktor produksi tenaga kerja dan modal secara efisien untuk 
menghasilkan tingkat produksi yang sama.35 Diasumsikan bahwa faktor-faktor produksi 
(tenaga kerja dan modal) yang dimiliki oleh produsen adalah bersifat variabel, meskipun 
dalam kenyataan proses produksi menggunakan lebih dari dua jenis faktor produksi. Kurva 
isokuan memiliki kemiringan negatif, yang menggambarkan kesediaan produsen untuk 
mengorbankan salah satu faktor produksi variabelnya (misalnya tenaga kerja = L) untuk 
menambah satu unit faktor produksi variabel lainnya (barang modal = K) untuk menjaga 
tingkat produksi yang sama. Kurva isokuan yang lebih tinggi menunjukkan jumlah produksi 
yang lebih besar dan isokuan yang lebih rendah mencerminkan jumlah produksi yang lebih 
rendah. Kesediaan produsen ini menggambarkan ‘Tingkat teknik substitusi faktor produksi 
yang menurun’ (Diminishing of Marginal Rate of Technical Substitution) antara faktor produksi 
tenaga kerja (L) terhadap modal (K).36 Kurva isokuan antara dua faktor produksi ditunjukkan 
oleh Gambar 7.10. berikut ini.  
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Gambar 7.9 Isoquant Curve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat teknik substitusi faktor produksi (MRTSLK) yaitu antara K (modal) dengan L 
(tenaga kerja) adalah seberapa besar proporsi modal digantikan oleh proporsi tenaga kerja 
dalam proses produksi untuk tetap menghasilkan tingkat output yang sama. Secara 
matematis, persamaannya dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
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4.  Kurva Anggaran Produksi (Isocost curve) 

Seperti halnya konsumen, produsen juga dibatasi oleh jumlah anggaran dana yang 
dimilikinya dalam melakukan proses produksi. Produsen akan meminimumkan biaya 
produksinya untuk memaksimumkan keuntungan yang diperolehnya. Hal ini digambarkan 
oleh isocost curve, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan faktor-faktor 
produksi dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. 37 Apabila w = harga faktor produksi 
tenaga kerja berupa upah dan r = biaya sewa faktor produksi barang modal, maka kurva isocost 
adalah:38  

I = wL + rK 
Produsen mendasarkan kegiatan produksinya pada dua prinsip: maksimalisasi output, 

(dengan jumlah anggaran tertentu dihasilkan output yang maksimum) atau minimalisasi biaya 
(dengan jumlah output tertentu dihasilkan dengan biaya yang minimum).  
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Gambar 4.2.4. berikut menunjukkan kurva biaya/anggaran produsen. Grafik pada 
bagian (a) menunjukkan kurva biaya/anggaran produksi berotasi apabila terjadi perubahan 
harga (meningkat atau menurun) pada salah satu faktor produksi yaitu biaya atau upah tenaga 
kerja (L), sedangkan biaya modal (K) tidak mengalami perubahan (konstan). Kurva akan 
berotasi dari dari IC0 ke IC1 apabila biaya/upah tenaga kerja mengalami penurunan dan dari 
IC0 ke IC2 jika upah tenaga kerja meningkat. Sedangkan grafik pada bagian (b) 
memperlihatkan pergerseran kurva biaya produksi apabila terjadi perubahan kemampuan 
anggaran produksi dari IC0 menjadi IC1, apabila menurun dan dari IC0 menjadi IC2, jika 
mengalami peningkatan. 

Gambar 7.10 . Isocost Curve 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
Dalam proses produksi berlaku pula hukum pertambahan hasil yang semakin 

menurun (the law of diminishing return). Hukum ini menjelaskan bahwa pada awalnya 
penambahan faktor produksi tenaga kerja (L) akan menghasilkan penambahan hasil produksi 
(output) yang besar. Namun penambahan tenaga kerja berikutnya menghasilkan tambahan 
yang lebih kecil. Kegiatan produksi menghasilkan jumlah output yang berubah akibat 
perubahan skala penggunaan faktor produksi (return to scale), yang dapat dibedakan menjadi 
tiga jenis:39 

a) Skala hasil menaik (increasing return to scale) 
Kegiatan produksi memiliki karakter ini apabila penambahan satu unit faktor 
produksi menghasilkan peningkatan output produksi lebih dari satu unit. 

b) Skala hasil konstan (constant return to scale) 
Apabila faktor produksi dilipat gandakan menghasilkan jumlah output sebanyak dua 
kali lipat maka proses produksi dikategorikan memiliki skala hasil yang tetap 
(konstan). 

c) Skala hasil menurun (decreasing return to scale) 
Kegiatan produksi termasuk dalam kategori skala hasil menurun apabila penambahan 
satu unit faktor produksi menyebabkan jumlah output bertambah kurang dari satu 
unit. 
 

5.  Teori Biaya 
Produsen memerlukan sejumlah anggaran dana untuk membiayai kegiatan produksi 

dalam menghasilkan barang atau jasa. Biaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu implicit 
cost (biaya yang tidak tercantum secara jelas dalam laporan kecuali, seperti biaya kesempatan = 
opportunity cost), explicit cost (biaya yang tercantum dalam laporan keuangan, seperti biaya 
tenaga kerja, biaya barang modal, biaya listrik, dan lain-lain). Biaya produksi total (total cost) 
adalah keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh produsen untuk membiayai kegiatan 
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produksi, yang terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Biaya tetap 
adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada jumlah output yang dihasilkan misalnya 
sewa gedung kantor. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung pada 
tingkat produksi, seperti upah tenaga kerja dan biaya bahan baku. Dengan kata lain, jika TC = 
biaya total, FC = biaya tetap dan VC = biaya variabel, maka TC = FC + VC.  

Namun, kategori biaya tetap dan variabel hanya berlaku pada proses produksi jangka 
pendek, karena pada proses produksi dengan waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun, 
maka seluruh biaya menjadi biaya variabel, karena tergantung dari tingkat produksinya. Jadi, 
dalam jangka pendek perubahan biaya total hanya ditentukan oleh perubahan biaya variabel. 
Biaya rata-rata (average cost) adalah biaya produksi yang dikeluarkan per unit output produksi. 
Dalam jangka pendek biaya rata-rata produksi adalah akumulasi dari biaya rata-rata (average 
fixed cost) tetap dan biaya rata-rata variabel (average variable cost). Apabila diketahui TC = biaya 
total, FC = biaya tetap, VC = biaya variable, Q = jumlah output produksi, maka biaya rata-
rata ini dapat pula dihitung dengan menggunakan persamaan:40 

 
TC/Q =FC/Q + VC/Q atau TC = FC + VC 
 

Sedangkan biaya marjinal (marginal cost = MC) adalah tambahan biaya produksi karena 
penambahan satu unit output produksi. 

 
6.  Produksi dalam Islam 

Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberi manfaat 
kepada manusia sebagai konsumen. Umumnya, pada masyarakat yang masih sederhana yang 
mempunyai kebutuhan yang masih sedikit, seseorang menghasilkan sendiri barang dan jasa 
yang dibutuhkannya. Ketika peradaban makin berkembang, kebutuhan manusia semakin 
kompleks maka tidak mungkin seseorang memproduksi semua barang dan jasa yang 
dibutuhkannya. Misalnya, seorang petani hanya mampu menghasilkan beras yang menjadi 
kebutuhannya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap ikan, diperolehnya dari 
seorang nelayan, pakaian dari seorang penjahit, dan seterusnya. Setiap orang melakukan 
produksi apa yang menjadi keahliannya shingga tercipta spesialisasi untuk menghasilkan 
proses produksi yang efisien dan dapat meningkatkan produktifitas. 

Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi bukan hanya sekedar memproses input 
produksi menjadi output produksi, tetapi juga mencakup tujuan kegiatan produksi dan 
karakter-karakter yang terkait dengan proses produksi tersebut. Beberapa ekonom muslim 
berikut memberikan definisi produksi:41 

1. Kahf (1992)  
Dalam perspektif Islam, definisi kegiatan produksi merupakan usaha manusia untuk 
memperbaiki kondisi fisik material dan juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan hidup yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Dengan kata lain, Kahf menekankan tercapainya tujuan kegiatan produksi yang harus 
sejalan dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat yang 
menjadi tuntunan ajaran Islam. 

2. Mannan (1992) 
Mannan menekankan pentingnya motif altruism bagi produsen yang Islami sehingga 
sangat berhati-hati dalam menyikapi konsep Pareto Optimum dan Given Demand 
Hypothesis yang dijadikan konsep dasar dalam ekonomi konvensional. 
Pada dasarnya, penolakan Mannan terhadap kedua konsep ini adalah sekaligus 
mempromosikan ide tentang pentingnya distribusi alokatif yang lebih adil diantara 
manusia yang dapat mengangkat harkat hidup manusia.  

3. Siddiqi (1992) 



154 
 

Kegiatan produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan 
nilai keadilan dan kemanfaat (mashlahah) bagi masyarakat. Sepanjang produsen telah 
bertindak adil dan membawa kebaikan bagi masyarakat maka produsen tersebut telah 
bertindak secara Islami. 

4. Rahman (1995) 
Ekonom muslim ini menekankan pentingnya keadilan dan distribusi produksi secara 
merata yang dapat menghasilkan pemerataan kesejahteraan manusia. 

5. Ul Haq (1996) 
Ul Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang 
dan jasa yang merupakan fardhu kifayah, merupakan kebutuhan yang bagi orang 
banyak pemenuhannya adalah wajib. Hal ini penting untuk menjamin 
keberlangsungan kegiatan produksi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan 
manusia di dunia dan akhirat. 

Salah seorang ekonom Islam, Al – Ghazali menjelaskan peranan fungsi produksi 
dalam kehidupan manusia sebagai usaha fisik manusia untuk mengelola sumber daya yang 
ada menajdi Sesutu yang memiliki manfaat yang lebih tinggi bagi kemanusiaan. Secara khusus, 
produksi dipandang sebagai suatu ibadah yang bersifat kewajiban sosial (fardh al kifayah), yaitu 
apabila sekelompok masyarakat telah melakukannya maka kewajiban keseluruhan masyarakat 
telah terpenuhi.42 Hal ini juga merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di dunia 
dalam mengelola sumberdaya secara efisien dan optimal yang telah disediakan Allah sehingga 
dapat diwujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Nilai moral ekonomi Islam 
dalam berproduksi adalah mencapai keuntungan dengan peningkatan manfaat dari 
sumberdaya dengan memanfaatkan sumberdaya sebagai faktor produksi tanpa melakukan 
kerusakan untuk menghasilkan output yang digunakan untuk kebaikan.43 

Produksi, konsumsi dan distribusi adalah rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak 
terpisahkan, dimana produksi adalah mata rantai konsumsi yang menyediakan barang dan jasa 
yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Dalam Islam tujuan kegiatan produksi adalah 
penciptaan mashlahah yang optimal bagi umat manusia sbagai konsumen. Nilai dan prinsip 
Islam dalam berproduksi adalah:44 

1. Amanah untuk mewujudkan mashlahah maksimum 
Amana yang diturunkan dari nilai dasar khilafah merupakan salah satu nilai penting 
dalam Islam yang harus terus dijunjung tinggi. Dalam kegiatan produksi, amanah 
berarti memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai tujuan hidup manusia, dimana 
manusia tidak diperbolehkan mengeksplorasinya dengan cara yang tidak benar dan 
dimanfaatkan untuk kemakmuran di bumi.  

2. Profesionalisme 
Setiap muslim dituntut untuk menjadi produsen yang profesional yang memiliki 
kompetensi di bidangnya, yang berarti setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Hal 
ini memiliki implikasi bahwa setiap produsen harus memiliki keahlian standard dan 
mempersiapkan tenaga kerjanya untuk memenuhi standard minimum untuk 
melaksanakan kegiatan produksi. 

3. Pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi 
Kemampuan standar yang minimum yang dimiliki oleh tenaga kerja menunjukkan 
bahwa tenaga kerja tersebut harus tetap belajar terus untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam berproduksi, sehingga meningkatkan efisiensi kerjanya. 

Pada dasarnya, pekerjaan seseorang tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya 
sendiri tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya secara umum. 
Seorang muslim diwajibkan bekerja untuk hidupnya dan untuk hari akhiratnya. Menurut 
Yusuf Qardhawi, terdapat beberapa faktor diwajibkannya manusia bekerja, yaitu:45 
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1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup 
Seorang muslim diwajibkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan 
pekerjaan yang halal, mencegahnya dari kegiatan meminta – minta dan menjadi 
beban bagi orang lain, serta menjaga tangannya agar tetap berada di atas untuk dapat 
membantu orang lain. 

2. Untuk kemashlahatan keluarga 
Seorang muslim diwajibkan bekerja untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan 
berkecukupan dari segi ekonomi. 

3. Untuk kemashlahatan masyarakat 
Manusia hidup dengan manusia lain dalam masyarakat yang saling membututhkan, 
maka seorang muslim tetap diwajibkan bekerja untuk memberi manfaat bagi 
masyarakat sekitarnya, meskipun seluruh kebutuhannya telah terpenuhi sehingga 
tidak lagi membutuhkan kerja. 

4. Untuk kehidupan dan semua yang hidup 
Seorang muslim yang bekerja tidak hanya mencapai kemaslahatan bagi diri dan 
keluarganya serta masyarakat sekitarnya tetapi juga wajib bekerja untuk 
kemaslahatan seluruh makhluk hidup. 

5. Untuk memakmurkan bumi 
Memakmurkan bumi adalah salah satu tujuan syariat Islam, seperti yang tercantum 
dalam Al Quran QS Hud:61, yang dengan melakukannya berarti telah melakukan 
perintah Allah dalam berbakti kepada-Nya (QS adz-Dzariyat:56) sebagai khalifah 
Allah di bumi (QS al-A’raf:129). 

6. Untuk kerja 
Bekerja bagi seorang muslim adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada 
Allah, meskipun hasil pekerjaannya tidak dimanfaatkan oleh seluruh makhluk. 

Kegiatan produksi dalam Islam adalah untuk maksimalisasi kepuasan dan keuntungan 
di akhirat, yang memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat sebagai salah satu 
ibadah kepada Allah. Hal ini berarti bahwa kegiatan produksi tidak hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup diri sendiri tetapi juga berfungsi sosial (QS al-Hadiid:7). Dengan demikian 
kegiatan produksi dalam Islam harus berdasarkan pada dua garis optimalisasi, yaitu 
optimalisasi sumberdaya manusia untuk mencapai full employment, kecuali yang memiliki udzur 
syar’i dan optimalisasi dalam memproduksi kebutuhan primer, sekunder dan tersier secara 
proporsional.46 

 
C. DISTRIBUSI 

Distribusi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perekonomian yaitu 
kegiatan penyaluran barang dan jasa hasil proses produksi oleh produsen yang akhirnya 
sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi. Umumnya, masalah pendistribusian atau 
alokasi barang dan jasa hasil kegiatan produksi menjadi tanggung jawab bagian pemasaran 
dalam suatu perusahaan. Apabila distribusi dilaksanakan oleh sebuah perusahaan maka tujuan 
yang ingin dicapainya adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dari penjualan barang 
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun, untuk barang yang bersifat barang publik 
yang harus dinikmati secara merata oleh masyarakat maka pemerintah harus turun tangan 
menangani pendistribusiannya/ penyalurannya, terutama untuk golongan masyarakat yang 
kurang mampu atau yang berada di daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan 
kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi, pencapaian standard hidup secara umum bagi 
masyarakat luas serta pencegahan eksploitasi antar golongan masyarakat. 47 

Namun, distribusi yang adil menjadi sulit dianalisis dengan menggunakan konsep 
utilitas karena bersifat abstrak dan sulit diobservasi, sehingga ekonom memilih konsep 
distribusi pendapatan dan kekayaan menjadi alat analisis alternatif, meskipun harus diakui alat 
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analisis ini bukanlah alat ukur yang lengkap. Pendapatan merupakan akumulasi penerimaan 
seseorang/ suatu rumah tangga baik berupa uang maupun non-uang selama periode tertentu 
yang berasaldari tiga sumber. Ketiga sumber penerimaan tersebut adalah pendapatan dari gaji 
dan upah, pendapatan dari aset produktif (aset finansial dan aset riil). Serta pendapatan dari 
pemerintah (transfer payment). Sedangkan kekayaan merupakan nilai aset seseorang pada satu 
periode tertentu dan diukur dengan konsep stok/persediaan. 48 

Terdapat perbedaan mendasar antara sistem perekonomian kapitalis dan sosialis 
terkait dengan distirbusi pendapatan. Konsep dasar kapitalis adalah kepemilikan pribadi 
dimana lembaga hak milik swasta adalah hal paling pokok dalam kapitalisme. Setiap individu 
memperoleh imbalan agara ksumber daya mereka digunakan seproduktif mungkin. Hal ini 
kemudian sangat berpengaruh terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan karena setiap 
individu diberikan kebebasan untuk menghimpun sumberdaya mereka untuk diwariskan 
kepada keluarganya apabila mereka meninggal dunia. Sedangkan dalam sistem sosialis, kerja 
adalah dasar dari distribusi pendapatan, sehingga perbedaan kepemilikan disebabkan oleh 
perbedaan kemampuan dan bakat seseorang bukan karena kepemilikan pribadi.49 Semua alat-
alat produksi dikuasai oleh negara sebagai wujud prinsip kolektivitas/kebersamaan, dan 
karena itu maka alokasi produksi dan distribusi semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh 
negara. 

Konsep distribusi pendapatan dalam Islam difokuskan pada proses distribusinya 
bukan pada hasil proses distribusi tersebut, dimana maqasid al-syariah menjadi dasar sandar 
dan indikator kebutuhan dan batasan distribusi pendapatan. Menurut Afzalurrahman, 
Monzer Kahf dan Husen Sahata, distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga, 
dikaitkan dengan konsep sedekah wajib yang menjadi pengeluaran rumah tangga yang 
berkaitan dengan distribusi pendapatan yang wajib bagi seorang muslim (seperti nafkah, 
zakat, kurban, warisan, dan lain-lain) dan sedekah sunnah yaitu bentuk distribusi pendapatan 
yang bersifat amal (seperti infak, wakaf, wasiat, akikah, sedekah). Dalam konteks negara, 
distribusi pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pasar menjadi tanggung 
jawab pemerintah/negara. Pemerintah harus memastikan pendistribusian dan pemanfaatan 
sumberdaya alam untuk kepentingan masyarakat banyak.50 
 
 
 
LATIHAN TES FORMATIF 

1. Jelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta 
oleh konsumen! 

2. Apa perbedaan: barang normal, barang inferior, barang esensial, barang netral, dan 
barang mewah?  

3. Jelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan 
oleh produsen! 

4. Apa yang dimaksud dengan isoquant curve dan isocost curve? 
5. Jelaskan konsep Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS) dalam produksi! 
6. Bagaimanakah konsep mashlahah dalam konsumsi secara Islami? 
7. Jelaskan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dalam konsep Islam! 
8. Bagaimanakah konsep konsumsi dalam Islam? 
9. Sebutkan nilai dan prinsip Islam dalam berproduksi! 
10. Bagaiamanakah konsep produksi dalam Islam? 
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BAB VIII 

KESEIMBANGAN DALAM PEREKONOMIAN 

 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat: 

1. Memahami pentingnya keseimbangan dalam perekonomian. 

2. Membedakan keseimbangan sektor riil, sektor moneter, dan keseimbangan secara 

umum. 

3. Menjelaskan pengertian keseimbangan di sektor riil (pasar barang). 

4. Menjelaskan pengertian keseimbangan di sektor moneter (pasar uang). 

5. Menjelaskan pengertian keseimbangan AS – AD. 

6. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi Penawaran Agregat (AS). 

7. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi Permintaan Agregat (AD). 

8. Menjelaskan pengertian keseimbangan umum antarpasar dan antarkomoditas. 

  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keseimbangan dalam perekonomian 

antara lain keseimbangan antara konsumen dan produsen, keseimbangan di sektor riil 

(pasar barang), keseimbangan di sektor moneter (pasar uang), keseimbangan secara 

umum, serta pendapatan nasional. Keseimbangan yang terjadi pada suatu pasar atau 

sektor dipengaruhi dan memengaruhi keseimbangan di pasar atau sektor lainnya.  

 

A.   KESEIMBANGAN KONSUMEN DAN PRODUSEN 

Keseimbangan konsumen terjadi ketika jumlah barang yang hendak dikonsumsi 

bertemu dengan tingkat harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen untuk membeli 

barang tersebut. Sedangkan keseimbangan produsen terjadi ketika jumlah barang yang 

hendak ditawarkan bertemu dengan tingkat harga yang sesuai dengan keinginan produsen 

pada saat menawarkan barang tersebut kepada pasar. Apabila kedua keseimbangan ini, 

yaitu keseimbangan konsumen dan produsen akan menghasilkan keseimbangan pasar. 

Keseimbangan yang terjadi dalam pasar adalah interaksi antara konsumen dan 

produsen, yaitu ketika kurva permintaan konsumen dan kurva penawaran produsen 

bertemu pada satu titik keseimbangan harga (P) dan jumlah barang (Q). Harga 

keseimbangan adalah harga dimana jumlah barang yang dikonsumsi dan yang dijual oleh 

konsumen dan produsen tidak ditambah atau dikurangi. Apabila harga yang terjadi di 

bawah harga keseimbangan maka akan terjadi kelebihan permintaan (excess demand). 

Karena mengikuti hukum permintaan maka permintaan akan meningkat tetapi penawaran 

berkurang karena harga yang menurun sehingga terjadi kekurangan pasokan barang 

(shortage). Sebaliknya, apabila harga melebihi harga keseimbangan akan menyebabkan 

terjadinya kelebihan penawaran (excess supply). Menurut hukum penawaran, jumlah 

barang yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat apabila harga naik, penawaran 

lebih besar daripada permintaan konsumen sehingga terjadi surplus. 
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Contohnya: 

Fungsi permintaan pulpen: Qd = 20000 – 2P 

Fungsi penawaran pulpen: Qs = -10000 + 3P 

Dimana Qd, Qs = ribu buah per tahun 

         P   = ribu rupiah per buah 

Keseimbangan pasar: 

Qd = Qs 

20000 – 2P = - 10000 + 3P 

30000  = 5 P 

P  = 6000 

Qd  = 20000 – 2 (6000) = 8000 

Qs  = - 10000 + 3(6000) = 8000 

 

Keseimbangan terjadi ketika harga sebuah pulpen Rp. 6000 per buah, dimana 

dengan harga tersebut jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran yaitu 8 juta 

pulpen per tahun. Apabila harga sebuah pulpen ditetapkan Rp. 7000 per buah (di atas 

harga keseimbangan) maka akan terjadi kelebihan penawaran sebanyak 5 juta buah 

pulpen per tahun. Apabila harga sebuah pulpen ditetapkan Rp. 5000 per buah (di bawah 

harga keseimbangan) maka akan terjadi kelebihan permintaan sebanyak 5 juta buah 

pulpen per tahun.  

 

 

Gambar 8.1. Keseimbangan Pasar Pulpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keseimbangan pasar akan berubah apabila terdapat perubahan pada sisi 

permintaan dan atau penawaran. Apabila perubahan keseimbangan pasar disebabkan 

faktor harga (baik harga naik maupun harga turun) maka berdasarkan mekanisme pasar, 

keseimbangan akan kembali pada titik awal. Namun apabila perubahan keseimbangan 

pasar karena faktor-faktor lain seperti teknologi atau pendapatan, maka keseimbangan 

pasar tidak kembali pada titik awal tetapi membentuk keseimbangan yang baru. Hal ini 

ditunjukkan oleh grafik berikut. 
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Gambar 8.2. Perubahan Keseimbangan Pasar
1
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B. KESEIMBANGAN AS – AD 

Salah satu model keseimbangan dalam perekonomian yang sering digunakan 

dalam analisis teori makroekonomi adalah keseimbangan antara penawaran agregat (AS) 

dan permintaan agregat (AD). Model analisis keseimbangan AS – AD digunakan 

utamanya terkait dengan penentuan output agregat dan tingkat harga. Keseimbangan AS 

– AD ditentukan oleh sisi penawaran dan sisi permintaan. Beberapa faktor yang 

memengaruhi penawaran agregat dan permintaan agregat juga akan dibahas berikut ini:
2
 

1. Penawaran Agregat 

Penawaran agregat (aggregate supply, AS) adalah total keseluruhan seluruh 

barang akhir dan jasa–jasa dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh 

perusahaan–perusahaan pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor memengaruhi 

penawaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu: 

a. Angkatan kerja (size of the labor force) 

b. Persediaan modal/kapital (size of the kapital stock) 

c. Tingkat teknologi (state of technology) 

d. Tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment) 

e. Harga input produksi (price of the faktor of production) 

Dalam menganalisis penawaran agregat ini, perlu dibedakan antara penawaran 

agregat jangka pendek (Short–Run Aggregate Supply, SRAS) dan penawaran agregat 

jangka panjang (Long–Run Aggregate Supply, LRAS). Penawaran agregat jangka pendek 

dipengaruhi oleh semua faktor yangtersebut di atas. Sedangkan, penawaran agregat 

jangka panjang merupakan total output riil yang ditawarkan pada tingkat upah dan harga-

harga telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga masing–masing perusahaan 

menghasilkan output yang memberikan tingkat keuntungan maksimum dan kondisi 

perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment level). 

Faktor–faktor yang memengaruhi penawaran agregat jangka pendek juga memengaruhi 

penawaran agregat jangka panjang, kecuali, faktor harga input/faktor produksi. Dengan 

asusmsi faktor–faktor lain dianggap konstan (ceteris paribus), jika jumlah angkatan kerja 

semakin besar, tingkat pengangguran alamiah semakin rendah, jumlah stok/persediaan 

kapital (modal) semakin besar serta teknologi yang semakin produktif, maka semakin 

besar pula penawaran agregat dalam jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka 

pendek dan penawaran agregat jangka panjang dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar. 8.3. Kurva Penawaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang 
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Gambar di atas memperlihatkan bahwa kurva SRAS memiliki kemiringan yang 

positif, yang menunjukkan bahwa antara SRAS dengan tingkat harga (P) memiliki 

hubungan yang positif. Sedangkan kurva LRAS memiliki bentuk yang vertikal (tegak 

lurus) yang berarti bahwa penawaran agregat jangka panjang tersebut memiliki hubungan 

yang inelastis dengan terjadinya perubahan tingkat harga (P).  

Dari gambar tersebut juga menunjukkan pengaruh perubahan dalam tingkat 

upah atau harga input produksi lainnya, yaitu menggeser kurva penawaran agregat jangka 

pendek, namun tidak memiliki pengaruh terhadap kurva penawaran agregat jangka 

panjang. Contohnya, dalam gambar tersebut di atas, jika tingkat harga suatu barang 

mengalami peningkatan, maka kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke 

kiri, yaitu dari SRAS0 menjadi SRAS1. Sedangkan kurva penawaran agregat jangka 

panjang yang berbentuk vertikal tidak mengalami perubahan.  

Pengaruh perubahan pada faktor stok kapital, jumlah angkatan kerja, atau 

pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan perekonomian untuk 

menghasilkan barang–barang dan jasa–jasa ditunjukkan oleh gambar berikut. Gambar di 

bawah menunjukkan pergeseran ke kanan kurva penawaran agregat jangka pendek 

(SRAS) dan penawaran agregat jangka panjang (LRAS) karena terjadinya peningkatan 

ketiga faktor tersebut di atas. Kurva penawaran agregat jangka pendek yang baru 

memotong kurva penawaran agregat jangka panjang yang baru pada tingkat harga yang 

sama seperti perpotongan antara kurva penawaran agregat jangka pendek yang lama 

dengan kurva penawaran agregat jangka panjang yang lama, seperti yang ditunjukkan 

oleh gambar berikut. 

 

Gambar. 8.4. Pergeseran Kurva Penawaran Jangka Pendek dan Jangka 

Panjang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perubahan kurva penawaran agregat 

(AS) adalah sebagai berikut:
3
 

 

 

 

 

 

 

LRAS0 

SRAS0 

SRAS1 

Tingkat harga (P) 

P0 

0 Y0 Y1 Output riil (Y) 

LRAS1 



164 
 

Tabel. 8.1. Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Kurva AS 

 

Faktor-faktor: Pergeseran kurva AS 

 Y > Yn Ke kiri 

 Y > Yn Ke kanan  

 Tingkat inflasi yang diharapkan ↑ Ke kiri 

 Dorongan upah  Ke kiri 

 Gejolak penawaran yang negatif  Ke kanan  

 Gejolak penawaran yang positif Ke kiri 

 

2. Permintaan Agregat 

Permintaan Agregat (Aggregate Demand, AD) merupakan jumlah barang dan 

jasa akhir (final goods and services) yang diproduksi dalam perekonomian yang diminta 

pada berbagai tingkat harga. Sedangkan, kurva permintaan agregat adalah (aggregate 

demand curve) merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah output 

agregat yang diminta dengan tingkat harga, dengan asumsi faktor-faktor lainnya 

dianggap tidak berubah. Kurva permintaan agregat memiliki kemiringan yang negatif. 

Hal ini menunjukkan bahwa antara jumlah output yang diminta berbanding terbalik 

dengan tingkat harga. Semakin tinggi tingkat harga maka permintaan agregat semakin 

rendah, demikian pula sebaliknya.  

Beberapa faktor berikut memengaruhi permintaan agregat dalam suatu 

perekonomian, yaitu: 

a. Pendapatan disposable (Yd) atau pengeluaran konsumsi (C) 

b. Tingkat bunga (i) 

c. Kepercayaan dunia bisnis (business confidence) atau investasi (I) 

d. Jumlah uang beredar riil (real money supply, Ms/P) 

e. Pengeluaran pemerintah (G) 

f. Pajak (T) 

g. Pendapatan luar negeri (Yf) 

h. Harga luar negeri (Pf) 

i. Nilai tukar riil (exchange rate, ER) 

Apabila faktor-faktor di atas mengalami perubahan, baik mengalami kenaikan 

maupun penurunan, akan memengaruhi permintaan agregat (AD), baik mengalami 

peningkatan atau penurunan. Ketika pendapatan disposable (Yd) atau pengeluaran 

konsumsi (C), pengeluaran investasi (I), jumlah uang beredar/penawaran uang riil (Ms/P) 

pengeluaran pemerintah (G), pendapatan luar negeri (Yf), tingkat harga luar negeri (Pf), 

dan penurunan dalam tingkat bunga (i), pajak (T), dan nilai tukar mata uang (ER) akan 

menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat (AD) dalam perekonomian. Dengan 

kata lain, perubahan tersebut menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. 

Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu bergesernya kurva permintaan agregat 

awal (AD0) menjadi AD1. Sebaliknya, kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri 

atau permintaan agregat mengalami penurunan apabila Yd, C, I, Ms/P, G, Yf,  dan Pf 

mengalami penurunan, serta terjadi kenaikan dalam tingkat bunga (i), pajak (T), dan kurs 

mata uang (ER). Perubahan ini ditunjukkan dengan bergesernya kurva agregat 

permintaan dari AD0 menjadi AD2. 
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Gambar 8.5. Pergeseran kurva AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara ringkas, tabel berikut menggambarkan perubahan faktor-faktor dalam 

perekonomian dan pengaruhnya terhadap kurva permintaan agregat (AD): 

 

Tabel. 8.2. Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Kurva AD 

Faktor-faktor: Pergeseran kurva AD 

 Pendapatan disposable (Yd) ↑ Ke kanan 

 Jumlah uang beredar (Ms) ↑ Ke kanan  

 Pengeluaran pemerintah (G) ↑ Ke kanan 

 Pajak (T) ↑ Ke kiri 

 Ekspor netto (Xn) ↑ Ke kanan  

 Pengeluaran konsumsi (C) ↑ Ke kanan 

 Pengeluaran investasi (I) ↑ Ke kanan 

 Nilai tukar mata uang (ER) ↑ Ke kiri  

 Tingkat bunga (i) ↑ Ke kiri 

 

3. Keseimbangan antara Penawaran Agregat (AS) dan Permintaan Agregat (AD) 

Keseimbangan antara penawaran agregat (AS) dan permintaan agregat (AD) 

dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Keseimbangan AD-AS dalam jangka pendek 

berada pada titik E, yaitu titik perpotongan antara kurva AS dan AD. Pada titik E 

tersebut, yaitu pada titik keseimbangan tersebut, output sama dengan YN dan tingkat 

harga adalah P0. Output atau pendapatan nasional, YN, berarti bahwa kondisi 

perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh, yaitu semua sumber daya ekonomi 

digunakan habis terpakai dan digunakan secara efisien dan efektif. Kondisi YN ini 

dikenal pula sebagai natural rate of output. Apabila kondisi perekonomian memiliki 

tingkat harga, misalnya P1, di atas tingkat harga keseimbangan P0, hal ini  berarti bahwa 

jumlah output yang ditawarkan (digambarkan oleh titik D) lebih besar daripada output 

yang diminta oleh masyarakat (pada titik A). Implikasinya adalah pada tingkat harga P1, 

masyarakat akan berlomba-lomba untuk menjual barang dan jasa yang lebih banyak 

daripada yang ingin dibeli masyarakat, karena harganya lebih tinggi. Dengan demikian 

kondisi perekonomian berada dalam kelebihan penawaran (excess ssupply). Banyaknya 

output yang berada di pasar membuat harga barang-barang dan jasa-jasa turun maka 

secara agregat (keseluruhan) harga juga turun. Penurunan harga ini akan terus 

berlangsung sampai pada tingkat harga keseimbangan, yaitu P0 pada titik E. 

Tingkat harga (P) 

AD0 

AD1 

AD2 

Output riil (Y) 
0 
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Sebaliknya, ketika tingkat harga berada di bawah titik keseimbangan E, 

misalnya P2, hal ini juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Hal ini 

disebabkan berlakunya hukum permintaan, dimana jumlah barang yang diminta akan 

meningkat ketika harganya turun. Jumlah output yang diminta lebih besar (pada titik B) 

dibanding  jumlah output yang dapat ditawarkan (titik A). Kondisi perekonomian berada 

dalam keadaan kelebihan permintaan (excess demand). Permintaan masyarakat terhadap 

barang dan jasa mendorong harga naik kembali dan hal ini terus berlangsung sampai 

harga kembali kepada harga keseimbangan P0 pada titik E. 

 

 

Gambar. 8.6. keseimbangan AD-AS dalam Jangka Pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kurva permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) dalam Ekonomi Islam 

Ibnu Khaldun mengakui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap 

penentuan harga, ia menekankan bahwa penurunan permintaan atau kenaikan penawaran 

menyebabkan kenaikan tingkat harga, demikian pula sebaliknya.
4
 Ekonom Islam ini 

mempercayai bahwa akibat rendahnya tingkat harga yang terjadi sangat tajam akan 

merugikan pedagang sehingga mendorongnya keluar dari pasar. Sebaliknya, akibat 

tingginya tingkat harga yang naik sangat drastis akan sangat menyusahkan konsumen.  

Menurut Khaldun faktor yang memengaruhi tingkat penawaran adalah 

permintaan, keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh (termasuk 

ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki), ketenangan dan keamanan, 

dan kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Semua faktor 

ini menjadi elemen penting dalam teori produksinya. Sebaliknya, faktor-faktor yang 

memengaruhi permintaan adalah tingkat pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan, adat 

istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. 

Namun, Ibnu Khaldun tidak memikirkan grafik penawaran dan permintaan, elastisitas 

permintaan dan penawaran. Ibnus Khaldun lebih terfokus pada keseimbangan harga yang 

berperan dalam diskusi ekonomi modern. Ibnu Khaldun mengesampingkan kemungkinan 

atau keinginan pemuasan diri dan menekankan pembagian kerja dan spesialisasi. Terkait 

dengan hal ini, Ibnu Khaldun menyatakan, ‘menjadi jelas dan pasti bahwa seseorang 

individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya sendirian. Mereka 

semua harus bekerja sama untuk tujuan ini. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerja sama 

Tingkat harga (P) 

P0 

P1 

P2 

0 YN 
Output riil (Y) 

Kelebihan penawaran 

Kelebihan permintaan 

SRAS 

D A 
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yang saling menguntungkan jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat dicapai oleh 

individu-individu itu sendirian.’
5
 

Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang 

terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasl dari dalam maupun luar negeri. 

Faktor-faktor yang menentukan besarnya permintaan agregatif adalah tingkat harga 

secara umum, jumlah uang beredar nominal, jumlah obligasi pemerintah, defisit 

tertimbang pada pemanfaatan tenaga kerja secara penuh dan lain-lain. Besarnya 

permintaan agregatif ini ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional (Y). Jadi, kurva 

permintaan agregatif dapat digunakan untuk melihat hubungan tingkat harga dengan 

tingkat pendapatan nasional.  Perubahan tingkat harga akan memengaruhi keseimbangan 

melalui pengaruhnya terhadap jumlah penawaran uang riil, yang dapat digambarkan 

sebagai: 

M’s = Ms/P 

yaitu Ms adalah penawaran uang nominal dan P adalah tingkat harga. Kenaikan tingkat 

harga P akan menurunkan penawaran uang riil dan penurunan tingkat harga secara umum 

akan meningkatkan penawaran uang yang sesungguhnya. Dalam ekonomi Islam, naiknya 

penawaran uang riil akibat turunnya tingkat harga akan meningkatkan jumlah uang tunai 

yang dipegang oleh perorangan dan perusahaan. Oleh karenanya, masyarakat 

berkepentingan mengurangi jumlah uang tunai agar zakat dan biaya lainnyayang 

dikenakan atas penarikan modalnya dapat dibayar dari keuntungan, bukan dari modal itu 

sendiri, sehingga masyarakat perlu mencairkan tabungannya. Dengan demikian, investasi 

terkait dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, serta melalui penggandaan 

(multiplier), akan meningkatkan pendapatan nasional. Kemungkinan sebagian dari uang 

yang diaktifkan itu diarahkan pada peningkatan konsumsi dan hal ini juga akan 

meningkatkan pendapatan nasional.  

Uang tunai merupakan bagian dari kekayaan seseorang, tetapi hal ini berbeda 

dengan kekayaan fisik lainnya yang nilai nominalnya dapat naik dan turun sesuai tingkat 

harga umum. Sebaliknya, nilai nominal uang bersifat tetap sedangkan nilai riilnya 

bergerak berlawanan arah dengan tingkat harga. Apabila nilai uang itu menjadi kekayaan 

financial bersih dari keseluruhan ekonomi yaitu klaim financial terhadapanya tidak 

memberikan kesetaraan, maka perubahan tingkat harga akan memengaruhi tingkat 

kekayaan bersih. Jadi, apabila tingkat harga akan turun maka jumlah uang tunai riil akan 

meningkat, kekayaan meningkat, dan konsumsi meningkat pula; dengan asumsi bahwa 

konsumsi dipengaruhi oleh tingkat kekayaan. Selain itu, penurunan harga umum 

meningkatkan tingkat upah riil yang kemudian akan menaikkan nilai riil remunerasi 

sehingga menaikkan konsumsi.  

Hal ini berarti bahwa turunnya tingkat harga secara umum mengakibatkan 

meningkatnya pengeluaran konsumsi, yang kemudian akan menggeser kurva ISI ke 

bawah, sekaligus kenaikan pada pendapatan nasional (Y) dan tingkat keuntungan tertentu 

(r0). Dengan demikian penurunan tingkat harga akan meningkatkan pendapatan nasional, 

yang berarti terdapat hubungan negative antara keduanya. Hal ini ditunjukkan oleh fungsi 

permintaan agregat. Penurunan kurva AD dalam ekonomi Islam ditunjukkan dalam 

gambar berikut.
6
 Pada bagian (a) ditunjukkan penurunan harga umum dari P0 ke P1, yang 

terkait dengan peningkatan produktifitas umum sebagai akibat kenaikan konsumsi dari 

C0 ke C1. Pada bagian (b) adalah kurva pembantu untuk dapat memutar sumbu. Pada 

tingkat pendapatan nasional tertentu, peningkatan pada konsumsi agregat menggeser 

kurva ISI (dari IS0 ke IS1) yang ditunjukkan pada bagian (c). Kombinasi dari gambar 

pada bagian (a) dan (b) menghasilkan kurva permintaan agregat (AD) pada bagian (d). 
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Kurva ini menunjukkan bahwa ketika tingkat harga umum turun dari P0 ke P1, maka 

permintaan terhadap produksi nasional meningkat dari Y0 ke Y1. 

 

Gambar. 8.7. Penurunan Kurva AD dalam Hukum Islam 
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Kurva penawaran agregatif (AS), dalam ekonomi Islam, menggambarkan 

volume produk nasional yang diproduksi pada tingkat harga yang berbeda-beda. 

Ekonomi Islam tidak dikenal monopoli  dalam setiap pasar, maka uang atau upah 

nominal yang harus dibayarkan pada tenaga kerja adalah benar-benar fleksibel secara 

sempurna bergerak ke atas atau ke bawah, karena penentuan pekerja bekerja atau tidak, 

didasarkan hanya kepada upah yang nyata yang ditawarkan saja. Hal ini cukup rasional 

untuk berasumsi dalam jangka pendek, modal dan tanah adalah input yang tetap dalam 

proses produksi. Penggunaannya berlaku konstan sehingga satu-satunya faktor produksi 

variabel hanyalah tenaga kerja. Atas dasar asumsi ini, maka fungasi produksi agregat 

dapat dinyatakan sebagai: 
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Y = Y(N) 

Jadi dapat dinyatakan bahwa tingkat pendapatan nasional merupakan fungsi dari 

jumlah tenaga kerja. Tingkat pendapatan nasional akan mengalami peningkatan apabila 

tenaga kerja meningkat. Diasumsikan bahwa fungsi produksi ini dapat menghapus 

perolehn marjinal (tambahan) dari tenaga kerja. Besarnya penawaran tenaga kerja 

dipengaruhi oleh tingkat upah yang ditawarkan. Upah nyata dapat dinyatakan sebagai 

gaji nominal dibagi dengan tingkat harga. Apabila w adalah upah riil, W merupakan upah 

nominal, P adlah tingkat harga, maka secara matematis dinyatakan sebagai: 

w = W/P 

Penawaran tenaga kerja agregat merupakan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh 

seluruh individu pad tingkat harga tertentu, dan dapat dinyatakan sebagai: 

 SN =SN
w 

Gambar berikut
7
 merupakan derivasi geometric dari kurva penawaran agregat dari 

sistem persamaan di atas. Bagian (a) menunjukkan permintaan tenaga kerjaa adalah sama 

dengan penawaran tenaga kerja pada tingkat keseimbangan upah riil (we), dimana terjadi 

kesempatan kerja penuh. Hal ini juga menyebabkan tercapainya tingkat kesempatan kerja 

penuh yan ditunjukkan oleh bagian (b). Kurva penawaran total pada bagian (c) adalah 

benar-benar inelastic sempurna sebagai akibat dari variabel-variabel pada bagian (a) dan 

(b) diukur secara nilai/harga riil. Sedangkan pada bagian (d) menunjukkan persamaan 

upah riil, yaitu hubungan timbal balik antara tingkat harga dan upah nyata dalam suatu 

upah nominal yang tetap. Ketika harga meningkat, maka upah nyata dibayarkan, 

berbanding dengan upah nominal yang ditetapkan akan menjadi rendah. Sebaliknya, 

apabila harga turun maka upah riil akan naik. Pada model ini, upah riil selamanya sesuai 

dengan tingkat rata-rata upah dalam keseimbangan (we). Jadi, upah riil tidak dapat 

berubah, dan nilai upah akan naik apabila tingkat harga mengalami peningkatan dan 

mengalami penurunan jika harga juga turun. Hal ini didasarkan pada asumsi di atas 

bahwa nilai uang fleksibel untuk bergerak naik dan turun. 

 

Gambar. 8.8. Penurunan Kurva AS dalam Hukum Islam 
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5. Pendapatan Nasional 

Arus kegiatan ekonomi menggambarkan saling keterkaitan di antara pelaku 

ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, sektor luar negeri dan berbagai 

jenis pasar yang terdapat dalam perekonomian seperti pasar barang, pasar faktor 

produksi, dan pasar uang. Berikut adalah uraian singkat mengenai para pelaku ekonomi.
8
  

1. Rumah tangga 

Rumah tangga adalah salah satu unit pengambil keputusan yang menyediakan, 

menjual atau menyewakan faktor-faktor produksi kepada perusahaan melalui pasar 

input produksi. Di satu sisi, rumah tangga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk 

upah (tenaga kerja), sewa (tanah, bangunan, property), bunga (modal) dan laba atas 

jasanya menyediakan input produksi bagi perusahaan. Di sisi lain, rumah tangga 

berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. 

2. Perusahaan 

Perusahaan merupakan organisasi yang terdiri dari produsen yang menghasilkan dan 

menawarkan barang dan jasa melalui pasar produksi. Perusahaan menghasilkan 

barang dan jasa dengan memanfaatkan input/faktor-faktor produksi yang disewa dan 

dibeli dari rumah tangga. Sama halnya dengan sektor rumah tangga, perusahaan juga 

wajib membayar pajak kepada pemerintah. 

3. Pemerintah 

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki dua fungsi utama, yaitu 

sebagai penyedia barang dan jasa kepada rumah tangga dan perusahaan. Fungsi kedua 

adalah melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan. 

4. Sektor luar negeri 

Sektor luar negeri direpresentasikan dalam bentuk kegiatan ekspor (X) dan impor (M). 

Ekspor merupakan kegiatan dimana pengusaha luar negeri membeli barang dan jasa 

dari perusahaan dalam negeri. Kegiatan ini menunjukkan adanya aliran dana dari luar 

negeri masuk ke dalam negeri suatu negara. Sebaliknya, kegiatan impor adalah ketika 

pengusaha dalam negeri membeli barang dan jasa dari luar negeri, yang berarti adanya 

aliran dana keluar negeri. Ekspor netto (Xn) adalah selisih positif dari eskpor (X) 

kurang impor (M). 

Berbagai jenis pada terdapat suatu perekonomian, yaitu pasar faktor produksi 

yang merupakan tempat transaksi jual-beli faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, 

tanah, dan capital. Pasar produk adalah tempat diperjualbelikan barang dan jasa hasil 

produksi sektor perusahaan. Sedangkan pasar uang atau kredit adalah pasar dimana 

penawaran dana/kredit oleh rumah tangga dan permintaan dana/kredit oleh perusahaan 

berlangsung. 

Perhitungan pendapatan nasional merupakan seperangkat aturan dan teknik 

untuk mengukur aliran seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan dan aliran seluruh 

input produksi yang digunakan oleh suatu perekonomian untuk menghasilkan output 

barang dan jasa. Data tentang pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi 

suatu negara yang dicapai dalam suatu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke 

tahun. Oleh karena itu pendapatan nasional memiliki peranan penting dalam 

menjelaskan: (1). Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, (2). Perubahan dan 

pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Pendapatan nasional atau serig pula disebut sebagai 

produk nasional adalah istilah yang menjelaskan tentang nilai barang-barang dan jasa-

jasa yang telah diproduksi suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep yang 

lebih spesifik, pendapatan nasional atau produk nasional dibedakan menjadi dua: (1). 

Produk Nasional Bruto (PNB), (2). Produk Domestik Bruto (PDB).  
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Produk Nasional Bruto (PNB) Gross National Product (GNP) yaitu produk 

nasional yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut. Jadi 

seluruh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara suatu negara baik yang 

berada di dalam negeri maupun di luar negeri dimasukkan dalam perhitungan pendapatan 

nasional bruto ini. Sedangkan faktor produksi yang digunakan oleh warga negara asing 

tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional bruto. Dengan kata lain, 

pendapatan warga negara Amerika Serikat yan bekerja di Indonesia dan keuntungan 

perusahaan multinasional dari Perancis yang beroperasi di Indonesia tidak termasuk 

dalam Produk Nasional Bruto Indonesia. Namun, sebaliknya pendapatan semua tenaga 

kerja Indonesia yang berada di luar negeri, seperti TKI di Arab Saudi dihitung dalam 

PNB Indonesia. 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah 

produk nasional yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (baik milik 

warga negara tersebut maupun milik warga negara asing). Hal ini dimungkinkan dengan 

adanya proses globalisasi sehingga perusahaan asing (perusahan multinasional) dapat 

beroperasi di negara lain. Perusahaan multinasional beroperasi di suatu negara dan 

membantu meningkatkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut. 

Operasi perusahaan multinasional di suatu negara menambah barang dan jasa yang 

diproduksi negara tersebut, menambah penggunaan tenaga kerja dan meningkatkan 

pendapatan dan juga membantu menambah ekspor. Dengan pemikiran tersebut maka 

nilai produksi yang disumbangkannya perlu dihitunga dalam pendapatan nasional. Jadi, 

PNB dan PDB merupakan ukuran mengenai kemampuan suatu negara untuk 

menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Jadi, hubungan antara PNB 

dan PDB dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:
9
 

 

PDB = PNB – PFN dari LN 

dimana PFN dari LN adalah pendapatan faktor netto dari luar negeri, yaitu pendapatan 

faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan 

faktor-faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. 

Produk domestik netto (Net Domestic Product, NDP) merupakan output bersih 

yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, yang hanya memperhitungkan investasi bersih 

yang tidak memperhitungkan penyusutan. NDP diperoleh dari GDP dikurangi dengan 

nilai penyusutan atau depresiasi. Penyusutan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menggantikan peralatan yang rusak selama masa penggunaan dalam tahun yang 

bersangkutan. Penyusutan dikenal pula sebagai investasi penggantian.  

Pendapatan nasional (national income, NI) adalah pendapatan 

agregat/keseluruhan yang diperoleh faktor-faktor produksi, sebelum pajak langsung dan 

pembayaran transfer. Pendapatan nasional diperoleh dari pengurangan dan/atau 

penambahan terhadap NDP. Pertama, adalah mengurangkan pajak tidak langsung dari 

dan kewajiban-kewajiban bukan pajak NDP. Kedua, mengurangkan pembayaran transfer 

oleh perusahaan. Ketiga adalah menambahkan subsidi yang diberikan pemerintah kepada 

perusahaan, dan kemudian dikurangi lagi dengan surplus yang diperoleh BUMN selama 

periode yang bersangkutan. Contoh pajak tidak langsung adalah beban pajak yang 

dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan dan bea cukai. Kewajiban bukan 

pajak termasuk di dalamnya adalah biaya inspeksi, penetapan-penetapan khusus, serta 

berbagai macam denda atau hukuman. Pembayaran transfer oleh perusahaan antara lain 

seperti pembayaran transfer kepada individu atau insitusi yang bersifat non-laba. 

Terakhir adalah surplus penerimaan negara selisih antara penerimaan perusahaan dari 
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berbagai penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan 

perusahaan-perusahaan pemerintah. 

Pendapatan perorangan (personal income, PI) adalah pendapatan agregat yang 

berasal dari berbagai sumber yang secara actual diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga. Nilai PI dapat diperoleh dengan mengurangi semua pendapatan agregat yang 

tidak diterima oleh rumah tangga, seperti keuntungan perusahaan, kontribusi jaminan 

sosial, bunga bersih. Setelah itu ditambahkan pendapatan yang diterima oleh individu 

atau rumah tangga yang tidak masuk dalam perhitungan GNP, NNP atau NI. Unsur 

terbesar dari PI adalah pembayaran transfer dari pemerintah untuk program-program 

kesejahteraan. Berikutnya adalah pendapatan dividen yang merupakan bagian 

keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham, serta pendapatan 

bunga dari berbagai sumber.  

Selain itu, konsep lain tentang pendapatan nasional adalah pendapatan 

disposable (disposable income, DI) adalah jumlah pendapatan yang secara aktual tersedia 

bagi rumah tangga untuk dibelanjakan, baik untuk konsumsi (C) maupun untuk tabungan 

(S). DI ini merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi pajak. Jadi, DI adalah 

pendapatan nasional yang telah dikurangi pajak perorangan dan kewajiban-kewajiban 

non-pajak. Yang termasuk dalam pajak perorangan adalah pajak pendapatan, hadiah, 

pajak-pajak kekayaan perorangan. Sedangkan kewajiban bukan pajak termasuk biaya 

paspor, denda, dan sumbangan. 

Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional: 

pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi.
10

 

Pendekatan pengeluaran merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan 

nasional (Y atau GDP) diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh 

permintaan akhir atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur dengan harga 

pasar yang berlaku. Jadi, GDP adalah total nilai pasar dari konsumsi barang dan jasa 

rumah tangga (C), pengeluaran perusahaan untuk investasi (I), pengeluaran pemerintah 

(G), serta net ekspor (X-M). Secara matematis dapat dituliskan sebagai: 

Y = C + I + G + (X-M) 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) adalah total nilai pasar dari barang dan 

jasa yang dibeli oleh insitusi rumah tangga dan non-laba. Pengeluaran ini terdiri dari tiga 

komponen: pengeluaran untuk barang tahan lama (seperti perumahan), untuk barang 

tidak tahan lama (seperti bahan makanan) dan pengeluaran untuk jasa, seperti kesehatan, 

pendidikan. Pengeluaran investasi (I) total nilai pasar dari pembelian bangunan-bangunan 

yang baru dihasilkan dan peralatan-peralatan lama yang dimiliki produsen, ditambah nilai 

perubahan dalam volume persediaan yang dimiliki oleh produsen. Pengeluaran investasi 

ini terdiri dari tiga komponen: pabrik beserta peralatannya (gudang), bangunan rumah 

tinggal yang dimasukkan dalam investasi, dan perubahan-perubahan dalam persediaan. 

Sedangkan pengeluaran pemerintah (G) adalah seluruh pengeluaran pemerintah baik 

pusat maupun daerah, seperti menambah peralatan militer, membayar gaji pegawai 

negeri, pembangunan jalan, perbaikan jalan, pengeluaran pendidikan, dan lain-lain. 

terakhir adalah pengeluaran net ekspor yang merupakan nilai pasar ekspor barang dan 

jasa dikurangi nilai pasar impor barang dan jasa. 
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Pendekatan yang kedua dalam menghitung pendapatan nasional adalah 

pendekatan pendapatan, yaitu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan 

cara menambahkan seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang 

terhadap proses produksi. Pendapatan tersebut antara lain upah/gaji, keuntungan 

perusahaan, sewa, serta bunga netto yang dibayar perusahaan.  Pendekatan terakhir 

adalah dengan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan 

jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor dalam perekonomian. Jadi, GDP menurut 

pendekatan produksi adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara jumlah masing-

masing barang dan jasa dengan harga dari barang dan jasa tersebut. 

Terdapat empat hal yang seharusnya dapat diukur dengan pendekatan 

pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, sehingga dapat dilihat tingkat kesejahteraan 

secara lebih jernih dan tidak bias. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai keempat 

hal tersebut:
11

 

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah 

tangga 

Penghitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah 

dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial ekonomi Islam bisa 

masuk. Besarnya rakyat yang masih berada dai bawah garis kemiskinan akan mudah 

dikenali, apabila penyebaran pendapatan individu secara nasional dideteksi secara 

tepat. 

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan 

Perlu disepakati untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secar 

subsisten dalam penghitungan GNP. Komoditas subsisten ini, khususnya pangan, 

sangat penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa decade masuk 

dalam perekonomian dunia. untuk mengetahui tingkat produksi komiditas ini, perlu 

diketahui lebih dahulu tingkat harga yang digunakan.  

3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islami 

Perlunya mengekspresikan kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase 

konsumsi total. Hal ini perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan 

kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air 

bersih, rekreasi, dan pelayanan public lainnya, dapat menjadi ukuran bagaimana 

tingkat kesejahteraan suatu negara. 

4. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami 

melalui pendugaan nilai santunan antarsaudara dan sedekah 

GNP adalah ukuran moneter yang tidak memasukkan unsure transfer payment seperti 

sedekah. Namun, dalam Islam sedekah memiliki peran penting, bukan hanya 

pemberian sukarela pad orang lain. Namun, sedekah adalah bagian dari kepatuhan 

dalam menjalankan kehidupan beragama. Dalam masyarakat Islam, terdapat satu 

kewajiban menyantuni kerabat yang sedang kesulitan ekonomi. Dibanding amal 

sedekah yang sering ditunaikan oleh umat Islam, lebih mudah mengestimasi 

pembayaran zakat, kewajiban pembayaran transfer yang penting dalam negara 

muslim. Saat ini diupayakan untuk menghitung zakat sebagai persentase dari GNP. 

Pengukuran ini bermanfaat sebagai salah satu komponen kebijakan dalam 

pengambilan keputusan dalam bidang sosial ekonomi sebagai bagian dalam 

mengentaskan kemiskinan. 
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C. KESEIMBANGAN PASAR BARANG (KURVA IS) 

Konsep keseimbangan yang lain adalah keseimbangan pada pasar barang. Pasar 

barang (goods/product/output/commodity market) atau sektor riil yang menggambarkan 

kondisi perekonomian dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa.
12

 Dengan 

kata lain, sektor riil adalah pasar untuk barang – barang atau jasa – jasa yang telah 

diproduksi oleh produsen/industri. Keseimbangan yang terjadi di pasar barang 

digambarkan oleh kurva IS (Investment – Saving), yaitu kurva yang menggambarkan 

berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga (i) dan pendapatan (Y).
13

 Jadi, dalam 

ekonomi konvensional, kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang. 

Kemampuan perekonomian memproduksi barang dan jasa pada suatu periode tertentu 

digambarkan oleh sisi penawaran dalam pasar barang. Di lain pihak, aktifitas 

pengeluaran oleh para pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan/industri, 

pemerintah dan luar negeri, digambarkan oleh sisi permintaan dalam pasar barang 

tersebut.  

Pembahasan bentuk-bentuk struktur perekonomian dibutuhkan sebelum 

membahas mengenai kurva IS maupun kurva LM. Struktur perekonomian dapat 

dibedakan atas perekonomian tertutup atau perekonomian dua sektor yaitu perekonomian 

yang terdiri dari komponen konsumsi (C) dan tabungan (S) masyarakat. 

Dalam perekonomian secara makro, pendapatan nasional suatu negara terdiri dari 

konsumsi individu/rumah tangga (C), konsumsi swasta/industri dalam bentuk investasi 

(I), pengeluaran konsumsi pemerintah (G), dan kegiatan ekspor (X) dan impor (M) 

dengan negara lain. Selisih antara ekspor dan impor dikenal dengan net ekspor (X – M). 

Secara matematis, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = C + I + G + X – M  

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga 

itu sendiri. Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi untuk 

rumah tangga (C) terhadap pendapatan (Y) sebagai berikut: 

 C = f(Y) 

Sedangkan fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 C = a + bY 

 C = a + (1 – MPS) Y 

 

Investasi suatu perusahaan sangat tergantung pada tingkat suku bunga (i), dimana 

keduanya memiliki hubungan yang negatif. Makin tinggi tingkat suku bunga (i), maka 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kecil, dan sebaliknya ketika 

tingkat suku bunga (i) rendah maka semakin besar investasi perusahaan. Hubungan 

antara tingkat suku bunga dan investasi dapat digambarkan secara matematis sebagai 

berikut: 

  I = f(I) 

 

dimana ∆I/∆I < 0 atau secara eksplisit persamaan investasi dapat dinyatakan sebagai: 

 I = Io – ki 

dengan:  

Io = besarnya pengeluaran investasi pada tingkat suku bunga sama dengan nol 

i   = tingkat bunga umum 

k  = besarnya koefisen tingkat bunga 

 

Beberapa faktor yang memengaruhi kurva IS ini antara lain:
14
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1. Bilangan pengganda (multiplier) 

Fungsi IS, baik intercept maupun slope, dipengaruhi oleh besar kecilnya angka 

pengganda. Semakin besar angka pengganda, maka akan semakin besar pula intercept 

dan slope fungsi IS. Sedangkan besar kecilnya angka pengganda sendiri dipengaruhi 

oleh kecenderungan mengonsumsi marjinal (MPC= Marginal Propensity to Consume) 

atau b dan elastisitas investasi terhadap pendapatan (f). 

Nilai MPC =b diperoleh dari 1 – MPS (Marginal propensity to Save = kecenderungan 

menabung marjinal). 

2. Kepercayaan masyarakat terhdap kondisi perekonomian (economic and business 

confidence) 

Kepercayaan konsumen dan dunia bisnis terhadap perekonomian dicerminkan oleh 

perubahan dalam peubah konsumsi otonom (a) dan peubah investasi otonom (Io). 

Apabila kedua peubah dalam konsumsi otonom dan investasi otonom mengalami 

perubahan maka akan memengaruhi intercept dari kurva IS, dimana apabila terjadi 

peningkatan pada a dan Io maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, kurva 

IS akan bergeser ke kiri apabila nilai salah dari a dan Io mengalami penurunan. 

3. Kepekaan pengeluaran investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga (interest 

elasticity of investment) 

Semakin peka investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga maka kemiringan 

(slope) kurva IS akan semakin curam, sedangkan interceptnya tidak berubah (tetap). 

Demikian pula sebaliknya, semakin tidak sensitif/peka investasi terhadap perubahan 

tingkat suku bunga maka kemiringan kurva IS semakin datar. Dengan demikian, 

elastisitas investasi terhadap tingkat suku bunga hanya akan memengaruhi kemiringan 

kurva IS, sedangkan interceptnya tidak berubah, yang berarti pula tidak akan 

menyebabkan kurva IS tersebut bergeser. 

4. Kebijakan pemerintah (fiscal policy) 

Perubahan dalam peubah kebijakan fiskal (seperti pengeluaran pemerintah, G, dan 

pajak, T) akan memengaruhi intercept kurva IS, tetapi tidak memengaruhi slope kurva 

IS. Dengan kata lain, perubahan dalam peubah kebijakan fiskal (G dan T) hanya akan 

menyebabkan kurva IS bergeser dengan kemiringan (slope) yang tetap. Sebenarnya, 

kebijakan fiskal dapat pula memengaruhi slope kurva IS, apabila pajak yang dipungut 

oleh pemerintah adalah pajak pendapatan (induced tax), dimana tarif (tax rate) pajak 

akan memengaruhi angka pengganda (multiplier), yang kemudian akan memengaruhi 

baik intercept maupun slope dari kurva IS. 

Komponen pembentuk kurva IS adalah investasi (I) dan tabungan (S). Investasi 

(I) yang dilakukan ditentukan atau dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hubungan antar 

tingkat investasi dan tingkat bunga adalah berbanding terbalik (negatif), dimana semakin 

tinggi tingkat bunga maka tingkat investasi yang dilakukan akan semakin rendah. 

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga maka investasi semakin tinggi. 

Misalnya saja pada gambar berikut menunjukkan kurva permintaan agregatif dengan 

persamaan fungsi, I = 80 – 4i, dengan I adalah nilai investasi pertahun (dinyatakan dalam 

milyar rupiah) dan i adalah tingkat bunga (dinotasikan dalam persentase). Jika tingkat 

bunga i = 15%, maka tingkat investasi dalam perekonomian sebesar Rp. 20 milyar (I = 

80 – 4x15%).
15
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Gambar. 8.9. Fungsi Permintaan Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat akan memiliki tabungan (S) dari pendapatan yang tidak dihabiskan 

untuk konsumsi (C) dan tabungan ini dapat dipergunakan untuk melakukan investasi (I). 

Hal ini dapat digambarkan secara matematis sebagai berikut: 

Y = C + I 

dimana S = I  

Sedangkan persamaan fungsi konsumsi adalah: 

C = C0 + cY 

dimana  C0 adalah konsumsi otonom, yaitu besarnya pengeluaran konsumsi pada 

tingkat pendapatan nasional  (Y) sama dengan nol, c adalah besarnya kecenderungan 

mengonsumsi marjinal (marginal propensity to consume, MPC). Besarnya nilai c adalah 

perubahan selisih konsumsi (C) dengan besarnya perubahan pendapatan nasional (Y), 

dan dapat dituliskan sebagai: 

 

c = ∆C/ ∆Y  

 

Sedangkan persamaan fungsi tabungan adalah: 

  

S = S0 + sY 

 

dengan S0 adalah besarnya nilai tabungan pada saat pendapatan nasional (Y) sama 

dengan nol, atau S0 adalah nilai konsumsi otonom yang bernilai negatif (-C0). Nilai s 

adalah kecenderungan menabung marjinal (marginal propensity to save, MPS). Nilai s 

ini diperoleh dari selisih perubahan nilai tabungan (S) dengan perubahan nilai pendapatan 

nasional (Y), dapat dituliskan sebagai: 

 

s = ∆S/∆Y 

 

Disamping itu, nilai s juga sama dengan 1 – c, karena MPC + MPS = 1. Fungsi 

konsumsi dan tabungan ditunjukkan oleh grafik berikut. 
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Gambar. 8.10. Fungsi Konsumsi (C) dan Tabungan (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan kurva IS ditunjukkan oleh grafik berikut: 

 

Gambar. 8.11. Penurunan Kurva IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva pada kuadran (I) menggambarkan fungsi permintaan investasi dimana 

hubungan antara tingkat bunga (i) dan investasi (I) berbanding terbalik, yaitu ketika 

tingkat bunga mengalami kenaikan i0 dari menjadi i1, maka investasi mengalami 

penurunan. Selanjutnya, pada kuadran (I) sebagai garis pembantu yang menghubungkan 

investasi dengan dirinya sendiri sehingga membentuk sudut 45
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menunjukkan hubungan positif antara tingkat tabungan (S) dengan tingkat pendapatan 

(Y). Hal ini berarti bahwa ketika tingkat pendapatan (Y) mengalami peningkatan maka 

nilai tabungan juga meningkat. Hubungan antara tingkat pendapatan yang meningkat 

ketika tingkat bunga turun ditunjukkan oleh kuadran (IV), yaitu perpotongan antara 

tingkat bunga i0 dengan tingkat pendapatan Y0 menghasilkan titik A. Selanjutnya, 

perpotongan antara tingkat bunga i1 dengan tingkat pendapatan Y1 menghasilkan titik B. 

Apabila kedua titik ini dihubungkan maka akan menghasilkan kurva IS. Kurva IS 

memiliki kemiringan yang negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat bunga akan 

mendorong investasi semakin rendah, yang kemudian akan mendorong tingkat 

pendapatan semakin rendah.  

 

D. KESEIMBANGAN PASAR UANG (KURVA LM) 

Keseimbangan yang terjadi di pasar uang (money market) adalah pertemuan 

antara sisi permintaan dan sisi penawaran terhadap uang.  Secara umum definisi pasar 

uang (money market) adalah pasar dimana uang atau dana jangka pendek 

diperdagangkan. Dengan kata lain, pasar uang adalah tempat terjadinya interaksi antara 

penawaran dan permintaan uang, yang kemudian akan menentukan tingkat bunga. 

1. Penawaran (MS) dan Permintaan Uang (Md) 

Yang dimaksud dengan penawaran uang atau uang beredar (supply money, Ms) 

adalah jumlah uang yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Jumlah uang yang 

beredar  ini ditentukan oleh bank sentral suatu negara, dalam hal ini Bank Indonesia 

sebagai otoritas moneter. Definisi uang beredar dibedakan menjadi dua, yaitu: (a). Dalam 

arti sempit (narrow money), disimbolkan dengan M1, yaitu terdiri dari uang kartal (uang 

kertas dan uang logam) dan uang giral (giro), (b). Dalam arti luas (broad money) yang 

dinotasikan dengan M2.  

Apabila M1 adalah jumlah uang beredar dalam arti sempit, C adalah uang kartal yang 

beredar di masyarakat atau di luar system perbankan dan diciptakan oleh dewan monter, 

dan DD adalah uang giral/giro (Demand Deposit) yaitu uang yang diciptakan oleh bank–

bank komersial dan sewaktu–waktu dapat ditarik dengan menggunakan buku cek, maka 

persamaan matematis untuk M1 dapat dituliskan sebagai berikut:
16

 

M1 = C + DD 

Sedangkan jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 adalah jumlah uang 

beredar dalam arti sempit (M1) ditambah dengan deposito berjangka (Time Deposit, TD), 

maka persamaan matematis M2 adalah sebagai berikut: 

 M2 = C + TD 

Dimana M2 adalah jumlah uang beredar dalam arti luas, TD adalah depostio berjangka 

yang hanya dapat ditarik apabila telah jatuh tempo. Di Indonesia, khususnya, M2 disebut 

pula sebagai likuiditas perekonomian, yaitu terdiri dari uang kartal (C), uang giral (DD), 

deposito berjangka (TD), juga mencakup tabungan (Saving Deposit, SD) dan rekening 

valuta asing. Deposito berjangka (TD), tabungan (SD), dan rekening valuta asing dikenal 

dengan nama uang kuasi (Quasi money, Qm), sehingga persamaan matematisnya dapat 

dituliskan sebagai: 

   M2 = M1 + Qm  

Seperti disebutkan di atas bahwa bank sentral (Bank Indonesia) yang menentukan 

penawaran uang atau jumlah uang yang beredar, maka dapat dikatakan bahwa jumlah 

uang beredar merupakan peubah eksogen (exogeneous variable) dan tidak terpengaruh 

oleh tingkat suku bunga, maka secara matematis persamaan M2 adalah sebagai berikut: 

 MMs     
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Dimana MS adalah keseluruhan jumlah uang beredar, sedangkan  M  adalah 

jumlah uang yang beredar yang bersifat otonom (autonomous money supply). Kurva Ms 

hanya akan bergeser dari MS0 ke MS1 apabila terjadi ekspansi moneter oleh Bank 

Indonesia. Grafik berikut menggambarkan jumlah uang beredar (MS) sebagai peubah 

yang otonom. 

 

Gambar. 8.12. Fungsi Penawaran Uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan uang atau jumlah uang yang diminta (Md) adalah jumlah uang yang 

berencana untuk dimiliki oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu dan dalam keadaan 

tertentu. Keynes mengemukakan dalam bukunya The General Theory of Employment, 

Interest and Money (1936) bahwa terdapat tiga motif yang mendorong masyarakat 

memegang uang tunai (motives for holding money), yaitu:
17

 

a. Motif transaksi (transaction motive) 

Yaitu permintaan uang untuk melaksanakan pembelian barang – barang dan 

jasa – jasa sehari – hari. Jika penerimaan uang tunai oleh individu atau perusahaan 

baik jumlahnya maupun saat terjadinya selalu sama dengan jumlah dan saat 

terjadinya pengeluaran mereka, maka tidak ada alasan untuk memiliki uang tunai 

untuk kegiatana transaksi mereka. Namun, realitasnya menunjukkan hal yang 

sebaliknya, dimana misalnya seorang karyawan menerima gaji sekali dalam sebulan, 

sedangkan pengeluaran karyawan tersebut, terutama untuk konsumsi terjadi hamper 

tiap hari. Demikian pula halnya dengan suatu perusahaan, dimana dapat dikatakan 

bahwa jumlah penerimaan perusahaan dalam satu hari tidak sama dengan jumlah 

pengeluaran perusahaan tersebut pada hari yang sama. Sebuah perusahaan yang 

menerima pembayaran atas barang produksi yang dijual, tetapi tidak seluruh hasil 

penerimaan tersebut dikeluarkan lagi pada hari itu juga. Pada umumnya, untuk 

operasional produksi, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong serta 

menggaji karyawan sekali dalam seminggu atau sebulan sekali. Kondisi – kondisi 

seperti inilah yang menjadi alasan dibutuhkannya uang tunai oleh masyarakat 

sebagai salah satu cara memperlancar transaksi.  

Umumnya, permintaan uang untuk transaksi berbanding lurus (memiliki 

hubungan yang positif) dengan tingkat pendapatan. Hal ini berarti bahwa semakin 

tinggi pendapatan seseorang atau masyarakat atau perusahaan, maka jumlah uang 

tunai yang dibutuhkan untuk transaksi juga meningkat. Selanjutnya, secara agregatif, 

maka dengan meningkatnya pendapatan nasional maka jumlah uang yang 

dibutuhkan masyarakat suatu negara untuk kegiatan transaksi juga meningkat. 

 

Tingkat bunga (i) 

Uang beredar (MS) 
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b. Motif berjaga – jaga (precautionary motive) 

Yaitu permintaan uang tunai untuk menghadapi hal – hal yang bersifat tak 

terduga (unforeseen contingencies). Hal ini sesuai dengan kenyataan dimana dunia 

(bisnis) berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Banyak kegiatan yang 

memerlukan dana tanpa diketahui sebelumnya. Seperti apabila seseorang menderita 

sakit, yang umumnya tidak dapat diramalkan. Selain itu, memiliki uang tunai yang 

melebihi daripada jumlah pengeluaran yang telah direncanakan seringkali memberi 

manfaat berupa kemungkinan memperoleh peluang untuk melaksanakan transaksi 

yang menguntungkan. 

c. Motif spekulasi (speculative motive) 

Yaitu permintaan uang untuk menghadapi ketidakpastian menyangkut nilai 

uang dari aset – aset lain yang dapat dimiliki oleh seseorang. Uang tunai selain 

bermanfaat untuk bertransaksi sehari – hari dan untuk berjaga – jaga, menurut 

Keynes adalah juga untuk berspekulasi. Spekulasi adalah dalam surat – surat 

berharga, seperti obligasi. Para spekulan di pasar modal membeli obligasi pada saat 

harganya murah dan menjualnya pada saat harga obligasi tersebut mahal. Dengan 

demikian, menurunnya harga obligasi menyebabkan jumlah uang yang diminta 

untuk berspekulasi menjadi berkurang, dan kuantitas uang tunai yang diminta akan 

meningkat apabila harga obligasi tersebut juga meningkat. 

Pada umumnya, permintaan terhadap uang untuk melakukan transaksi dan 

berjaga-jaga (transaction and precautionary demand for money) dinotasikan dengan Mt. 

Menurut Keynes, permintaan terhadap uang yang dipengaruhi oleh kedua motif ini 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Sedangkan permintaan terhadap 

uang yang dilandasi motif spekulasi (speculative demand for money), umumnya 

dinotasikan dengan Msp. Menurut Keynes, permintaan uang untuk melakukan spekulasi 

(terutama di pasar modal) dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ketiga motif yang mendasari 

permintaan masyarakat terhadap uang dapat ditunjukkan oleh gambar berikut. 

 

Gambar. 8.13. Fungsi Permintaan Uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa permintaan uang untuk melakukan 

transaksi dan berjaga-jaga (Mt) merupakan garis tegak lurus yang sejajar dengan sumbu 

tingkat bunga. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan uang untuk transaksi tidak 

dipengaruhi (independen) oleh tingkat bunga (interest rate). Menurut Keynes, 

permintaan uang yang didasari oleh motif transaksi dan berjaga-jaga bergantung atau 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut. 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap uang untuk bertransaksi dan 

berjaga-jaga mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkat pendapatan seseorang 

Tingkat bunga (i) 

Mt 
0 Msp Md Md 
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atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau 

masyarakat, maka semakin tinggi permintaan terhadap uang untuk bertransaksi dan 

berjaga-jaga. Demikian pula sebaliknya, permintaan terhadap uang untuk transaksi dan 

berjaga-jaga akan menurun apabila tingkat pendapatan masyarakat juga menurun. 

 

Gambar. 8.14. Permintaan Uang untuk Transaksi dan Berjaga-jaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebaliknya, permintaan terhadap uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh 

tingkat bunga. Hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dan tingkat bunga 

adalah berbading terbalik atau berhubungan negatif. Hal ini berarti bahwa semakin 

rendah tingkat bunga (i) maka semakin tinggi jumlah uang yang diminta untuk 

melakukan spekulasi (Msp) di pasar modal. Sebaliknya, apabila tingkat bunga tinggi 

maka permintaan uang yang didasari oleh motif spekulasi menjadi rendah. Hal ini terjadi 

karena uang digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Permintaan terhadap uang 

untuk tujuan spekulasi ditunjukkan dalam gambar berikut. 

 

 

Gambar 8.15. Permintaan Uang untuk Spekulasi 
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Fungsi permintaan uang dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut:
18

 

 

Md = Mt (Y) + Msp (i) 

atau 

 

Md = eY + Ma – ui 

 

 

dimana Md adalah total permintaan terhadap uang, Y merupakan tingkat 

pendapatan, Ma adalah unsur permintaan uang untuk spekulasi yang bersifat otonom 

(autonomous component of speculative demand for money), i adalah tingkat bunga, 

adalah elastisitas permintaan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga terhadap tingkat 

pendapatan, serta u merupakan elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap 

tingkat bunga. 

2. Kurva LM 

Kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi 

antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan, dimana permintaan terhadap uang sama 

dengan penawaran uang. Dengan kata lain, kurva LM menggambarkan keseimbangan 

yang terjadi pada pasar uang (money market equilibrium). Jadi, keseimbangan pasar uang 

akan terjadi di sepanjang kurva LM. Posisi atau titik yang berada di luar dari kurva LM 

menunjukkan ketidakseimbangan pada pasar uang.  Setiap posisi yang berada pada 

sebelah kanan kurva LM menggambarkan bahwa terjadi kelebihan permintaan uang pada 

pasar uang (Md > Ms). Sebaliknya, semua posisi yang terletak pada sebelah kiri kurva 

LM menunjukkan bahwa terjadi kelebihan penawaran uang pada pasar uang (Ms > Md). 

Kurva LM memiliki kemiringan (slope) yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

jumlah uang beredar yang tertentu (money supply, Ms), kenaikan dalam tingkat 

pendapatan (income, Y) yang meningkatkan jumlah uang yang diminta (money demand, 

Md) akan diikuti oleh kenaikan dalam tingkat bunga (interest rate). 

Kurva LM dapat diturunkan baik secara matematis maupun secara grafik. Secara 

teori, keseimbangan pasar uang tercipta apabila permintaan terhadap uang (Md) sama 

dengan penawaran uang (Ms) atau jumlah uang yang beredar ( M ) dalam perekonomian. 

Hal ini dapat dituliskan sebagai:
19

 

     Md = Ms 

eY + Ma – ui = M  

       eY = M - Ma – ui 

 

Secara grafik, penurunan kurva LM dapat digambarkan sebagai berikut 
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Gambar. 8.16. Penurunan Kurva LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas pada bagian kuadran (I) menunjukkan hubungan yang 

berbanding terbalik antara tingkat bunga (i0) dan permintaan uang untuk spekulasi (Msp). 

Kuadran (II) menunjukkan hubungan alokasi penawaran uang (Ms) atau jumlah uang 

beredar untuk permintaan uang dengan tujuan bertransaksi dan berjaga-jaga dan 

permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Hubungan yang berbanding lurus atau positif 

antara permintaan uang yang didasari motif transaksi dan berjaga-jaga dengan tingkat 

pendapatan (Y0) ditunjukkan pada kuadran (III) yang konsisten dengan tingkat bunga (i0) 

seperti yang ditunjukkan oleh kuadran (I). Perpotongan antara tingkat pendapatan (Y0) 

dengan tingkat bunga (i0) menghasilkan titik A pada kuadran (IV).  

Apabila tingkat bunga mengalami peningkatan dari i0 menjadi i1 pada kuadran 

(I), akan menyebabkan naiknya biaya pemegangan uang (opportunity cost of holding 

money) dan akan menurunkan permintaan terhadap uang untuk tujuan spekulasi dari Msp0 

ke Msp1 pada kuadran (II). Turunnya permintaan uang utnuk tujuan spekulasi ini akan 

meningkatkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, yaitu dari Mt0 ke Mt1. 

Apabila jumlah uang beredar (Ms) tidak berubah, maka akan meningkatkan tingkat 

pendapatan dari Y0 ke Y1 yang ditunjukkan dalam kuadran (III). Perpotongan antara 

tingkat bunga yang lebih tinggi (i1) dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Y1) akan 

menghasilkan titik yang lain, yaitu titik B (pada kuadran IV). Dengan menghubungkan 

antara titik A dan B, maka akan diperoleh kurva LM yang ditunjukkan dalam kuadran 

(IV).  

Penurunan kurva LM dapat pula dilakukan dengan cara lain, seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar berikut. Pada gambar bagian (a) menunjukkan terjadinya 

peningkatan tingkat bunga dalam keseimbangan pada pasar uang ketika tingkat 

pendapatan mengalami kenaikan dari Y0 menjadi Y1 dan Y2. Pada bagian (b), 

ditunjukkan tiga tingkat bunga keseimbangan, yaitu i0, i1, dan i2, yang bersesuaian 

dengan tingkat pendapatan Y0, Y1, dan Y2. Perpotongan antara masing-masing tingkat 
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bunga dan tingkat pendapatan menghasilkan secara berturut-turut titik A,B, dan C. Garis 

yang menghubungkan ketiga titik tersebut membentuk kurva LM. 

 

Gambar. 8.17 Pasar Uang dan Kurva LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa faktor-faktor yang memengarui kurva LM antara lain:
20

 

1. Jumlah uang beredar (money supply) 

Apabila jumlah uang yang beredar (Ms) mengalami penambahan, maka kurva LM 

akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, kurva LM akan mengalami pergeseran ke 

kiri apabila jumlah uang yang beredar (Ms) berkurang. 

2. Permintaan uang (money demand) 

Jika terjadi peningkatan dalam permintaan terhadap uang (Md) akan 

menyebabkan bergesernya kurva LM ke kiri. Demikian pula sebaliknya, jika 

permintaan terhadap uang (Md) mengalami penurunan, maka kurva LM akan 

bergeser ke kanan. 

3. Elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap perubahan tingkat bunga 

(interest elasticity of speculative demand for money) 

Kurva LM akan semakin datar (flatter) apabila permintaan uang terhadap 

perubahan tingkat bunga semakin elastis. Sebaliknya, semakin inelastis 

permintaan uang terhadap perbahan tingkat bunga, maka kurva LM akan semakin 

curam (steeper).  

4. Elastisitas permintaan akan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan  

Elastisitas permintaan uang untuk tujuan spekulasi terhadap perubahan tingkat 

pendapatan ini akan memengaruhi, baik intercept maupun slope (kemiringan) dari 

kurva LM. 

Tabel berikut menggambarkan rangkuman faktor-faktor yang memengaruhi baik 

kurva IS maupun LM seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, serta pengaruhnya 

terhadap tingkat pendapatan dan tingkat bunga:
21
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Tabel 8.3. Pengaruh Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Kurva IS dan LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. KESEIMBANGAN UMUM PASAR BARANG dan PASAR UANG 

Keseimbangan umum (general equilibrium) atau keseimbangan simultan 

(simultaneous equilibrium) dari pasar barang dan pasar uang yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya terjadi pada perpotongan kurva IS dan kurva LM. Dengan kata lain, 

syarat agar terjadi keseimbangan simultan pasar barang dan pasar uang adalah: 

 

IS = LM 

 

Secara grafik hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar. 8.18. Keseimbangan Simultan Pasar Barang dan Pasar Uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan peran kurva IS dan kurva LM menentukan 

keseimbangan umum antara pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan umum mini 

hanya akan terjadi apabila sektor riil (pasar barang) dan sektor moneter (pasar uang) 

berada dalam keadaan keseimbangan pada tingkat pendapatan (Ye) dan tingkat bunga 

yang sama (ie) secara simultan. Posisi di luar dari kurva IS dan kurva LM tidak akan 

terjadi keseimbangan, baik di sektor riil maupun sektor moneter. Pada posisi sebelah kiri 

dari kurva LM, terdapat kelebihan penawaran uang (excess supply money, ESM) dan 

pada posisi bagian kanan dari kurva LM terdapat kelebihan permintaan uang (excess 

demand money, EDM). Demikian pula halnya dengan kurva IS, dimana semua titik yang 

Faktor dan Perubahan Respon Alasan 

 Konsumsi (C)↑ Y ↑i↑ C ↑→ AD↑→ IS bergeser ke 

kanan 

 Investasi (I)↑ Y ↑i↑ I ↑→ AD↑→ IS bergeser ke 

kanan 

 Pengeluaran pemerintah 

(G)↑ 

Y ↑i↑ G ↑→ AD↑→ IS bergeser ke 

kanan 

 Pajak (T)↑ Y ↓i↓ T↑ → C↓→ AD↓→ IS bergeser 

ke kiri 

 Jumlah uang beredar 

(Ms)↑ 

Y ↑i↓ Ms ↑→ i↓→ IS bergeser ke 

kanan 

 Permintaan uang (Md)↑ Y ↓i↑ Md↓→ i↑→ IS bergeser ke kiri 
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berada pada bagian kiri dari kurva IS terdapat kelebihan permintaan terhadap barang dan 

jasa (excess demand goods and services, EDG) dan pada bagian sebelah kanan dari kurva 

IS terdapat kelebihan penawaran barang dan jasa (excess supply goods and services, 

ESG).  

Tabel berikut merangkum pengaruh kelebihan permintaan dan penawaran baik 

yang terjadi pada pasar barang maupun pasar uang terhadap tingkat pendapatan dan 

tingkat bunga.
22

 

 

Tabel. 8.4. Pengaruh terhadap Pasar Barang dan Pasar Uang 

  Pasar Barang Pasar Uang 

Kuadran 

Disequilibrium 

Penyesuaian: 

Disequilibrium 

Penyesuaian: 

  Output (Y) 
Tingkat bunga 

(i) 

I ESG Turun  ESM Turun  

II EDG Naik ESM Turun  

III EDG Naik EDM Naik 

IV ESG Turun  EDM Naik 

 

 

Model IS-LM memiliki asumsi-asumi sebagai berikut:
23

 

1. Perekonomian hanya terdiri dari dua sektor yaitu sektor riil (pasar barang dan jasa) 

dan sektor moneter (pasar uang). Dengan kata lain, model IS-LM menekankan 

interaksi pasar barang dan pasar uang. 

2. Tingkat bunga berperan penting baik pada pasar barang dan pasar uang sebagai 

faktor penghubung. 

3. Pengeluaran konsumsi (C) tergantung pada pendapatan disposable  

4. Permintaan investasi (I) tergantung pada tingkat bunga dan pendapatan. 

5. Pengeluaran pemerintah (G) bersifat eksogen. 

6. Tingkat harga (P) diasumsikan ditentukan secara eksogen. 

7. Permintaan uang (Md) ditentukan oleh tingkat pendapatan (Y) & tingkat bunga (i). 

8. Jumlah uang yang beredar (Ms) ditentukan oleh otoritas moneter. 

Model IS-LM menjelaskan bagaimana tingkat bunga (i) dan output total atau 

pendapatan (Y) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian ditentukan, pada tingkat 

harga (P) tertentu yang tetap. Model IS-LM digunakan untuk peramalan ekonomi dan 

juga membantu untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, model IS-LM ini juga dapat membantu 

para pembuat kebijakan dalalm memperkirakan dampak dari suatu kebijakan yang 

ditempuh oleh pemerintah terhadap pendapatan/output total (Y) dan tingkat bunga (i). 

Dengan kata lain, dengan model IS-LM dapat dipahami bagaimana suatu kebijakan 

moneter yang diterapkan oleh pemerintah memengaruhi kegiatan ekonomi dan 

interaksinya dengan kebijakan fiskal (perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan 

pajak) sehingga menghasilkan tingkat output tertentu. Interaksi antara pasar barang dan 

pasar uang dapat digambarkan dalam skema berikut:
24
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Tabel. 8.19. Pengaruh terhadap Pasar Barang dan Pasar Uang 

uktur Model IS-LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. KESEIMBANGAN UMUM  

Analisis yang dilakukan terhadap keseimbangan umum bertujuan untuk 

menjelaskan keterkaitan keseimbangan yang terajdi pada suatu pasar komoditas tertentu 

terhadap keseimbangan yang terjadi pada pasar barang lainnya. Tujuan utama analisis 

keseimbangan umum mini adalah untuk menunjukkan keterkaitan antarpasar. Setiap 

perubahan yang terjadi pada suatu pasar memiliki dampak positif dan negatif yang akan 

memengaruhi pasar lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis ini 

kemudian dapat memberikan informasi mengenai dampak adanya gangguan terhadap 

keseimbangan yang terjadi (disequilibrium) pada pasar tertentu terhadap pasar lainnya. 

Analisis keseimbangan dapat dikembangkan dan digunakan untuk menganalisis 

keterkaitan keseimbangan yang terjadi antarbarang/antarkomoditas dan antarpasar.  

Seperti pada keseimbangan konsumen dan produsen, keseimbangan umum 

mencerminkan harga dan kuantitas yang terjadi secara berkelanjutan pada berbagai pasar. 

Misalnya pada pasar tenaga kerja, harga keseimbangan (tingkat upah) sebesar Rp 

900.000 perbulan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 30 juta orang, maka 

keseimbangan yang terjadi pasar tenaga kerja ini akan terkait dengan produksi pada  

setiap pasar barang/komoditas, pasar sandang, pangan , industry pengolahan dan lainnya. 

Apabila terjadi perubahan keseimbangan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja maka hal 

ini akan berpengaruh baik terhadap pasar tenaga kerja maupun pasar barang/komoditas, 

produksi sandang, pangan, industri dan seterusnya. Asumsi yang digunakan adalah 

bahwa pasar bekerja secara sempurna, yaitu terdapat mobilitas input dan output secara 

sempurna, informasi yang diterima bersifat sempurna, terdapatnya persaingan dengan 

banyaknya jumlah pembeli dan penjual yang mempunyai kekuatan tawar menawar yang 

seimbang.  

Fokus utama dalam pembahasan keseimbangan umum adalah untuk menunjukkan 

adanya keterkaitan antar pasar, yaitu perubahan yang terjadi pada satu pasar akan 

memengaruhi pasar yang lain baik, secara positif maupun negatif, secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Contohnya perubahan input produksi, seperti penggunaan 

teknologi yang canggih akan menurunkan biaya produksi, namun akan meningkatkan 

penawaran terhadap barang yang diproduksi. Hal ini dikenal dengan mekanisme 

transmisi. Beberapa keseimbangan umum: antar pasar dan antar komoditas dibahas 

berikut ini.
25

 

Pendapatan 

Pasar Uang 

Ms Md 

Tingkat Bunga 

Kebijakan Fiskal 

Pasar Barang 
Permintaan 

Agregat, Output 

Kebijakan Moneter 



188 
 

1. Keseimbangan Umum Antar pasar 

Analisis yang dilakukan dalam keseimbangan umum antar pasar bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perubahan keseimbangan pada suatu pasar terhadap harga dan 

kuantitas keseimbangan pada pasar yang lain. Misalnya usaha kecil pembuatan jaket kulit 

dimana bahan utama pembuatan jaket kulit adalah kulit sapi. Keseimbangan parsial pasar 

jaket kulit dan kulit sapi ditunjukkan oleh grafik berikut. Misalnya, diasumsikan terjadi 

perubahan dengan meningkatnya permintaan jaket kulit dari DJ1 menjadi DJ2. Perubahan 

ini secara langsung, mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap bahan baku 

produksi yaitu kulit sapi, yaitu terjadi pergeseran kurva permintaan dari DK1 menjadi 

DK2, untuk memenuhi kekurangan permintaan jaket kulit sebanyak QJ2 dengan harga PJ2.  

 

Gambar. 8.20. Keseimbangan Parsial Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di lain pihak, keseimbangan baru juga terjadi pada pasar kulit sapi, yaitu dari 

EK1 menjadi EK2, sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi pada pasar parsial jaket 

kulit. Dengan demikian, keseimbangan parsial yang baru pada pasar jaket kulit 

menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan pada pasar kulit sapi, sehingga 

terbentuk keseimbangan yang baru. 

Lebih lanjut, diasumsikan bahwa terjadi perubahan dalam produksi jaket kulit 

dimana pembuatan jaket kulit dapat dilakukan dengan memanfaatkan kulit sintesis 

sebagai pengganti kulit sapi. Gambar berikut menunjukkan pasar jaket kulit, kulit sapi 

dan kulit sintesis. Pada awalnya, pasar kulit sintesis berada dalam keseimbangan harga 

PKS1 dan kuantitas QKS1. Kurva penawaran kulit sintesis bergeser akibat adanya perbaikan 

produksi kulit sintesis yang menyebabkan meningkatnya penawaran kulit sintesis, yaitu 

dari SKS1 menjadi SKS2, pada gambar (b). Dengan jumlah penawaran kulit sintesis yang 

lebih banyak dibanding sebelumnya menyebabkan harga kulit sintesis turun menjadi 

PKS2, yang memberikan insentif lebih tinggi untuk produksi jaket kulit. Lebih jauh, hal ini 

berdampak pada penawaran jaket kulit meningkat (karena harga salah satu input 

produksi, yaitu kulit sintesis menurun) dan mendorong harga jaket kulit turun menjadi PJ2 

seperti yang ditunjukkan oleh gambar (b). Di lain pihak, harga kulit sapi tidak mengalami 

perubahan (konstan), sehingga produsen akan memilih menggunakan lebih banyak kulit 

sintesis untuk menggantikan bahan kulit sapi agar dapat menutup menurunnya harga 

jaket kulit. Permintaan terhadap kulit sintesis yang meningkat (karena harganya yang 

turun) mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap kulit sapi (efek substitusi), 

seperti ditunjukkan oleh gambar (c). 

 

(a) Pasar Jaket kulit (b). Pasar Kulit sapi 

PJ PJ2 

PJ1 
SJ 

0 QJ1 QJ2 
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PK2 
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DK1 
DK1 

PK 
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Gambar. 8.21. Keseimbangan Umum Antarpasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Keseimbangan Umum Antar komoditas 

Perubahan produksi suatu barang akan memengaruhi produksi barang lain 

dimana kedua produksi barang tersebut saling bersaing untuk memperoleh input untuk 

proses produksinya. Dampak perubahan dalam produksi kedua komoditas ini dapat 

ditunjukkan dalam analisis keseimbangan umum antar komoditas. Pada keseimbangan 

umum antar pasar, komoditas yang satu bersaing dengan komoditas yang lain untuk 

memperoleh pangsa pasar. Hal ini ditunjukkan dalam contoh persaingan antara kulit sapi 

dengan kulit sintesis untuk memperoleh pangsa pasar. Dalam keseimbangan umum antar 

komoditas, untuk memperoleh input yang ketersediaannya terbatas. Gambar berikut 

menunjukkan kondisi ini.  

 

 

 

 

Gambar. 8.22. Keseimbangan Umum Antarkomoditas
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Pasar Kulit Sintesis 
(a) 

Pasar Kulit Sapi 
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Contohnya, keseimbangan produksi awal diperoleh pada titik A dengan jumlah 

barang X dan Y yang diproduksi sebesar X1 dan Y1. Apabila diasumsikan terdapat 

perubahan preferensi konsumen terhadap X, maka kurva indiferen (iso-mashlahah) 

beralih dari IM1 ke IM2. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan baru pada titik B 

dengan jumlah yang diproduksi sebesar X2 danY2. Keseimbangan baru ini menunjukkan 

adanya sifat substitusi antar X dan Y yang mendorong meningkatnya jumlah barang X 

yang diproduksi dan menurunnya barang Y yang diproduksi. Perubahan jumlah barang 

yang diproduksi ini disebabkan adanya prinsip efisiensi perusahaan dalam memproduksi 

barang X. Efisiensi dalam memproduksi barang X akan menurunkan biaya dan 

selanjutnya akan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, hal ini akan memberikan 

insentif bagi produsen untuk memproduksi barang X. Peningkatan efisiensi 

menyebabkan produsen mampu menawarkan harga yang lebih tinggi di pasar input. 

Dengan demikian, produksi barang X akan lebih banyak menggunakan input dan hal ini 

akan meningkatkan kuantitas barang X yang diproduksi. Di lain pihak, peningkatan input 

yang digunakan untuk memproduksi barang X menyebabkan turunnya kuantitas input 

yang digunakan untuk memproduksi barang Y yang kemudian akan menyebabkan 

turunnya jumlah barang Y yang diproduksi. 

 

 

. 

 

LATIHAN TES FORMATIF 

1. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen dan produsen? 

2. Uraikan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan agregat (AD)! 

3. Uraikan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran agregat (AS)! 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan pendapatan nasional! 

5. Bagaimana tinjauan Islam tentang pendapatan nasional? 

6. Gambarkan keseimbangan IS-LM! 

7. Uraikan pengertian dari jumlah uang beredar! 

8. Jelaskan perbedaan keseimbangan umum antar pasar dan antar komoditas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

CATATAN AKHIR 
                                                           

1 Prathama Rahardja., Mandala Manurung, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar, Penerbit LPFE-UI, 
Jakarta, 2006, h. 35. 

2 Muana Nanga, Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2005, h. 133 – 147. 

3 Frederich S. Mishkin, the Economics of Money, Banking, and financial Markets, 3rd Edition, Harper Collins 
Publishers, New York, h. 619. 

4 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Edisi Pertama, 
Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, h. 212. 

5 Eko Suprayitno, op.cit., h. 212 – 213. 
6 Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Penerbit Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995, 

h. 98. 
7 Eko Suprayitno, op.cit., h. 222. 
8 Muana Nanga, op.cit., h. 12 – 13. 
9 Sadono Sakirno, Makroekonomi: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2004, h. 35. 
10 Muana Nanga, op.cit., h. 19 – 23. 
11 Mustafa Edwin Nasution, et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,  Penerbit Kencana, Cetakan I, 

Jakarta, 2006, h. 197 – 200. 
12 Eko Suprayitno, op.cit., h. 140. 
13 Muana Nanga, op.cit., h. 155. 
14 Muana Nanga, ibid., h.161 – 162. 
15 Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro: Analisa IS – LM dan Permintaan – Penawaran Agregat, 

Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, h.12. 
16 Muana Nanga, op.cit., h. 163. 
17 Soediyono Reksoprayitno , op.cit., h. 21 – 28. Lihat pula Muana Nanga, op.cit., h. 165. Lihat pula 

Sadono Soekirno, Makroekonomi : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga, Cetakan ke-16, Penertbit PT. RajaGrafindo 
Persada, 2004, h. 300 – 301. 

18 Muana Nanga, ibid., h. 166; lihat pula Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro...h. 32 – 33 dengan 
notasi yang berbeda. 

19 Muana Nanga, ibid., h. 167. 
20 Muana Nanga, ibid., h. 170. 
21 Frederich S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Third Edition, Harper 

Publishers, New York1992, h. 591. 
22 Dornsbusch Rudiger and Stanley Fisher, Macroeconomics, 6th Edition, McGraw Hill Book Company, 

Tokyo, 1999, h. 114. 
23 Muana Nanga, op.cit., h. 153. 
24 Dornbusch, et.al.,. Macroeconomics, 8th Edition, McGraw Hill Book Company, Tokyo, 2001, dalam 

Muana Nanga, op.cit., h. 154. 
25 Munrokhim, Misanam, et. al., Ekonomi Islam, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,h. 

390 – 394. 
26 Munrokhim Misanam, et.al, ibid, h. 393.  



192 
 

BAB IX 
KEBIJAKAN MAKRO  

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:  

1. Menjelaskan peran dan fungsi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam 
bidang ekonomi. 

2. Menyebutkan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
menjamin kestabilan perekonomian. 

3. Menjelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter konvensional.  
4. Menjelaskan perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang Islami 

dengan konvensional. 
 
 
Kebijakan pengaturan ekonomi bersumber dari pemerintah suatu Negara. 

Dengan kata lain, bahwa perekonomian suatu Negara ditopang dengan berbagai regulasi 
yang dikeluarkan oleh Negara tersebut. Pengaruh kebijakan pemerintah dalam 
perekonomian sangat besar, sehingga apabila terdapat kesalahan walau sekecil apapun 
dalam kebijakan tersebut, maka masyarakat secara luas yang harus menanggung risiko 
dan beban yang ditimbulkannya. Kebijakan merupakan  hasil dari serangkaian keputusan 
dan tindakan manusia dengan berbagai motivasi dan informasi yang berbeda.1 Kebijakan 
disusun oleh pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak, dimana 
pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan otoritas terhadap 
tindakan individu yang diam bersama dalam suatu masyarakat. Disamping itu pemerintah 
juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan hidup 
masyarakat serta menyelenggarakan jasa – jasa yang penting untuk masyarakatnya.2 Jadi, 
pemerintah memiliki karakter berupa kemampuannya untuk memengaruhi hampir 
seluruh aspek kehidupan individu dalam masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah yang 
tidak tepat akan memberi dampak negatif bagi masyarakat. 

Hyman mengakui perlunya pemerintah berperan dalam perekonomian dalam 
beberapa kondisi khusus sebagai berikut:3 

a. Adanya kekuasaan monopoli dalam pasar 
Perusahaan yang memiliki hak monopoli dapat menambah keuntungan dengan 
menyesuaikan harga pada tingkat dimana pendapatan marjinal (marginal revenue) 
sama dengan biaya privat marjinal (marginal private cost) tanpa harus 
mengkhawatirkan adanya pesaing baru yang memasuki pasar. Pemerintah dapat 
berperan dalam mencegah terjadinya kendali harga di tangan satu perusahaan, 
yaitu dengan menjaga agar kendala masuk ke pasar tersebut (barrier to entry) tidak 
ada atau pemerintah dapat menerapkan suatu kebijakan harga seperti tarif untuk 
listrik, gas dan air. 

b. Akibat transaksi pasar pada pihak ketiga selain pembeli dan penjual 
Apabila transaksi pasar memberikan dampak buruk bagi pihak ketiga (yang tidak 
terlibat dalam transaksi tersebut) maka akan mengahsilkan inefisiensi. 

c. Tidak terdapatnya pasar untuk barang – barang dengan marginal social benefit lebih 
besar daripada marginal social cost. 
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Sebagian besar, barang – barang seperti ini tidak dapat dihasilkan melalui pasar 
karena sulitnya menjual barang tersebut unit demi unit, sedangkan manfaatnya 
hanya dapat dinikmati bersama. Barang – barang dan jasa – jasa seperti ini dikenal 
dengan barang publik, seperti penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur, jalan 
dan jembatan, dan lain – lain. Pemerintah yang mengambil alih peran penyediaan 
barang publik tersebut kepada masyarakat.  

d. Informasi yang tidak lengkap 
Intervensi pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat dalam pasar karena kurangnya 
informasi tentang risiko membeli suatu produk atau bekerja pada pekerjaan 
tertentu. 

e. Stabilisasi perekonomian 
Mekanisme pasar yang tidak sempurna seperti tingkat upah tenaga kerja yang 
tidak fleksibel akan mengakibatkan pengangguran yang besar sebagai reaksi atas 
turunnya permintaan agregat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan 
moneter sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang mengoreksi kegagalan 
pasar dalam meastikan terjadinya tingkat kesempatan kerja penuh (full employment). 
 
Umumnya, ketidakstabilan perekonomian selalu terjadi dalam tahapan 

perekonomian suatu Negara. Ketidakstabilan ini dapat tergambar dalam siklus bisnis 
suatu Negara (business cycle), yaitu siklus yang mengalami tahapan pertumbuhan samapi 
mencapai tahapan puncak kemakmuran, kemudian mengalami resesi hingga depresi lalu 
mengalami tahapan pemulihan (recovery). Jangka waktu yang dilalui suatu Negara tiap 
tahapan dalam siklus bisnis berbeda dengan negara lainnya, tergantung dari besar kecilnya 
faktor pengganggu. Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakstabilan perekonomian 
suatu Negara antara lain faktor cuaca, psikologi, moneter, dan faktor – faktor non-
ekonomi lainnya.4  

Pada umumnya, para ekonom menganggap bahwa cuaca menyebabkan 
ketidakstabilan perekonomian, misalnya fenomena alam yang memengaruhi kondisi 
panen para petani. Perubahan cuaca akan menyebabkan fluktuasi ekonomi, karena 
fenomena ini mempunyai siklus yang alami dan kejadiannya tidak dapat dihindarkan 
namun dapat diprediksi dan dilakukan antisipasi. Selain itu, faktor psikologi juga 
memengaruhi siklus ekonomi suatu Negara karena dapat memengaruhi pengambilan 
keputusan investasi oleh investor yang umumnya secara dominan dipengaruhi oleh 
harapan dan tingkat kepercayaan mereka terhadap pasar. Beberapa ekonom seperti John 
Stuart Mills dan Alfred Marshall berpendapat bahwa kepercayaan, ekspektasi dan 
spekulasi akan bekerja bersama – sama sehingga menyebabkan perluasan kredit yang 
tidak rasional sehingga memengaruhi proses produksi, dimana jumlah barang yang 
diproduksi tidak sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Sementara itu, Irving Fisher 
mengemukakan bahwa kepemimpinan dan kesenjangan penyesuaian adalah faktor utama 
yang dipengaruhi oleh faktor psikologi. Selain itu, Fisher berpendapat bahwa ekspansi 
uang menyebabkan peningkatan permintaan agregat yangterjadi terus menerus karena 
lambatnya penyesuaian suku bunga. Ketidakpastian menyebabkan meningkatnya 
permintaan sehingga investor harus berhati – hati dan akhirnya suku bunga bergerak 
lambat. Namun demikian dalam jangka panjang ketika jurang penyesuaian dapat diatasi, 
maka siklus ini dapat dihilangkan.5 
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Perubahan di sektor moneter merupakan faktor yang paling dominan 
memengaruhi siklus perekonomian. Terdapat dua pendapat yang saling kontradiktif 
mengenai ketidakstabilan moneter ini.6 Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa 
ekonomi adalah entitas tunggal sehingga siklusnya vertical unbalanced yang dicetuskan oleh 
Hawtrey (mengadopsi pendekatan Anglo – American). Siklus ekonomi akan meningkat jika 
produksi dan pendapatan meningkat, sehingga akhirnya meningkatkan penawaran uang. 
Selain itu, bank akan sangat ketat menyalurkan kredit apabila cadangan bank semakin 
menipis, sehingga akan berakibat resesi apabila bank menyeto pinjaman terhadap para 
pedagang dan perantara. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya permintaan 
terhadap output perusahaan sehingga produksi akan menurun yang kemudian 
menyebabkan pendapatan menurun. Yang pertama kali terjadi akbiat dari resesi ini maka 
penawaran uang jatuh sehingga menyebabkan kelebihan permintaan uang (excess demand 
for money) yang selanjutnya menyebabkan rendahnya permintaan masyarakat terhadap 
barang. Apabila kondisi terus berlangsung maka bank akan diombang – ambingkan oleh 
gejolak uang, sehingga bank membutuhkan pinjaman untuk menutupi kondisi tersebut. 

Pendapat yang kedua yang dipelopori oleh Friedrich Hayek, yang menyatakan 
bahwa ketidakstabilan moneter terjadi karena horizontal aspect, karena ekonomi adalah 
multi sektoral. Pendapat Hayek ddimulai dengan eskpansi kredit karena akumulasi dana 
pinjaman dengan tingkat bunga alami lebih rendah daripada tingkat bunga riil. Investasi 
meningkat menyebabkan permintaan barang modal juga meningkat, yang berarti bahwa 
permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Diasumsikan bahwa sumber 
daya ekonomi terbatas, maka perusahaan harus memilih meneruskan produksinya atau 
tidak menghiraukan permintaan modal yang lebih tinggi atau meningkatkan barang 
modal dan mengurangi konsumsi. Hayek menyatakan bahwa apabila yang terakhir dipilih 
oleh perusahaan maka proporsi modal untuk barang konsumsi akan meningkat, dan bila 
penawaran agregat tetap, artinya pendapatan konsumen juga dianggap tetap, sehingga 
permintaan konsumen terhadap barang – barang konsumsi tidak akan turun. Namun, 
turunnya penawaran barang konsumsi akan menimbulkan ekspansi kredit yang kemudian 
mengakibatkan naiknya harga barang – barang konsumsi lebih tinggi daripada harga 
barang – barang modal. Hal ini berakibat industri barang – barang konsumsi 
memperoleh keuntungan lebih tinggi dibanding industri barang – barang modal. Dengan 
demikian, industri barang konsumsi terus menambah barang modal dan tenaga kerja yang 
selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi, yaitu upah dan suku bunga pinjaman 
yang merupakan puncak dari siklus ekonomi. Akibatnya, secara relatif industri barang 
modal kurang beruntung karena meningkatnya biaya produksi. Permintaan terhadap hasil 
produksi menurun akbiat naiknya suku bunga untuk investasi, sehingga dalam jangka 
pendek keuntungan akan turun. Demikian pula halnya dengan permintaan, sehingga 
gejala penurunan siklus ekonomi mulai terjadi. Industri barang modal cenderung 
menurun selama masa resesi, sehingga permintaan tenaga kerja juga menurun, dan 
berdampak pula pada menurunnya industri barang konsumsi. Hal ini berarti terjadi 
penurunan investasi sehingga berdampak pada menurunnya produksi barang modal. 
Ketika perekonomian lesu, maka pinjaman meningkat sehingga tingkat suku bunga alami 
lebih rendah daripada tingkat bunga riil, investasi meningkat, terjadi ekspansi yang 
kemudian membawa perekonomian menuju puncak kembali. 
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Gambar. 9.1. Siklus Bisnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk menjalankan perannya dan mewujudkan tujuan bernegara, maka 

pemerintah akan mengeluarkan kebijakan – kebijakan mulai dari bidang politik, hukum, 
ekonomi, keamanan, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi. Pada umumnya, dalam 
bidang ekonomi, kebijakan pemerintah dibagi dalam dua yaitu kebijakan fiskal dan 
moneter. Kebijakan fiskal ditujukan pada urusan pendapatan dan penerimaan negara, 
sedangkan kebijakan moneter difokuskan untuk mengatur jumlah uang beredar, tingkat 
suku bunga dan inflasi. Selain itu, masih ada kebijakan lain dalam bidang ekonomi seperti 
kebijakan di sektor riil. Ketiga kebijakan ini umumnya dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam melaksanakan fungsi dan perannya serta untuk mencapai tujuan bernegara.  

Terkait dengan fungsi pemerintah, menurut Paul Samuelson terdapat empat 
fungsi pemerintah, yaitu:7 

a. Kerangka hukum (legal framework) 
Terkait dengan kebijakan dalam rangka menegakkan legal framework, pemerintah 
menetapkan aturan main yangakan dilaksanakan oleh perusahaan, konsumen dan 
pemerintah sendiri.  Yang termasuk di dalam kerangka hukum ini adalah (a). hak 
kepemilikan (property right) seperti hak cipta dan hak paten yang harus dilindungi 
oleh Negara yang merupakan inovasi produk dan temuan ; (b).  aturan – aturan 
kontrak dengan perusahaan; (c). kewajiban bersama dari serikat pekerja dan 
manajemen perusahaan, (d). berbagai Undang – Undang dan regulasi yang 
menentukan lingkungan perekonomian, tentang nilai – nilai keadilan. 

b. Stabilisasi makro ekonomi 
Upaya stabilisasi makro ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk 
menstabilkan atau mencegah fluktuasi yang berlebih – lebihan dari siklus bisnis 
seperti mencegah terjadinya pengangguran kronis, mencegah stagnasi dalam 
pertumbuhan ekonomi, atau mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan. 
Pemerintah melakukan stabilisasi makro ekonomi dengan kebijakan moneter dan 
fiskal, dimana kebijakan moneter lebih dianggap memberikan hasil yang lebih 
cepat dirasakan dibanding kebijakan fiskal, sehingga kebijakan moneter lebih dulu 
digunakan untuk menstabilkan makro ekonomi. Kebijakan moneter yaitu tingkat 
bunga dan jumlah uang beredar karena kaitan antara sektor riil dengan kebijakan 

prosperity 

recovery 

depression 

resession 
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moneter diharapkan terjadi melalui tingkat bunga. Tingkat bunga yang rendah 
akan memberikan pengaruh positif terhadap investasi, yang kemudian membuka 
lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja akan terserap dan akhirnya 
meningkatkan pendapatan. Namun demikian, tingkat bunga yang sangat rendah 
juga akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk menabung sehingga hal ini 
akan menyulitkan investor untuk berinventasi karena kurangnya pasokan dana 
segar melalui sektor perbankan. Hal ini menjadi masalah utama dalam ekonomi 
konvensional, yaitu sulitnya menentukan tingkat bunga yang ‘tepat’. 

c. Alokasi sumber – sumber ekonomi untuk efisiensi 
Pemerintah berperan untuk mengalokasikan sumber – sumber ekonomi secara 
efisien. Dalam ekonomi konvensional, konsep efisiensi ini dijelaskan dengan 
Pareto – optimum dimana efisiensi dalam pertukaran dan dalam produksi terjadi 
secara simultan. Pada kondisi keseimbangan, tidak ada individu yang bertambah 
sejahtera tanpa mengorbankan kesejahteraan individu lainnya. 

d. Redistribusi pendapatan 
Pemerintah berupaya meredistribusi pendapatan (visible transfer program) dengan 
cara mengalokasikan kelebihan pajak kepada kelompok rumahtangga yang 
berpendapatan rendah.  
 

A. KEBIJAKAN FISKAL 
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk 

membelanjakan pendapatannya dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. 
Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi  suatu negara yang tidak dapat 
berdiri sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi melainkan harus dipadukan 
dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu kebijakan 
pendapatan (melalui kebijakan pajak) dan kebijakan pengeluaran.  

Kebijakan fiskal merupakan komponen penting dari kebijakan publik. Kebijakan-
kebijakan pemerintah tersebut meliputi tiga hal: pertama, kebijakan pendapatan yang 
terfokus pada kebijakan pajak. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan pengeluaran 
pemerintah dan yang ketiga adalah kebijakan mengenai utang. Peran kebijakan fiskal 
dalam suatu perekonomian ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam hal kegiatan 
ekonomi, yang ditentukan oleh situasi sosio – ekonominya, komitmen ideologi, dan 
hakikat dari sistem ekonomi tersebut. Sektor publik dikuasai sepenuhnya oleh 
pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis. Sedangkan pada sistem ekonom kapitalis 
peran pemerintah hampir tidak ada. 

Menurut aliran ekonomi klasik, intervensi pemerintah dalam masalah kegiatan 
ekonomi tidak diakui. Menurut paham ini, campur tangan pemerintah hanya akan 
menyebabkan dampak negatif atas efektifitas penggunaan sumber daya dalam 
masyarakat. Mazhab ini berpendapat bahwa efektifitas kegiatan ekonomi akan terlaksana 
apabila pemberintah memberikan peluang kepada setipa individu masyarakat untuk 
mengambil keputusan ekonominya sesuai dengan mekanisme pasar tanpa perlu ada 
intervensi terhadap mekanisme pasar tersebut. Jadi, berdasarkan pemikiran tersebut, 
maka mazhab ekonomi klasik ini sangat membatasi peran pemerintah hanya pada: 
bagaimana pemerintah berusaha memperoleh pendapatannya (melalui pajak) untuk 
menutupi pengeluarannya yang sangat terbatas. 
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Dengan kata lain, karakteristik peran pemerintah menurut aliran ekonomi klasik 
adalah:8 
a. Pemerintah harus bersifat netral. 

Pemerintah dalam kegiatan dan usahanya dalam penghimpunan pendapatannya dan 
pengeluarannya tidak boleh memiliki motivasi ekonomi. Hal ini termasuk 
memegaruhi harga barang dan jasa yang telah diatur oleh mekanisme pasar dalam 
system persaingan pasar sempurna. Pemerintah hanya berperan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang mencakup pertahanan, 
keamanan, keadilan dan beberapa kegiatan yang tidak memiliki dampak/pengaruh 
terhadap perubahan harga yang akan menyebabkan terjadinya keguncangan pasar. 

b. Pemerintah hendaknya berupaya untuk meminimalkan biaya pengeluarannya. 
Hal ini berakibat beban yang ditanggung oleh masyarakat tidak berat. Jadi, sesuai 
dengan prinsip aliran ekonomi klasik yang berpendapat bahwa individu akan lebih 
mampu dan efektif dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada dibanding 
pemerintah. Untuk itu, individu harus diberi peluang dan kesempatan yang besar 
terhadap penggunaan sumber daya ekonomi yang ada. Salah satu mekanismenya 
adalah dengan memperkecil beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat. 
Dengan kata lain, pemerintah harus benar – benar dapat melaksanakan tugasnya 
dengan biaya yang sekecil mungkin. 

c. Aliran ekonomi klasik juga tidak mengenal anggran defisit atau surplus. 
Menurut mazhab ekonomi klasik, kebijakan pemerintah harus dengan anggaran 
berimbang karena apabila anggaran mencapai tingkat surplus berarti pungutan pajak 
terhadap masyarakat dianggap tinggi, dan nilai surplus tersebut menjadi tidak efektif 
dan efisien di tangan pemerintah dibanding apabila nilai surplus tersebut berada di 
tangan individu masyarakat. Sebaliknya, apabila anggaran mencapai tingkat defisit, 
maka pemerintah akan meminjam pada sektor swasta, dan nilai pinjaman tersbut 
akan dialokasikan pada sektor konsumsi. Lain halnya, apabila pinjaman tersebut 
masih tetap berada di tangan swasta atau individu masyarakat, maka akan 
dialokasikan pada sektor pemerintah. 

Inti pemikiran ekonomi klasik didasarkan pada asumsi – asumsi seperti sistem 
persaingan pasar sempurna, terjadinya perekonomian yang full employment, dimana seluruh 
faktor – faktor produksi terserap secara efisien, tingkat upah yang fleksibel, serta seluruh 
hasil produksi habis terserap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikenal 
dengan istilah Say’s Law : ‘Supply creates its own demand’ (penawaran menciptakan sendiri 
permintaannya). Namun dalam realitasnya asumsi tersebut sulit terwujud. Akibatnya 
mekanisme pasar yang kompetitif gagal merealisasikan penggunaan sumber daya – 
sumber daya ekonomi yang efektif. Sistem pasar tidak mampu merealisasikan 
keseimbangan dan kestabilan seperti yang diharapkan. 

Bukti ketidakmampuan teori ekonomi klasik dalam mengatasi kegagalan 
mekanisme pasar terjadi pada tahun 1930an ketika depresi ekonomi terbesar dalam 
sejarah melanda dunia. Peristiwa ini juga sebagai awal lahirnya aliran ekonomi baru yang 
dipelopori oleh John Maynard Keynes dengan bukunya ‘The General Theory of Employment, 
Interest, and Money’. Aliran Keynes ini mempelajari kegiatan ekonomi secara komprehensif, 
sehingga kajian aliran baru ini juga melingkupi variabel – variabel makro ekonomi, seperti 
pendapatan, total produksi, konsumsi, investasi dan tabungan. Analisis ekonomi makro 
berusaha menjelaskan hubungan antara setiap variabel dengan unsur – unsur yang 
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memengaruhi variabel tersebut. Kajian ini kemudian melahirkan pemahaman baru 
terhadap peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, dimana sektor pemerintah diberi 
posisi penting dalam kegiatan ekonomi tersebut.  

Paradigma bahwa pemerintah hanya merupakan institusi yang melayani 
kepentingan publik yang terbatas, tanpa campur tangan dalam menjamin kestabilan pasar 
telah berubah menjadi institusi yang berperan penting dalam stabilisasi perekonomian. 
Aliran ekonomi Keynes berpendapat bahwa diperlukan intervensi pemerintah untuk 
mengatasi kegagalan mekanisme pasar  demi menjamin keterjangkauan individu 
masyarakat terhadap aktifitas ekonomi. Sebelumnya, dalam aliran ekonomi klasik, 
pemerintah hanya boleh menganggarkan pembelanjaan di sektor konsumsinya saja, maka 
dalam mazhab ekonomi Keynes, pemerintah dapat menyalurkan dalam sektor produksi 
dan kegiatan ekonomi lainnya. Berbeda dengan aliran ekonomi klasik yang dipelopori 
oleh Adam Smith, pendapatan adalah usaha pemerintah untuk menutupi kebutuhannya, 
maka dalam aliran ekonomi Keynes, pendapatan pemerintah merupakan alat yang efektif 
untuk mencapai tujuan ekonomi. 

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa kebijakan fiskal (fiscal policy) atau kebijakan 
anggaran (budgetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui 
manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (Government expenditure, G) 
dan/atau pajak (Taxes, T) yang bertujuan untuk memengaruhi tingkat permintaan agregat 
(AD) dalam perekonomian. Kebijakan fiscal dapat dikategorikan dalam dua jenis: (a). 
Kebijakan fiscal yang aktif (discretionary fiscal policy) (b). Kebijakan fiscal pasif 
(nondiscretionary fiscal policy).9 Kebijakan fiscal diskresioner adalah kebijakan dimana 
pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program – program pengeluarannya. 
Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif (expansionary fiscal policy) ataupun bersifat kontraktif 
(contractionary fiscal policy).10  

Kebijakan yang ekspansif (baik kebijakan fiscal maupun moneter) dilakukan oleh 
pemerintah adalah kebijakan makro ekonomi yang bertujuan untuk memperbesar 
kegiatan ekonomi dalam perekonomian tersebut. Pemerintah melakukan kebijakan yang 
bersifat ekspansif pada saat perekonomian menghadapi banyak pengangguran dan 
kapasitas produksi nasional belum berada dalam kondisi pemanfaatan penuh 
(underemployment). Dengan demikian, hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan 
penerapan kebijakan yang ekspansif (baik kebijakan fiscal maupun moneter) adalah 
meningkatnya pendapatan nasional dan menurunnya tingkat pengangguran.  

Sebaliknya, kebijakan yang kontraktif (baik kebijakan fiscal maupun moneter) 
adalah kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 
menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Pemerintah menjalankan kebijakan 
yang kontraktif pad kondisi perekonomian dalam keadaan overemployment, yaitu kondisi 
dimana permintaan agregat (AD) melampaui besarnya kapasitas produksi nasional. Selain 
itu, kebijakan yang bersifat kontraktif ini diterapkan apabila kondisi perekonomian 
mengalami deficit neraca pembayaran secara berkelanjutan. Tujuan pemerintah 
menerapkan kebijakan yang kontraktif (baik kebijakan fiscal maupu moneter) adalah 
untuk menurunkan tingkat inflasi dan memperkecil defist neraca pembayaran luar 
negeri.11   

Kebijakan fiscal yang ekspansif adalah kebijakan fiscal yang dilakukan melalui 
peningkatan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau penurunan tingkat pajak (T). Hal ini 
dilakukan bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat (AD) dalam perekonomian. 
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Kebijakan fiscal yang ekspansoif umumnya ditempuh oleh pemerintah untuk 
mendoronga perekonomian keluar dari krisis ataupun resesi. Sebaliknya, kebijakan fiscal 
yang kontraktif dilakukan oleh pemerintah melalui pengurangan pengeluaran pemerintah 
(G) dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) yang bertujuan untuk menurunkan 
permintaan agregat (AD) dalam perekonomian. Kebijakan fiscal yang kontraktif 
ditempuh oleh pemerintah apabila kondisi perekonomian berada ddalam keadaan inflasi 
yang disebabkan oleh tarikan permintaan (demand – pull inflation).12 
 Dampak kebijakan fiscal terhadap pendapatan nasional ditunjukkan oleh grafik 
berikut.13 Diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan fiscal yang ekspansif 
(expansionary fiscal policy), yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (G). 
Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah (G) ini maka akan menyebabkan 
naiknya permintaan agregat (AD). Dengan kata lain, dalam kerangka model AD – AS, 
maka kurva AD akan mengalami pergeseran ke arah kanan.  Dengan kurva AS yang 
ditentukan, pergeseran kurva AD ke arah kanan akan akan mengakibatkan tingkat harga 
(P) dan tingkat pendapatan (Y) mengalami kenaikan. Selain itu, dalam kerangka IS – LM, 
peningkatan permintaan agregat (AD) yang disebabkan oleh peningkatan dalam 
pengeluaran pemerintah (G) ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran kurva IS ke 
arah kanan. Bergesernya kurva IS ini selanjutnya akan menyebabkan tingkat bunga (i) dan 
tingkat pendapatan (Y) dalam perekonomian mengalami kenaikan pula.  
 Dari gambar 6.1.1 bagian (a) di bawah ini menunjukkan terjadinya pergeseran 
kurva investasi – tabungan (IS) ke arah kanan karena meningkatnya pengeluaran 
pemerintah (G), yaitu kurva IS bergeser dari IS0(G0) menjadi IS1(G1), yang menyebabkan 
naiknya tingkat bunga (i) dari i0 menjadi i1 dan tingkat pendapatan (Y) dari Y0 ke Y1. 
Sedangkan pada bagian (b) menunjukkan pergeseran kurva permintaan agregat (AD) 
akibat kenaikan pengeluaran pemerintah (G) dari G0 menjadi G1. Kurva AD bergeser dari  
AD0(G0) menjadi AD1(G1). Selanjutnya pergeseran kurva AD ini mengakibatkan tingkat 
output/pendapatan (Y) dan tingkat harga (P) masing – masing mengalami kenaikan yaitu 
dari Y0 menjadi Y1 dan P0 menjadi P1. Titik Keseimbangan bergeser dari E0 menjadi E1. 

 
Gambar 9.2  Kebijakan Fiskal Eskpansif  
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Sebaliknya, apabila pemerintah menerapkan kebijakan fiscal yang kontraktif 

(contractionary fiscal policy) maka dampak dari kebijakan ini dapat diilustrasikan pada grafik 
di bawah ini. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiscal yang kontraktif itu berarti 
bahwa pemerintah menurunkan tingkat pengeluaran pemerintah (G). Hal ini akan 
berdampak pada penurunan permintaan agregat (AD), atau kurva AD mengalami 
pergeseran ke arah kiri. Dalam kerangka model AD – AS, apabila kurva AS tertentu, 
maka pergeseran kurva AD ke kiri akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat harga 
(P) dan tingkat pendapatan (Y). Selanjutnya, dalam kerangka IS – LM, turunnya 
permintaan agregat (AD) akibat turunnya pengeluaran pemerintah (G) akan 
mengakibatkan bergesernya kurva IS ke kiri. Perubahan ini akan mengakibatkan baik 
tingkat bunga (i) maupun tingkat pendapatan/output (Y) mengalami penurunan. 

Dari gambar 6.1.2. bagian (a) menunjukkan pergeseran kurva IS ke kiri akibat 
turunnya pengeluaran pemerintah (G) yaitu dari IS0(G0) menjadi IS1(G1), yang 
menyebabkan penurunan tingkat bunga (i) dari i0 menjadi i1 serta tingkat pendapatan (Y) 
dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini menyebabkan pula terjadinya perubahan keseimbangan 
dari E0 menjadi E1. Pada bagian (b) ditunjukkan pergeseran kurva AD ke kiri akibat 
turunnya pengeluaran pemerintah (G) yaitu dari AD0(G0) menjadi AD1(G1), yang 
mempengaruhi penurunan tingkat harga (P) dari P0 menjadi P1 dan tingkat 
pendapatan/output (Y) dari Y0 menjadi Y1. 
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Gambar 9.3  kebijakan Fiskal Kontraktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. KEBIJAKAN MONETER 

 
Kebijakan moneter (monetary policy) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah atau otoritas moneter (dalam hal ini Bank Indonesia) dengan menggunakan 
variabel jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rate) unruk 
memengaruhi tingkat permintaan agregat (AD) dan mengurangi ketidakstabilan dalam 
perekonomian. Pemerintah dapat pula melakukan pengendalian terhadap jumlah uang 
beredar, kredit dan system perbankan melalui penerapan kebijakan moneter. Seperti 
halnya dengan kebijakan fiscal, implementasi kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif 
(expansionary monetary policy) maupun kontraktif (contractionary monetary policy). Pemerintah 
melakukan kebijakan moneter yang ekspansif yaitu dengan meningkatkan jumlah uang 
beredar (MS) dan/atau penurunan tingkat bunga (i) yang bertujuan untuk meningkatkan 
permintaan agregat (AD) dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan yang kontraktif 
dilakukan oleh pemerintah melalui pengurangan jumlah uang beredar (MS) dan/atau 
peningkatan tingkat bunga (i). Tujuan kebijakan kontraktif diterapkan oleh pemerintah 
adalah untuk mengurangi permintaan agregat (AD) dalam perekonomian.    

(a). Model IS – LM 

Tingkat bunga (i) 

Output (Y) 

(b). Model AD – AS 

Output (Y) 

Tingkat bunga (i) 

AD1(G1) 

 

AD0(G0) 

 

IS1(G1) 

 

IS0(G0) 

 

LM 

 

AS 

 P0 
P1 

Y1 

E1 
E0 

Y0 0 

E0 

 

E1 

 

i0 

 
i1 

 

Y0 

 

Y1 

 

0 

 



202 
 

Dampak penerapan kebijakan moneter dapat ditunjukkan dalam grafik berikut.14 
Misalnya, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif, 
yaitu dengan meningkatkan jumlah uang beredar (money supply, MS) dalam perekonomian. 
Dengan adanya ekspansi moneter yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, maka tingkat 
bunga (i) mengalami penurunan, yang selanjutnya akan mendorong kenaikan investasi (I), 
dan akhirnya investasi yang meningkat ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan dalam 
permintaan agregat (AD). Dalam kerangka model IS – LM, kenaikan permintaan agregat 
(AD) yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar tadi, akan menyebabkan 
pergeseran kurva LM ke kanan. Akibatnya, tingkat bunga (i) turun, namun sebaliknya 
tingkat pendapatan (Y) akan mengalami peningkatan. Demikian pula halnya, dalam 
kerangka model AS – AS, adanya peningkatan dalam jumlah uang yang beredar (MS) 
menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan (dengan kurva AS yang tertentu), yang 
kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan baik pada tingkat pendapatan (Y) 
maupun pada tingkat harga (P). 

Gambar 6.2.1. bagian (a) menunjukkan pergeseran kurva LM ke kanan akibat 
kenaikan jumlah uang beredar (MS) yaitu dari LM0(MS0) menjadi LM1(MS1). Dengan kurva 
IS tertentu, maka pergeseran kurva LM ini telah menyebabkan menurunnya tingkat 
bunga (i) dari i0 menjadi i1 dan meningkatnya tingkat pendapatan (Y) dari Y0 menjadi Y1. 
Sedangkan pada bagian (b), kenaikan dalam jumlah uang beredar (MS) menyebabkan 
kurva AD bergeser ke kanan yaitu dari AD0(MS0) menjadi AD1(MS1), yang menyebabkan 
kenaikan baik pada tingkat pendapatan (Y) maupun tingkat harga (P), yaitu masing – 
masing dari  Y0 menjadi Y1 dan dari P0 menjadi P1. 

 
Gambar 9.4  Kebijakan Moneter Ekspansif 
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Sebaliknya, apabila diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan 

moneter yang kontraksioner (contractionary monetary policy), yaitu dengan mengurangi 
jumlah uang beredar (MS) dalam perekonomian. Dengan adanya kontraksi moneter yang 
dilakukan oleh pemerintah tersebut, maka tingkat bunga (i) mengalami peningkatan, 
tetapi tingkat pendapatan (Y) mengalami penurunan, yang kemudian akan menyebabkan 
terjadinya penurunan dalam permintaan agregat (AD). Dalam kerangka model IS – LM, 
menurunnya permintaan agregat (AD) yang disebabkan oleh menurunnya jumlah uang 
beredar tadi, akan menyebabkan pergeseran kurva LM ke kiri. Akibatnya, tingkat bunga 
(i) naik, namun sebaliknya tingkat pendapatan (Y) akan mengalami penurunan. Demikian 
pula halnya, dalam kerangka model AD – AS, adanya penurunan dalam jumlah uang yang 
beredar (MS) menyebabkan kurva AD bergeser ke irin (dengan kurva AS yang tertentu), 
yang kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan baik pada tingkat pendapatan (Y) 
maupun pada tingkat harga (P). 

Gambar 6.2.2. bagian (a) menunjukkan pergeseran kurva LM ke kiri akibat 
turunnya jumlah uang beredar (MS) yaitu dari LM0(MS0) menjadi LM1(MS1). Dengan kurva 
IS tertentu, maka pergeseran kurva LM ini telah menyebabkan meningkatnya tingkat 
bunga (i) dari i0 menjadi i1 dan menurunnya tingkat pendapatan (Y) dari Y0 menjadi Y1. 
Sedangkan pada bagian (b), dengan kurva AS tertentu, berkurangnya jumlah uang 
beredar (MS) menyebabkan kurva AD bergeser ke kiri yaitu dari AD0(MS0) menjadi 
AD1(MS1), yang menyebabkan penurunan baik pada tingkat pendapatan (Y) maupun 
tingkat harga (P), yaitu masing – masing dari  Y0 menjadi Y1 dan dari P0 menjadi P1. 
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Gambar 9.5. Kebijakan Moneter Kontraktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia, 
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Bank sentral melakukannya dengan mengendalikan penawaran uang dan kredit bank, 
pengaruhnya terhadap tingkat bunga, arus kredit serta perkembangan sektor finansial di 
Indonesia. Selain itu, bank Indonesia juga mampu mengendalikan tingkat bunga 
maksimum yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu kepada bank – 
bank dan menentukan jumlah saham yang dapat dibeli melalui kredit. Bank Indonesia, 
dalam hal tertentu, memiliki kekuasaan yang temporer untuk mengendalikan kredit 
komersial, kredit perumahan, dan kredit konstruksi lainnya.  

Dalam kerangka kebijakan moneter, dikenal tiga istilah umum yang sering 
digunakan.15 Pertama, target kebijakan moneter/target akhir (yang umumnya juga 
merupakan target kebijakan ekonomi), yaitu variabel – variabel yang hendak dicapai dari 
suatu kebijakan moneter. Kedua, adalah indikator kebijakan moneter (tujuan/sasaran 
antara), yang mengukur sejauh mana target dapat dicapai.  Sedangkan yang ketiga adalah 
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instrumen kebijakan moneter, yaitu sebagai kontrol terhadap usaha pencapaian tujuan 
antara. 

Target akhir suatu kebijakan moneter merupakan kondisi sekonomi makro yang 
ingin dicapai, dimana target akhir ini tidak sama untuk semua Negara dan tidak pula sama 
dari waktu ke waktu. Target akhir kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalau 
disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu Negara tertentu. Namun demikian, 
umumnya Negara menetapkan empat hal yang menjadi tujuan akhir kebijakan 
moneternya, yaitu: 
a. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan 
b. Kesempatan kerja 
c. Kestabilan harga 
d. Keseimbangan neraca pembayaran 

Idealnya, diharapkan semua tujuan akhir perekonomian tersebut secara 
serempak dapat dicapai melalui kebijakan moneter, yaitu berupa tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi dan pengangguran yang rendah, serta perkembangan 
neraca pembayaran yang mantap. Namun demikian, seringkali usaha – usaha yang 
dilakukan untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut dapat menyebabkan dampak yang 
saling kontradiktif, sehingga sangat sulit untuk mencapai semua tujuan tersebut secara 
serempak dan optimal. Misalnya, apabila pemerintah, dalam hal ini bank sentral, 
melakukan tindakan ekspansi moneter, seperti menambah jumlah uang beredar yang 
bertujuan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan 
kerja. Namun tindakan ekspansi moneter ini dapat berdampak tidak menguntungkan 
terhadap kestabilan harga dan keseimbangan necara pembayaran. Hal ini terjadi karena 
langkah bank sentral menambah jumlah uang beredar dapat menyebabkan timbulnya 
inflasi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat, dengan mengurangi jumlah uang 
beredar, dapat memperkuat kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. 
Namun, disisi lain, hal ini akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menurun dan 
selanjutnya hal ini akan meningkatkan tingkat pengangguran. 

Menyadari hal ini, maka bank sentral harus memilih berbagai alternatif target 
yang paling memungkinkan dan menguntungkan. Alternatif pertama adalah memilih 
salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal dan mengabaikan sasaran lainnya. 
Contohnya, memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mengabaikan 
tingkat inflasi. Atau sebaliknya, memilih keseimbangan necara pembayaran dan tingkat 
inflasi yang rendah tetapi mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 
Apabila bank sentral memilih alternatif ini maka bank sentral harus menetapkan 
kombinasi mana yang paling menguntungkan. Alternatif kedua adalah berupaya untuk 
mencapai semua target akhir tersebut dengan risiko tidak ada satupun dari target tersebut 
yang tercapai secara optimal. Seperti, tercapainya tingkat pertumbuhan yang tidak tinggi, 
tingkat inflasi yang wajar dan mengusahakan perkembangan necara pembayaran yang 
mantap. Alasan pemilihan alternatif ini karena semua indikator yang menjadi target 
kebijakan moneter sama pentingnya. 

Negara memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang memadai. Selain itu, 
kestabilan harga perlu dijaga untuk mendorong kegiatan perekonomian dan ketentraman 
hidup masyarakat. Demikian pula halnya dengan neraca pembayaran yang merupakan 
salah satu indikator penting perekonomian suatu Negara. Hal ini disebabkan karena 
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neraca pembayaran menggambarkan kinerja ekonomi suatu Negara. Neraca pembayaran 
menunjukkan besarnya ekspor, impor, jasa – jasa, dan lalu lintas modal dari dan ke suatu 
Negara. Apabila ekspor suatu negara lebih besar daripada impornya, maka neraca 
perdagangannya surplus. Sebaliknya, jika impornya lebih besar dibanding ekspornya, 
maka neraca perdagangan Negara tersebut dikatakan negatif/defisit. 

Apabila diperhitungkan pula jasa – jasa, seperti jasa pembayaran bunga, jasa – 
jasa penerimaan TKI, pariwisata, maka totalnya dinamakan transaksi berjalan (current 
account). Apabila transaksi berjalan ini defisit, maka akan dibiayai oleh capital account. 
Dengan demikian, terdapat capital account yang masuk dan keluar, sehingga selisihnya 
itulah yang akan membiayai transaksi berjalan. Apabila current account surplus, maka hal itu 
berarti menambah capital account, yang berarti neraca pembayaran menjadi positif dan 
selisihnya itulah yang kemudian akan masuk dalam rekening cadangan devisa. Current 
account dan cadangan devisa adalah titik dasar yang akan menetukan arah kebijakan 
moneter. Apabila terjadi aliran keluar (outflow), seperti adanya pinjaman yang jatuh tempo, 
pembayaran bunga, atau kemungkinan Penanaman Modal Asing (PMA) menarik 
investasinya dari dalam negeri. Sementara itu, apabila capital account mengalami surplus, 
berarti banyak uang yang masuk, yang berarti ada ekspansi moneter. 

Selain itu, neraca pembayaran juga dipengaruhi oleh nilai tukar, dimana apabila 
terdapat distorsi pada nilai tukar, akan berakibat adanya distorsi pada current account yang 
selanjutnya memengaruhi capital account. Apabila hal ini terjadi maka neraca pembayaran 
akan berkurang sehingga cadangan devisa juga akan mengalami penurunan. Umumnya, 
rekening transaksi berjalan selalu dalam keadaan negatif, karena merupakan transaksi – 
transaksi ekspor dan impor ditambah transaksi jasa – jasa, seperti turis, pembayaran gaji 
di luar negeri atau repatriasi – repatriasi serta pembayaran utang luar negeri. 

Proses pencapaian target akhir kebijakan moneter seringkali menghadapi gejolak 
perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, diperlukan indicator atau sasaran antara yang dapat memberikan petunjuk agar 
perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian akhir yang telah ditetapkan. 
Pada umumnya, indicator terdiri dari dua hal, yaitu suku bunga dan atau uang beredar. 
Kedua variabel tersebut digunakan dalam perumusan kebijakan moneter sebagai sasaran 
antara karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu sehingga 
sasaran/target akhir kebijakan moneter dapat tercapai. Sedangkan dalam pelaksanaannya, 
tingkat bunga dan uang beredar bertindak sebagai indicator karena memberikan petunjuk 
mengenai arah perkembangan moneter suatu Negara.  

Apabila tingkat bunga dijadikan sebagai sasaran antara dalam suatu kebijakan 
moneter, maka akan ditetapkan tingkat bunga yang ideal yang dapat mendorong kegiatan 
investasi. Jika tingkat bunga meningkat melampaui tingkat bunga yang ditetapkan, maka 
bank sentral akan melakukan tindakan ekspansi moneter yang menurunkan tingkat bunga 
tersebut pada level yang telah ditetapkan. Misalnya, target tingkat bunga oleh bank sentral 
sebesar 10% per tahun sebagai tingkat bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan 
investasi yang selanjutnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat 
yang diharapkan. Jika ternyata tingkat bunga naik melebihi tingkat bunga yang ditetapkan 
(10%) maka bank sentral akan melakukan ekspansi moneter untuk menurunkan tingkat 
bunga pada tingkat yang ideal. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun melebih tingkat 
bunga ideal (10%), maka bank sentral akan segera melakukan tindakan kontraksi 
moneter. Dari contoh terlihat bahwa tingkat bunga dapat diupayakan stabil di satu pihak, 
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namun di lain pihak Ung beredar (monetary aggregate) akan bergerak naik turun untuk 
mempertahankan tingkat bunga yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kestabilan 
harga terganggu. 

Kebijakan moneter yang menggunakan uang beredar (monetary aggregate) sebagai 
target antara akan memberikan efek postitif yaitu tingkat harga yang stabil. Jika terjadi 
gejolak dalam jumlah uang beredar, yaitu melebihi (kurang) dari jumlah yang ditetapkan, 
maka bank sentral akan melakukan kontraksi (ekspansi) moneter sehingga jumlah uang 
beredar tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan. Namun demikian, perlu 
dipertimbangkan bahwa pemilihan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara kebijakan 
moneter memungkinkan terjadinya gejolak tingkat bunga sebagai dampak gejolak 
permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran uang. Misalnya, bank sentral 
menargetkan untuk menambahan uang beredar sebesar 20% per tahun untuk mencapai 
pertumbuhan yan diharapkan dengan tingkat inflasi yang tertentu. Jika terjadi gejolak 
dalam jumlah uang beredar yang lebih tinggi (rendah) dari jumlah yang telah ditargetkan, 
maka bank sentral akan melakukan tindakan kontraksi (ekspansi) moneter sehingga 
jumlah uang beredar akan tetap pada jumlah yang telah ditargetkan tersebut. 

Uraian di atas menggambarkan bahwa apabila tingkat bunga dijadikan sebagai 
sasaran antara kebijakan moneter, maka jumlah uang beredar akan bergejolak untuk 
mempertahankan tingkat bunga yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila bank sentral 
menetapkan jumlah uang beredar sebagai target antara, maka hal ini akan menyebabkan 
tingkat bunga akan berfluktuasi menurut kekuatan pasar. Dengan kata lain, penerapan 
kebijakan moneter dengan menetapkan sasaran antara salah satu diantaranya (tingkat 
bunga atau uang beredar) akan memberikan dampak yang saling bertolak belakang. 

Bank sentral perlu melakukan intervensi dengan menggunakan instrumen – 
instrumen yang dimilikinya dalam rangka mengontrol indikator, baik tingkat bunga 
maupun uang beredar (besaran moneter, yaitu M1, M2, dan kredit). Pada dasarnya, 
instrumen bank sentral dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu instrumen langsung dan 
instrumen tidak langsung.16 Dikatakan instrumen langsung karena otoritas moneter 
secara langsung dapat mengunakan instrumen tersebut ketika dibutuhkan. Instrumen 
langsung kebijakan moneter terdiri dari penetapan tingkat bunga, pagu kredit, rasio 
likuiditas, kredit langsung kuota rediskonto, pengguntingan uang, penmbersihan uang, 
dan penetapan uang muka impor. Sedangkan instrumen tidak langsung adalah instrumen 
yang secara tidak langsung memengaruhi uang beredar. Namun, melalui instrumen tidak 
langsung inilah, maka jumlah uang beredar dapat dikendalikan. Instrumen tidak langsung 
terdiri dari cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, fasilitas 
simpanan pemerintah, lelang kredit, moral suasion, fasilitas overdraft, intervensi valuta 
asing, simpanan bank sentral. 

Instrumen langsung pertama adalah penetapan tingkat bunga, yaitu secara teknis 
bank sentral menetapkan tingkat bunga baik tingkat bunga simpanan maupun tingkat 
bunga pinjaman. Bank sentral dapat melakukan ekspansi dan kontraksi moneter dengan 
penetapan tingkat bunga ini sesuai kebutuhan prekonomian. Namun semakin 
mengglobalnya perekonomian, makin lama penetapan tingkat bunga ini makin tidak 
efektif. Selain itu, efektifitas penetapan tingkat bunga juga sangat tergantung pada 
penegakan peraturan dari bank sentral sebagai regulator. Pada masa lalu, Indonesia 
pernah menggunakan instrumen ini sebagai salah satu langkah dalam kebijakan 
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moneternya. Namun, saat ini besaran tingkat bunga untuk simpanan dan pinjaman 
dilepas pada mekanisme pasar.  

Instrumen langsung kedua adalah pagu kredit (credit ceilings), yaitu besaran kredit 
maksimum yang dapat disalurkan oleh perbankan yang ditetapkan oleh bank sentral 
untuk menjaga likuiditas di pasar. Dengan pembatasan pagu kredit ini, maka jumlah uang 
beredar dapat dikendalikan. Rasio likuiditas  merupakan instrumen langsung ketiga yang 
diwajibkan oleh bank sentral untuk memelihara surat berharga tertentu atau valuta asing 
tertentu dengan proporsi yang ditetapkan. Umumnya langkah rasio likuiditas ini 
ditujukan untuk membiayai anggaran pemerintah melalui surat berharga. Dengan 
kewajiban rasio likuiditas ini, maka secara otomatis bank – bank wajib menyimpan surat 
berharga sebagai cadangan.  

Sedangkan instrumen langsung keempat adalah kredit langsung yaitu kredit 
likuiditas yang diberikan bank sentral untuk tujuan prioritas tertentu. Contohnya, 
program atau proyek tertentu yang digalakkan oleh pemerintah. Namun demikian, kredit 
langsung ini tidak lagi digunakan karena dianggap tidak efektif dan biayanya sangat 
mahal. Instrumen lainnya adalah bank sentral menetapkan kuota penjualan kembali surat 
berharga yang belum jatuh tempo. Umumnya, instrumen ini ditransaksikan dengan 
tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar antar bank. Pada dasarnya, instrumen 
langsung ini sama seperti pemberian kredit secara langsung oleh bank sentral, namun 
jenis ini dijamin dengan surat berharga pasar uang. Kuota ini umumnya diberikan sebagai 
insentif terhadap sektor tertentu. 

Umumnya, dalam melaksanakan kebijakan moneter secar tidak langsung, bank 
sentral menggunakan empat instrumen utama dalam mencapai sasaran ekonomi, yaitu 
cadangan wajib (reserve requirement), operasi pasar terbuka (open market operation), fasilitas 
diskonto (discount policy), imbauan moral (moral suasion). 17 Cadangan wajib akan 
memengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan oleh 
bank. Dana pihak ketiga ini tidak boleh dipergunakan oleh bank untuk menyalurkan 
kredit kepada masyarakat. Sedangkan operasi pasar terbuka adalah instrumen kebijakan 
moneter yang memengaruhi jumlah uang beredar serta kebijakan moneter berbentuk 
fasilitas diskonto adalah kebijakan yang memengaruhi biaya uang/tingkat bunga. 
Terakhir, imbauan moral adalah instrumen moneter yang memengaruhi perilaku para 
bankir dan manajer senior dari institusi – institusi keuangan dalam operasional bisnis 
keseharian agar tetap sejalan dengan kepentingan publik/pemerintah. 

Salah satu industri yang paling banyak memiliki peraturan adalah industri 
perbankan (heavily regulated industry). Salah satu peraturan yang harus dipenuhi oleh 
perbankan adalah terpenuhinya Cadangan Minimum (Reserve Requirement, RR). Peraturan 
Cadangan minimum ditetapkan ini untuk menjamin pemilik dana (nasabah bank) yang 
menyimpan uangnya di bank akan memperoleh dananya jika nasabah tersebut menarik 
dananya dari bank. Namun demikian, tidak semua dana simpanan nasabah tersebut 
dicadangkan karena bagi bank itu sendiri hal ini merugikan karena RR adalah idle fund 
karena tidak menghasilkan pendapatan bagi bank. 

RR ini adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank – bank untuk 
memelihara sejumlah alat – alat likuid (reserve) sebesar persentase tertentu dari kewajiban 
lancarnnya. Apabila nilai RR semakin kecil, maka hal itu berarti bahwa semakin besar 
kemampuan suatu bank memanfaatkan reserve-nya untuk memeberikan pinjaman dalam 
jumlah yang lebih besar kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin besar persentase nilai 
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RR ini maka semakin kecil pula kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. 
Karenanya, pinjaman perbankan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
jumlah uang beredar. Dengan demikian, dalam hal ini RR berfungsi sebagai alat untuk 
menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. 

Selain itu, RR menjadi penentu besarnya persentase minimum dari dana 
simpanan nasabah yang harus dicadangkan oleh bank baik dalam kas maupun 
rekeningnnya pada bank sentral. Penentuan besar kecilnya persentase nilai RR akan 
berpengaruh terhadap tingkat bunga, dimana makin tinggi persentase RR, maka semakin 
tinggi tingkat bunga pinjaman karena cost of loanable fund semakin tinggi. Sebaliknya, 
semakin rendah tingkat RR ini, maka semakin rendah pula tingkat bunga pinjaman 
(lending rate). Jika bank sentral memutuskan untuk melakukan kebijakan moneter yang 
ketat, maka RR ini dapat ditingkatkan, dan sebaliknya.  

Dalam hal ini, bank sentral dikatakan juga dapat berfungsi sebagai lender of the 
last resort, yaitu bank sentral dapat memberikan kredit atau pembiayaan dengan prinsip 
syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek akibat terjadinya 
kesalahan dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut umumnya memiliki jangka waktu 
maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan (agunan) 
yang memiliki kualitas tinggi dan mudah dicairkan dengan nilai sekurang – kurangnya 
sama dengan nilai pinjaman. Ketentuan RR atau Giro Wajib Minimum (GWM) saat ini 
adalah sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dari 
dalam rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia, sebagai bank sentral. 

Instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah operasi pasar terbuka (Open 
Market Operation), yaitu kegiatan penjualan dan pembelian surat – surat berharga 
(sekuritas) pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral, yang umumnya berbentuk 
obligasi. Di Amerika Serikat, sekuritas pemerintah dapat berbentuk Treasury Bill dengan 
jangka waktu kurang dari lima tahun (jangka pendek), Treasury Notes yang berjangka 
waktu 5 – 10 tahun (jangka menengah), dan Treasury Bond yang berjangka di atas 10 tahun 
(jangka panjang). Pada umumnya, sekuritas yang berjangka pendek saja yang digunakan 
dalam operasi pasar terbuka.  

Penjualan surat – surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral akan 
berdampak terjadinya kontraksi moneter karena pengurangan alat – alat likuid bank – 
bank akan memperkecil kemampuan bank –bank memberikan pinjaman. Sebaliknya, 
pembelian surat – surat berharga akan meemberikan dampak ekspansi moneter karena 
terjadi peningkatan alat – alat likuid bank – bank akan meningkatkan kemampuannya 
dalam memberikan pinjaman. Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan untuk 
memengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang selanjutnya akan memengaruhi tingkat 
bunga. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penjualan 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan intervensi rupiah melalui Fasilitas Simpanan Bank 
Indonesia (FASBI).18 Penjualan SBI dapat dilakukan melalui lelang sehingga tingkat 
diskonto yang terjadi benar – benar menggambarkan kondisi likuiditas pasar uang. 
Sementara itu, aktifitas intervensi rupiah dilakukan oleh bank sentral dalam rangka 
menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat bunga. 

Pada saat bank sentral melakukan operasi pasar terbuka dengan jual beli 
sekuritas pemerintah tersebut, maka perekonomian akan terpengaruh dalam tiga hal 
yaitu:19 
a. Perubahan jumlah giro cadangan institusi keuangan. 
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Apabila bank sentral membeli Rp 10 triliun obligasi pemerintah dari institusi 
keuangan, maka bank sentral dianggap telah membayar dengan meningkatkan cara 
giro institusi tersebut. Lembaga keuangan tersebut telah memiliki tambahan 
cadangan giro pada bank sentral sebesar Rp 10 triliun dan rekening obligasi 
pemerintah yang berkurang sebesar Rp 10 triliun juga. Sebaliknya, bank sentral 
sekarang telah mempunyai tambahan nilai obligasi pemerintah Rp 10 triliun pada 
nilai asetnya dan kewajibannya meningkat dalam bentuk cadangan giro dari lembaga 
keuangan tersebut.  
Giro cadangan lembaga keuangan juga meningkat apabila bank sentral membeli 
obligasi pemerintah dari sektor swasta. Jadi, apabila bank sentral meembeli obligasi 
pemerintah, maka giro cadangan lembaga keuangan akan meningkat senilai obligasi 
pemerintah yang dibeli oleh bank sentral tersebut. Selanjutnya dapat dikatakan 
bahwa, (hal – hal lain dianggap tidak berubah), jumlah penawaran uang akan 
meningkat dalam jumlah tertentu dari pembelian yang dilakukan oleh bank sentral 
dimana tingkat kegiatana ekonomi akan meningkat pula. Sebaliknya, jika pemerintah 
menjual obligasi maka jumlah penawaran uang akan berkurang yang berakibat 
turunnya kegiatan perekonomian. 

b. Perubahan harga dan hasil (yield) dari sekuritas apabila terjadi perubahan harga 
obligasi, maka akan terjadi perubahan dari hasil (yield) obligasi tersebut. 
Meningkatnya pembelian obligasi akan meningkatkan harga obligasi yang berakibat 
menurunnya yield obligasi tersebut. Sebaliknya, menurunnya pembelian obligasi akan 
menurunkan harga obligasi dan mengakibatkan naiknya hasil obligasi tersebut. Bank 
sentral sebagai pembeli/penjual sekuritas pemerintah yang relative besar dibanding 
pembeli/penjual lainnya, maka secara langsung bank sentral dapat memengaruhi 
tingkat harga dari obligasi tersebut, memengaruhi tingkat bunga yang selanjutnya 
akan memengaruhi tingkat bunga jangka pendek lainnya. Untuk memelihara tingkat 
harga tertentu obligasi (yang sekaligus juga memelihara tingkat bunga tertentu), bank 
sentral perlu mempunyai kesiapan untuk membeli dan menjual sekuritas pemerintah 
sebesar jumlah para penjual/pembeli lainnya pada harga tersebut. Namun, perlu 
diingat bahwa bank sentral tidak dapat menetapkan pagu tingkat bunga sekaligus 
pagu pertumbuhan penawaran uang pada tingkat yang tidak konsisten dengan 
tingkat bunga yang tertentu itu. 

c. Perubahan perkiraan (expectation) dari keseluruhan perekonomian. 
Para ekonom yang bekerja pada bank sentral akan memprediksi tentang dampak 
operasi pasar terbuka terhadap variabel – variabel ekonomi seperti tingkat bunga, 
tingkat inflasi dan lain – lain. Contohnya, jika bank sentral membeli sekuritas 
pemerintah yang merupakan kebijakan moneter yang ekspansioner, akan 
mengakibatkan turunnya tingkat bunga, meningkatnya produksi, investasi, dan 
meningkatnya daya beli konsumen. Di lain pihak, kebijakan moneter yang ekspansif 
akan mendorong timbulnya ekspektasi akan tetap tingginya penawaran uang di masa 
mendatang dan antisipasi terhadap inflasi. Harapan tingginya inflasi mendorong 
kreditur untuk meningkatkan premi inflasioner pada tingkat bunga riil yang 
menyebabkan naiknya tingkat bunga nominal. Selain itu, tingginya ekspektasi inflasi 
akan mengurangi investasi bisnis dan konsumsi masyarakat.   
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Instrumen kebijakan moneter yang ketiga adalah fasilitas diskonto (discount 
policy/discount rate). Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter bank sentral untuk 
memengaruhi jumlah uang beredar melalui penetapan diskonto pinjaman bank sentral 
kepada bank – bank.  Dengan kata lain, discount rate merupakan instrumen yang berkaitan 
dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank – bank untuk meminjam secara langsung kepada 
bank sentral.Penetapan tingkat diskonto yang tinggi diharapkan bank – bank akan 
mengurangi permintaan kredit yang selanjutnya akan mengurangi jumlah uang beredar. 
Sebaliknya, penetapan diskonto yang rendah akan member peluang kepada bank – bank 
untuk meningkatkan permintaan pinjaman kepada bank sentral yang kemudian akan 
menambah jumlah uang beredar.  

Saat ini hanya sebagian kecil saja dari cadangan yang dimiliki oleh bank – bank 
yang dipinjam dari ban ksentral. Umumnya peminjaman oleh bank – bank untuk 
kepentingan pemenuhan pembayaran pencairan dana simpanan pihak ketiga (nasabah) 
dan arus cadangan keluar, sehingga peminjaman tersebut bertujuan untuk penyesuaian 
dan hanya berjangka beberapa hari saja. Ketersediaan dana kredit ini memungkinkan 
bank sentral untuk menarik cadangan dari system perbankan melalui operasi pasar 
terbuka, tanpa perlu khawatir bank – bank menghadapi kesulitan likuiditas memenuhi 
ketentuan RR. Fasilitas diskonto ini juga membantu bank – bank yang kesulitan untuk 
memenuhi kekurangan cadangan musimannya tanpa harus mengurangi portofolio 
peminjamannya. Selain itu, fasilitas ini juga membebaskan bank –bank kecil untuk harus 
memegang portofolio aset likuid yang mudah dijual untuk memenuhi kebutuhan 
peminjaman musiman. Hal ini menyebabkan bank – bank dapat menggunakan bagian 
yang lebih besar dana yang dapat diserapnya dari pihak ketiga untuk memenuhi 
kebutuhan dana kredit masyarakat.  

Umumnya, kredit yang diberikan oleh bank sentral terdiri dari tiga jenis yaitu:20 
a. Kredit penyesuian (adjustment credit) 

Kredit ini membolehkan lembaga keuangan untuk mengahdapi aktifitas peminjaman 
dan kredit yang tidak terantisipasi. 

b. Kredit musiman (seasonal credit) 
Kredit jenis ini memberikan kesempatan kepada lembaga tertentu (misalnya bank 
pertanian) untuk memiliki akses khusus pada jendela diskonto (discount window) untuk 
membiayai kegiatan musiman seperti musim tanam dan musim panen. Kredit 
musiman ini umumnya disediakan untuk lembaga peminjaman yang tidak memiliki 
akses dan atau informasi ke pasar uang secara nasional. 

c. Kredit perpanjangan (extended credit) 
Kredit ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kredit jangka panjang dari lembaga 
peminjaman yang sedang menghadapi masalah yang terajdi akbiat masalah arus kas 
yang berkepanjangan. 

Instrumen kebijakan moneter yang terakhir adalah imbauan moral (moral 
suasion), yaitu bank sentral melakukan imbauan kepada bank – bank agar melakukan 
kebijakan – kebijakan tertentu untuk kepentingan public. Imbauan ini tidak mengikat, 
tetapi sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas, umumnya imbauan bank sentral 
memilki dampak yang cukup efisien dalam kebijakan moneter. Umumnya, bank sentral 
melakukan imbauan moral ini untuk meyakinkan para banker dan manajer senior 
lembaga keuangan lainnya untuk lebih memerhatikan kepentingan jangka panjang 
dibanding kepentingan jangka pendek lembaganya. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, 
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maka bank sentral dapat menyarankan lembaga keuangan untuk mengurandi pemberian 
pinjaman/kredit yang sekaligus berfungsi untuk menurunkan suhu perekonomian. Selain 
itu bank sentral juga dapat melarang penggabungan (merger) bank – bank. Jadi, imbauan 
moral ini dapat digunakan oleh bank sentral untuk mencapai sasaran kebijakan moneter. 

Instrumen tidak langsung lainnya adalah fasilitas simpanan bank sentral yaitu 
simpanan bank – bank pada bank sentral untuk jangka waktu yang sangat pendek, 
misalnya satu hari untuk menampung kelebihan likuiditas pada hari itu. Bank menerima 
bunga yang umumnya di bawah tingkat bunga pasar atas simpanan ini. Bank Indonesia 
telah menggunakan fasilitas ini sejak krisis tahun 1997 – 1998. Selain itu, intervensi valuta 
asing adalah salah satu intrumen tidak langsung yang memiliki pola mirip seperti operasi 
pasar terbuka. Bank sentral melakukan jual beli valuta asing dengan mata uang sendiri. 
Bank sentral menempuh cara ini untuk memengaruhi jumlah uang beredar. Intervensi 
valuta asing dalam paraktiknya banyak dilakukan sebagai upaya menstabilkan atau 
smoothing pergerakan nilai tukar mata uang sendiri. Dalam system nilai tukar mengambang 
(floating exchange rates system), intervensi jual valuta asing bertujuan untuk memperkuat 
mata uang sendiri. Sementara intervensi beli valuta asing bertujuan untuk mengurangi 
kecenderungan menguatnya mata uang sendiri. 

Selain itu, bank sentral juga dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada 
bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek dalam bentuk 
fasilitas overdraft. Umumnya, kesulitan likuiditas jangka pendek terjadi disebabkan pada 
saat kliring bank akan terjadi ‘menang’ (kewajibannya lebih kecil daripada tagihannya 
kepada bank – bank) atau ‘kalah’ (kewajibannya lebih besar daripada tagihannya). Bank 
harus menyediakan likuiditas untuk menutupi kewajibannya jika mengalami kekalahan 
dalam proses kliring tersebut. Dana untuk likuiditas tersebut dapat diperoleh melalui 
pinjaman overdraft dari bank sentral yang memiliki tingkat bunga di atas tingkat bunga 
pasar.  

Salah satu instrumen tidak langsung yang banyak dilakukan di beberapa negara 
adalah simpanan sektor pemerintah, dimana dapat dipindahkan dari bank umum ke bank 
sentral atau sebaliknya. Secara tidak langsung, langkah ini akan memengaruhi uang 
beredar. Pada saat jumlah uang beredar terlalu banyak, maka dialkukan realokasi 
simpanan sektor pemerintah dari bank umum ke bank sentral. Sebaliknya, apabila terjadi 
kondisi dimana jumlah uang beredar sangat kurang, simpanan pemerintah dari bank 
sentral dapat direalokasikan dari bank sentral ke bank umum. Indonesia, pada Juni 1987, 
pernah melakukan realokasi simpanan sector pemerintah, yaitu giro BUMN besar, dari 
bank umum ke bank sentral dalam bentuk SBI untuk mencegah pelarian modal ke luar 
negeri. Selain itu, pada Februari 1991, pemerintah mewajibkan 12 BUMN untuk 
mengalihkan depositonya dari bank – bank kepada SBI dalam rangka mencegah 
terjadinya spekulasi devisa dan menurunkabn inflasi.21 Sedangkan lelang kredit sebagai 
instrument tidak langsung, dibutuhkan oleh bank sentral apabila kondisi pasar keuangan 
belum berkembang dan tingkat bunga standard antar bank belum ditetapkan. Lelang 
kredit ini dilakukan untuk  mengubah system pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. 
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Berikut digambarkan kerangka kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia sebagai bank sentral, pemegang otoritas moneter di Indonesia.22 

 
Gambar. 9.6. Kerangka Kebijakan Moneter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dampak dari penerapan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah dapat 

diringkas dalam tabel berikut:23 
 

Tabel 9.1. Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter 
 

Kebijakan 
Fiskal dan 
Moneter 

Pergerseran 
kurva IS 

Pergeseran 
kurva LM 

Perubahan 
dalam (Y) 

Perubahan 
dalam (i) 

Pajak (T): 

 Naik 

 Turun 

 
Ke kiri 
Ke kanan 

 
Tidak 
bergeser 
Tidak 
bergeser 

 
Turun 
Naik 

 
Turun 
Naik 

Pengeluaran 
pemerintah 
(G): 

 Naik 

 Turun 

 
 
Ke kanan 
Ke kiri 

 
 
Tidak 
bergeser 
Tidak 
bergeser 

 
 
Naik 
Turun 

 
 
Naik 
Turun 

Jumlah uang 
beredar  (MS): 

 Naik 

 Turun 

 
 
Tidak 
bergeser 
Tidak 
bergeser 

 
 
Ke kanan 
Ke kiri 

 
 
Naik 
Turun 

 
 
Turun 
Naik 

 
 
 

 

instrumen 
Sasaran 

Operasional 

Sasaran 
 Antara 

Sasaran 
Akhir 

- Operasi pasar 

terbuka 

- Cadangan wajib 

minimum 

- Fasilitas 

diskonto 

- Imbauan moral  

 

- Uang primer 

(Mo) 

- Reserve bank 

- Besaran 

moneter (M1, 

M2, kredit) 

- Suku bunga  

- Stabilitas harga 

- Pertumbuhan 

ekonomi 

- Kesempatan kerja 
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LATIHAN TES FORMATIF 

1. Bagaimana fungsi dan peran  pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam 
bidang ekonomi. 

2. Jelaskan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
menjamin kestabilan perekonomian. 

3. Jelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter konvensional.  
4. Jelaskan perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang Islami 

dengan konvensional. 
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BAB X 

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat: 

1. Menjelaskan sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam 
2. Memahami urutan sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam, baik sumber 

hukum yang disepakati maupun yang tidak disepakati 
 
Sumber-sumber hukum ekonomi syariah dalam pandangan para pakar ekonomi 

syariah, misalnya A. Mannan, menempatkan sumber-sumber tasyi‟ sebagai sumber-sumber 
hukum ekonomi syariah. Menurutnya, sumber-sumber hukum ekonomi syariah adalah 
Alquran, sunnah Rasul, ijmak, kias, dan prinsip-prinsip hukum lainnya1, seperti: istihsan2, 
isithsab3, dan istislah4. Namun yang akan diulas dalam uraian di bawah ini adalah sumber 
hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama.5 Uraian tentang Alquran dan sunnah akan 
mendapat porsi yang lebih luas dibandingkan dengan ijmak dan kiyas, sebab Alquran dan 
sunnah merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang sangat penting. 

A. Alquran 
 
Alquran merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang pertama, sumber hukum 

yang abadi yang merupakan firman Allah yang disampaikan kepada manusia melalui mulut 
Nabi Muhammad saw. Sebagai salah satu sumber, sekaligus sumber utama ekonomi syariah, 
Alquran adalah: 

ُتَ َعبُِّد بِِتاَلَوَتِو.  َكاَلُم اهلِل اْلُمنَ زُِّل َعَلى ُُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ 
 َوَسلََّم امل

Terjemahan : 

 (Kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Muhammad saw. dan membacanya merupakan 
ibadah).6  

Pengertian lain, di antaranya dikemukakan Mahmud Syaltut, menurutnya Alquran 
adalah, 

ُقْوُل إِلَي َْنا بِالت ََّواتُرِ اللَّْفُظ اْلَعَرِِب الْ   َن ْ
 .ُمنَ زُِّل َعَلى ُُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم امل

Terjemahan : 

"Lafad Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang disampaikan kepada kita secara 

mutawatir".7 

Kalau dalam pengertian pertama ada tiga aspek penting yang menjadi titik tolak dalam 
pengertian tersebut: pertama, Alquran merupakan kalam Allah swt. bukan kalam selain-Nya; 
kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.; dan ketiga, membaca Alquran merupakan 
suatu ibadah. Sedangkan pada pengertian kedua ada tiga hal pokok yang berkaitan dengan 
definisi Alquran: pertama, Alquran merupakan lafad Arab; kedua, sama dengan pengertian 
pertama, diturunkan kepada Nabi Muhmamad saw.; dan ketiga, disampaikan umat manusia 
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secara mutawatir. Namun dari dua pengertian di atas, pengertian pertama yang umum 
dipergunakan para ulama. 

Alquran menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan 
manusia dengan tuhannya atau hubungan manusia dengan sesama manusia atau dengan 
makhluk tuhan yang lain. Oleh sebab itu, menurut Mahmud Syaltut Alquran mengandung: 
Pertama, aqidah yang wajib dipercayai yaitu percaya kepada Allah swt., para malaikat, kitab-
kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan percaya kepada Hari Akhirat. Kedua, akhlak yang baik yang 
dapat mendidik jiwa, memperbaiki kondisi perseorangan dan masyarakat, meniadakan akhlak 
yang buruk yang dapat merusak arti kemanusiaan yang mulia dan menimbulkan bencana 
dalam kehidupan manusia. Ketiga, memberi petunjuk kepada penelitian terhadap alam semesta 
serta segala yang diciptakan Allah di alam ini, untuk dapat mengetahui hikmah-hikmah dan 
keindahan ciptaan-Nya, sehingga hati dipenuhi oleh rasa keimanan terhadap kebesaran-Nya 
yang didasarkan dari hasil penelitian bukan hanya sekedar taklid. Keempat, kisah-kisah 
terdahulu, baik secara perseorangan maupun bagi suatu kaum. Kelima, peringatan dan 
ancaman atau janji baik dan buruk. Keenam, hukum-hukum amali yang secara tegas atau hanya 
ditetapkan pokok-pokoknya oleh Alquran, yang harus diikuti dalam mengatur hubungan 
manusia dengan Allah swt., atau hubungan antara manusia dengan manusia.8 Dalam hukum-
hukum amali ini, ekonomi menempatkan dirinya di dalam Alquran.                                                                                                                                                                                                                                                        

Apabila ditelusuri kata iqtisad (ekonomi) dalam Alquran maka kata tersebut hanya tiga 

kali di sebutkan di dalam Alquran, yaitu dalam bentuk isim fa„il: muqtasid ( ٌُمْقَتِصد) dan muqta¡idah 

َدةٌ ) ِِ  :Kata muqta¡idah terdapat dalam surat al-Ma‟idah (5): 66, Allah swt. berfirman .( ُمْقَتِص

 

يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرِّبِِّْم ََلََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم وَ  ْنِْ   ِِت أَْرُلِلِهْم ِمن ُْهْم أُمٌَّ  ُمْقَتِصَدٌة وََكِي ٌٌ ِمن ُْهْم َساَ  َما عَ ْعَمُلونَ ِمْن تَْ َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواْْلِ
Terjemahan : 

 Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Alquran) yang 
diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas 
mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan 
alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (surat al-Ma‟idah [5]: 66). 
 

Sedangkan kata muqtasid terdapat dalam surat Luqman (31): 32 dan surat Fatir (35): 
32. Dalam surat Fatir (35): 32, Allah swt. berfirman: 

 

َنا ِمْن ِعبَاِدنَا َفِمن ُْهْم ظَاِِلٌ لِنَ ْفِسِو َوِمن ُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ  ُل اْلَكِب ٌُ ُُثَّ أَْوَرثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذعَن اْصطََفي ْ ْْ ََ ُىَو اْلَف َِْل ِْْن اللَِّو  َي ْرَاِت بِِِ ْْ ٌٌ بِا  ُهْم َساِب
Terjemahan : 

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba 
Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang 
pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. 
Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (Surat Fatir [35]: 32). 

 
Kata muqtasid dalam ayat tersebut mengandung makna sifat yang terdapat di antara 

sifat terpuji dan sifat tercela.9 Sedangkan menurut Ibnu Katsir muqtasid adalah golongan yang 
berada di antara al-alim linafsihi dan al-sabiq al-khairat. Dan golongan ini, lanjut Ibnu Katsir, 
berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, nantinya akan masuk surga dengan rahmat Allah swt.10  

Makna iqtisad dalam ayat Alquran tersebut di atas lebih membicarakan persoalan sifat 
manusia dari pada persoalan ekonomi dalam makna kesederhanaan atau kehematan. Namun 
keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sebab ekonomi terkait dengan moral atau sifat 
manusia.  
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Berbagai ayat Alquran membicarakan persoalan ekonomi walaupun tidak dalam 

konteks term iqtisad, misalnya Surat al-Baqarah (2): 50; 
 

ََ بِ  َِْل َا اْلبَ ْيُع ِمْيُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَّ الَِّذعَن عَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل عَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما عَ ُقوُم الَِّذي عَ َتَخبَّطُُو الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ  ُو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا أَن َُّهْم قَاُلوا ِإَّنَّ
ََ َأْصَحا  ُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ َفَمْن َلاَ ُه َمْوِعَظٌ  ِمْن َربِِّو فَانْ تَ َهى فَ َلُو َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللَِّو َوَمْن َعاَد فَُأولَِئ

Terjemahan : 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. (Surat al-Baqarah [2]: 275). 

 
Ayat ini berkaitan dengan kehalalan jual-beli dan keharaman riba11. Dalam ayat ini 

pula konsep riba yang menjadi salah satu parameter perekonomian syariah dibahas. 
Ayat-ayat lain misalnya berkaitan dengan hak kepemilikan harta, seperti surat al-

Syra (26): 4, menjelaskan bahwa hakekat kepemilikan atas harta kekayaan di atas bumi ini 
adalah kepunyaan Allah swt. Sesungguhnya apa yang terdapat di langit dan di bumi dalam 
kekuasaanNya, Dia yang mengadakan dan meniadakan.12 Demikian juga surat al-Hadid (57): 
7; al-Jumu‟ah (62): 10; al-Mulk (67): 15 juga menjelaskan kepemilikan dalam Alquran. Ayat 
yang berkaitan dengan cara mendapatkan harta dijelaskan dalam dalam surat al-Mulk (67): 15. 

B. Sunnah Nabi Muhammad saw. 
Sumber hukum ekonomi yang kedua adalah Sunnah Nabi saw. Sunnah dalam 

pengertian bahasa adalah jalan, baik itu terpuji atau tercela.13 Sedangkan dalam pengertian 
istilahnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli ushul, ulama fikih, dan ulama 
hadis. Menurut ulama ushul, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah 
saw. selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang dapat 
dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara‟. Menurut ulama fikih, sunnah adalah segala yang 
menjadi ketetapan dari Nabi saw. yang belum mencapai fard atau wajib. Sedangkan menurut 
ulama hadis, sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Rasulullah saw., baik dari segi 
perkataan, perbuatan, atau takrir, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup Nabi; baik yang 
demikian itu terjadi sebelum diutus menjadi rasul, seperti menyendiri di Gua Hira, maupun 
setelah diutus menjadi rasul.14  

Perbedaan dalam mendefinisikan itu didasarkan pada perbedaan mereka dalam 
meninjau Nabi. Para ulama ushul melihat Nabi sebagai pembuat undang-undang yang 
menjelaskan peraturan-peraturan kehidupan kepada manusia, meletakkan dasar-dasar bagi 
para imam mujtahid setelah kenabiannya. Oleh karena itu, para ulama ini membatasi sunnah 
dalam pengertian perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang berkaitan dengan penetapan 
hukum saja.15 Ulama fikih melihat Nabi dari segi bahwa Nabi saw. dalam seluruh aspek 
kehidupannya (baik perkataan, perbuatan, dan takrirnya) mempunyai nilai hukum syar‟i. Oleh 
sebab itu, mereka membahas dari segi hukum syara‟ dalam perbuatan seorang hamba masuk 
dalam kategori wajib, haram, ibahah atau hukum lainnya. Sedangkan ulama hadis menilai 
Nabi sebagai pribadi tauladan bagi umatnya, ia merupakan uswah al-hasanah. Oleh sebab itu, 
mereka meriwayatkan segala yang berkaitan dengan pribadi Nabi, baik perjalanan hidup, 
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prilaku, seluruh keadaan, berita dan perkataan, perbuatan, baik yang berkaitan dengan hukum 
syari‟ atau tidak.16  

Sunnah dijadikan landasan sumber hukum ekonomi kedua didasarkan pada 
kesepakatan para ulama, kecuali kelompok yang tidak mengakui sunnah (ingkar sunnah), 
bahwa sunnah yang berupa sabda, perbuatan, dan pengakuan Rasul merupakan sumber 
hukum Islam kedua setelah Alquran.17 Pengingkaran terhadap sunnah sebagai sumber hukum 
telah muncul pada akhir abad II H., khususnya bagi mereka yang mengingkari kehujjahan 
hadis yang tidak mutawatir. Bahkan pada masa ini sudah terjadi berdebatan seputar 
kehujjahan sunnah. Imam Syafi‟i adalah salah seorang yang gigih membela sunnah dari para 
pengingkarnya.18  

Golongan Syi‟ah dan Khawarij adalah dua golongan yang tidak menerima keseluruhan 
hadis sebagai sumber hukum. Khawarij menolak hadis-hadis terutama hadis yang berkaitan 
dengan tahkim. Mereka memandang bahwa sebagian sahabat setelah terjadi peristiwa tahkim 
tidak jujur dan harus ditolak periwayatannya. Sedangkan golongan Syi‟ah menerima hadis 
yang hanya diriwayatkan oleh ahl al-bait (keluarga Nabi saw.) atau para pengikut Ali bin Abi 
Thalib saja.19 

Pada masa modern sekarang muncul lagi penolakan sunnah sebagai sumber hukum 
Islam. Di antara mereka ada yang menolak keseluruahan hadis, baik yang mutawatir maupun 
tidak mutawatir, seperti yang dilakukan oleh Ghulam Ahmad Parwez. Para pengingkar 
sunnah tersebut mendasarkan pemikiran mereka kepada ayat-ayat Alquran, seperti al-Baqarah 
(2): 1-2; Fatir (35): 31; Yunus (10): 36; al-An„am (6): 83, 114 dan 148; al-Nahl (16): 89; dan 
lainnya. Bahkan penolakan itu sendiri berdasarkan hadis Nabi saw.20 

Dalam kaitan sunnah sebagai salah satu sumber hukum, Mahmud Syaltut menegaskan 
bahwa sunnah yang menjadi sumber hukum adalah sunnah: Pertama, apa yang berasal dari 
Nabi dalam rangka penyampaian (tablig) dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, seperti 
menjelaskan kemujmalan dalam Alquran, atau mengkhususkan yang umum, menjelaskan 
ibadat, atau perihal halal dan haram. Hal-hal seperti itu adalah syariat umum sampai Hari 
Kiamat. Bila ada sesuatu yang dilarang, maka manusia harus menghindarinya. Kedua, sesuatu 
yang berasal dari Rasul dalam kedudukannya sebagai imam dan kepala pemerintahan bagi 
umat Islam seperti: pengiriman tentara untuk berperang, mengeluarkan uang dari bait al-mal 
untuk berbagai keperluan, pengangkatan hakim dan wali-wali. Hal-hal seperti itu bukanlah 
syariat umum, tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin dari kepala pemerintahan (imam), 
dan tidak boleh seseorang melakukan sekehendak hatinya dengan alasan Nabi saw. 
melakukannya atau menuntut supaya dilakukan. Ketiga, segala sesuatu yang berasal dari Nabi 
dalam kedudukan beliau sebagai hakim, maka beliau, seperti halnya tugas Rasul, adalah 
menyampaikan hukum-hukum dari Allah, dan beliau adalah kepala pemerintahan masyarakat 
Islam yang mengatur urusan mereka dan menggariskan politik kaum Muslimin. Bagitu pula, 
tugas Nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara dengan memperhatikan bukti-bukti, 
sumpah atau keengganan bersumpah. Hukum-hukum tersebut bukanlah syariat umum yang 
dapat dipraktekkan oleh seseorang didasarkan bahwa hal itu datang dari Rasul, tetapi setiap 
orang terikat pada ketentuan-ketentuan hukum pemerintah oleh karena Rasul dalam 
permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, bertindak sebagai hakim.21  

Adapun ucapan, perbuatan dan penetapan Rasul sebagai basyar (manusia) bukan 
merupakan syariat. Termasuk dalam kategori ini, yaitu: Pertama, mengenai apa yang 
dibutuhkan oleh manusia, seperti: makan, tidur, berjalan, tawar menawar dalam jual-beli dan 
sebagainya. Kedua, berkaitan dengan pengalaman dan adat kebiasaan perseorangan atau 
masyarakat, seperti yang terjadi dalam persoalan pertanian. Ketiga, berkaitan dengan urusan 
manusia yang ada hubungannya dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti pembagian 
penempatan tentara dalam front pertempuran, pemusatan tentara pada suatu front tertentu, 
bersembunyi, menyerang dan lainnya.22 
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C. Ijmak 
Ijmak adalah sumber hukum ekonomi yang ketiga, setelah Alquran dan sunnah. 

Menurut ulama, seperti definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, ijmak yaitu: 

ْجَتِهِدْعَن ِمَن اَلُمَِّ  اِْلْسالَِميَّ 
ُ
 ْوِر الَعَمِليَّ ِ ِ  يِف َعْصٍر ِمَن الُعُصْوِر بَ ْعَد النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى ُحْكٍم َشْرِعيٍّ يف أَْمٍر ِمَن اَُلمُ ات َِّفاُق امل

“Kesepakatan para ulama mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah (wafatnya) 
Nabi saw. atas hukum syara‟ mengenai suatu perkara amaliah”.23  

Definisi lain dikemukakan oleh al-Ghazali: 

عِْنيَّ ِ   َعَباَرٌة َعْن ات ََّفاِق أُمَِّ  ُُمَمٍَّد َخاصًَّ  َعَلى أَْمٍر ِمَن اَلُُمْوِر الدِّ
“Kesepakatan umat Muhammad saw. secara khusus atas suatu urusan agama”24 

Ulama berbeda pendapat dalam hal realisasi dari ijmak dalam masyarakat Islam. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa bahwa ijmak seperti dalam definisi ijmak di atas, tidak 
mungkin diwujudkan sekarang. Di antaranya, pendapat Mahmud Syaltut bahwa hanya pada 
masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab merupakan masa yang memungkinkan 
menggambarkan terjadinya ijmak. Oleh karena itu, ijmak yang dilakukan setelah kedua masa 
itu yang menggambarkan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dan dipandang sebagai 
sumber hukum yang mengikat hanya merupakan teoritis belaka dan tidak akan dapat 
terwujud dalam kenyataan. Sebab menurut Syaltut, untuk mewujudkannya harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu, antara lain dikatakan: 
1. Pelaku ijtihad harus menguasai alat-alat kelengkapan pembahasan dan penelitian, baik 

penguasaan terhadap bahasa Arab, maupun pengetahuan tentang roh (jiwa) syariat  serta 
kaidah-kaidah yang umum. 

2. Harus diketahui jumlah mujtahid dan tempat tinggal mereka. 
3. Diketahui pendapat masing-masing tentang masalah yang menjadi topik pembahasan dan 

penelitian. 
4. Tercapai kesepakatan mereka atas satu pendapat.25  

 
Namun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak pada masa sekarang 

mungkin saja diterapkan dalam masyarakat Islam. Hal itu bisa dilakukan bila pelaksanaan 
ijmak itu ditangani oleh suatu negara dengan bekerja sama dengan negara-negara lain yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap negara menetapkan standar tertentu 
mengenai seseorang dapat dinyatakan mencapai derajat mujtahid. Dengan kemajuan 
teknologi informasi memungkinkan para ulama mujtahid di berbagai negara Islam tersebut 
berkumpul untuk membicarakan suatu masalah hukum atau setidaknya menghimpun 
pendapat mereka.26 Perhimpunan semacam OKI (Organisasi Konferensi Islam) juga dapat 
menjadi mediator dalam pelaksanaan tersebut. 

Ijmak menjadi sumber ketiga hukum didasarkan pada ayat-ayat Alquran seperti: Surat 
al-Nisa‟ (4): 59, 115; al-Baqarah (2): 143; „Ali „Imran (3): 103, 110. Sedangkan dari sunnah 
didasarkan pada hadis Rasulullah saw.: 

 

ْع ُِت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلِل َعَلْيِو َوَسلََّم عَ ُقوُل ِإنَّ أُمَِِّت ََل تَْ  ٍَ عَ ُقوُل َسَِ ْع ُِت أََنَس ْبَن َماِل َْا رَأَعْ ُتُم اْخِتاَلفًا فَ َعَلْيُكْم َسَِ َتِمُع َعَلى َضاَلَل  فَِِ
 )رواه ابن مالو( بِالسََّواِد اَْلَْعَظمِ 

Terjemahan : 
Saya mendengar Anas bin Malik berkata: “saya mendengar Rasulullah saw. bersabda”: 
“Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan, apabila kamu 
sekalian menemukan perbedaan pendapat maka hendaklah kamu berada dalam kelompok 
mayoritas.”.27    
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D. Kias 
Kias merupakan sumber hukum ekonomi Islam yang keempat. Sebagaimana definisi 

sumber hukum lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kiyas. Misalnya 
definisi yang dikemukakan al-Baqillani yang menjadi pegangan sebagian besar ulama 
syafi‟iyah: 

 

نَ ُهَما ِمْن ُحكْ    ٍم أَْو ِصَفٍ  ََحُْل َمْعُلْوٍم َعَلى َمْعُلْوٍم ِِف ِإثْ َباِت ُحْكٍم ََلَُما أَْو نَ ْفِيِو َعن ُْهَما بَِأْمٍر َلاِمٍع بَ ي ْ
 

Terjemahan : 
 “Menanggung sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan 
hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama 
antara keduanya, baik dari segi hukum atau sifatnya”.28 
 

Definisi lain dikemukakan Abu Zahrah: 
 

نَ ُهَما يف ِعلَِّ  اْلُْْكمِ ِإْْلَاُق أَْمٍر َغ ٌِْ َمْنُصْوٍص َعَلى ُحْكِمِو بِأَْمٍر آَخَر َمْنُصْوٍص َعَلى ُحكْ   ِمِو ِلإِلْشِتَاِك بَ ي ْ
 

Terjemahan : 
 “Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang 
ada nash hukumnya karena keduanya ada persamaan illat hukum”.29  

 
Kias sebagai sumber hukum, terdapat dua kelompok. Ada yang menerima kias 

sebagai sumber hukum, kelompok lain menolak kias sebagai sumber hukum. Kelompok yang 
menolak kias adalah para ulama Dhohiriyah dan Syi‟ah Imamiyah, dua kelompok yang 
menolak secara mutlak kias. Ibnu Hazm al-Andalus adalah ulama Dhohiriyah yang termasuk 
dalam kelompok penolak kias.30 Sedangkan jumhur ulama menerima kias sebagai sumber 
hukum. 

Kias sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat Alquran, antara lain, surat an-Nisa‟ 
(3): 59. 

 

َشْيٍ  فَ ُردُّوُه ِإََل اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو  عَاأَع َُّها الَِّذعَن َ اَمُنوا أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اَْلَْمِر ِمْنُكْم فَِِْن تَ َناَزْعُتْم يِف 
ٌر َوَأْحَسُن تَأْ  ََ َخي ْ َِْل  ِوعاًل َواْليَ ْوِم اْْلِخِر 

Terjemahan : 
 “Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan ta‟atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
(Surat al-Nisa‟ [3]: 59). 
 

Klausa dalam ayat tersebut di atas yang mengatakan:  ِفَ ُردُّوُه ِإََل اللَِّو َوالرَُّسول menurut Abu 

Zahrah tidak mungkin dapat diketahui tanpa mengetahui petunjuk-petunjuk dalil yang ada 
dalam dua sumber hukum tersebut, Alquran dan sunnah. Kias merupakan suatu cara untuk 
mengetahui petunjuk dalam kedua sumber itu dengan menggunakan illat hukum.31 

Sedangkan kehujjahan kias sebagai sumber hukum dari petunjuk sunnah didasarkan 
pada hadis Nabi, seperti percakapan Nabi dengan Muaz bin Jabal, saat diutus ke Yaman 
untuk menjadi penguasa di sana. Nabi bertanya, “Dengan apa engkau menerapkan hukum 
seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara?” Muaz menjawab, “Saya menetapkan hukum 
berdasarkan Kitab Allah.” Nabi bertanya lagi, “Bila engkau tidak menemukan hukumnya 



217 
 

dalam Kitab Allah?” Jawab Muaz, “Dengan Sunnah Rasul.” Nabi bertanya lagi, “Kalau dalam 
Sunnah juga engkau tidak menemukannya?” Muaz menjawab, “Saya akan menggunakan ra‟yu 
saya”. Nabi bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul 
Allah dengan apa yang diridhai Rasul Allah”.32  
Menurut jumhur ulama hadis di atas merupakan dalil yang kuat menyatakan kias sebagai 
sumber hukum Islam.33 
 

LATIHAN TES FORMATIF 

1. Jelaskan sumber-sumber hukum yang disepakati dalam ekonomi Islam. 
2. Berikan argumentasinya kenapa al-Qur‟an merupakan sumber hukum utama dalam 

ekonomi Islam.  
3. Jelaskan kedudukan hadis terhadap al-Qur‟an dalam konteks ekonomi Islam. 
4. Apa yang saudara ketahui tentang: Qiyas, ijmak, maslahah mursalah, berikan contoh.  

 

                                                           
CATATAN AKHIR: 

1 Ibid., h. 28 
2 Istihsan, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab:  

، أَْو َعْن ُحْكِم ُكلِّيٍّ ِإََل حُ  َْي ِقَياٍس َخِفيٍّ َْي  ِقَياٍس َلِليٍّ ِإََل ُمْقَت ْكٍم اْسِتيْ َناِِيِّ ِلَدلِْيٍل ُىَو ُعُدْوُل اْلُمْجَتِهِد َعن ُمْقَت
 َرلََّح َلَدْعِو ىَذا اْلُعُدْوَل  انْ َقَدَح يِف َعْقِلوِ 

“Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan kias yang jelas kepada ketentuan kias samar 

(tersembunyi), atau dari ketentuan yang umum (kulliy) kepada ketentuan yang sifatnya khusus, karena menurut 
pandangan mujtahid itu ada dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. Lihat, Abdul Wahab 
Khallaf, „Ilm U¡l al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da‟wah al-Islamiyah, 1990), h. 69. Definisi lain, lihat; Abu Bakar 
Muhammad Ibnu Abi Sahal al-Sarkhisi, Usul al-Sarkhisi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), juz II, cet. ke-1, 
h. 200     

3 Istihsab menurut ulama usul fikih, seperti definisinya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah: 

 اْسِتَداَمُ  اثْ َباِت َماَكاَن ثَابًِتا َونَ ْفُي َماَكاَن َمْنِفيِّا

“Mengukuhkan tetap berlakunya apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada”. 

Lihat Syams al-Din Muhammad bin Abi Bakr Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I„lam al-Muwaqqi„³n „an Rab al-„²lam³n, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1977), jilid I, cet ke- 2, h. 339 

4 Istilah ini juga kadang-kadang disebut pula dengan Maslahah. Istilah kedua ini yang sering digunakan 
para pakar ekonomi Islam dalam merumuskan konsep ekonominya, seperti yang dilakukan Umer Chapra. 
Maslahah, sebagaimana definisi Imam al-Ghazali adalah; 

َْرَّةٍ  َفَعٍ  أَْو َدْفِع ُم ْصَلَحُ  ِىَي ِعَبارٌَة يِف اََلْصِل َعْن َلْلِب َمن ْ
َ
 امل

“Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan”. Lihat; 

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min „Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid 
I, h. 251     

5 Jumhur ulama sepakat bahwa Alquran, sunnah Rasul, ijmak, kias sebagai sumber hukum Islam. 
Namun mereka berbeda pendapat dalam istihsan, istihsab, dan istislah, apakah ia merupakan sumber hukum atau 
tidak.  

6 Manna al-Qattan, Mabahis fi Ulum al-Qur‟an, (t.t: Mansurat al-Asri al-Hadis, t.th.), cet ke-3, h. 21 
7 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari„ah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1966), cet. ke-3, h. 477 
8 Ibid., h. 488-490 
9 Al-Raghib al-Asfahani, Mu„jam Mufradat al-Alfad al-Qur‟an (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 419 
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10 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu al-Kasir, CD 
11 Penjelasan mendetail tentang keharaman riba, lihat bab berikutnya. 
12 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, (Beirut: Dar al-Ihya‟ al-Turas al-„Arabi, 1985), vol. IX, h. 

15 
13 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis: Ulmuhu wa Mustalahuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 17 
14 Ibid, h. 19 
15 Ibid., h. 18 
16 Ibid., h, 18 
17 Mustafa al-Siba‟i, Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri‟ al-Islamiy (Mesir: Dar al-Qaumiyah, t.th), h. 

343 
18 Ibid., h. 128 
19 Ibid. h. 124 
20 Penjelasan mendetail mengenai dasar penolakan dan bantahan ahl sunnah terhadap argumen-

argumen para pengingkar sunnah; lihat, ibid., h. 128-149   
21 Mahmud Syaltut, op. cit., h. 507-508   
22 Ibid., h. 507 
23 Muhammad Abu Zahrah, „Usul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabiy, 1958), h. 156 
24 Al-Ghazali, op.cit., jilid II, h. 211  
25Mamud Syaltut., op. cit., h. 554. Mengenai alasan lain yang menolak keberadaan ijmak pada masa 

sekarang, lihat; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1997), jilid I, h. 116-117  
26 Ibid., h. 117 
27 Abu Abdullah Muhammad bin Ziyah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 

II, h. 478. Hadis diatas hanya ditakhrijkan oleh Ibnu Majah sehingga ia dikategorikan sebagai hadis gharib. 
28 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islamiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 602   
29 Muhammad Abu Zahrah, op.cit., h. 183 Berbagai definisi lain tentang kias dapat dilihat pada Amir 

Syarifuddin, op.cit., h. 144-147  
30 Muhammad Abu Zahrah, op.cit., h. 224  
31 Ibid., h. 221 
32 Daud Sulaiman bin al-Isy‟as al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid III, h. 295 
33 Tentang dalil-dalil lain dari sunnah dan praktek para sahabat yang mendasari pemikiran para jumhur 
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