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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

Banyak yang mengkonstruksi pemisahan harta dengan cinta. Kalau 

seseorang menginginkan harta, maka akan dipesan agar meninggalkan 

cinta. Sebaliknya kalau seseorang ingin merasakan kedalaman cinta, maka 

harus menjauhi harta. Karena itu, berapa banyak yang kemudian tergerus 

aktifitas yang ingin merasakan kedalaman cinta lalu meninggalkan harta 

begitu saja, dan mereka yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-

banyaknya kemudian meninggalkan cinta sebagai penghalang meraih 

keuntungan maksima. Bagaimana sesungguhnya harta dan cinta 

diakumulasikan dalam syari‘at Islam?. Buku ini menjawabnya dalam 

pendekatan deskriftif positif pada nilai-nilai sistem ekonomi Islam dan 

pendekatan teoritis normatif fiqh muamalah 

 

A. Menuju ke Alam Sistem Ekonomi Islam dan Fiqh Mu‟amalah. 

Sudah cukup lama terutama umat Islam di Indonesia 

menginginkan sebuah kegiatan muamalah yang berdasarkan syari‘at Islam. 

Keinginan itu didasari oleh suatu kesadaran utuh, bahwa kehancuran umat 

Islam pada era krisis moneter yang dialami umat Islam karena 

melaksanakan Islam secara parsial, ritualisme ibadah semata. Sedangkan 

hal-hal yang berhubungan dengan mu‘amalah termarginalkan, kalau tidak 

ingin dikatakan bahwa umat Islam masih dinina bobokan dengan paham-

paham ekonomi penganut Liberalisme, Sosialisme. Marxisme, Kapitalisme 

yang sebagian umat Islam malah mendewakan sistem yang di bawa oleh 

paham-paham tersebut.  

 

 Dari ranah yang berseberangan dengan hal tersebut, muncul 

komunitas yang menjelaskan bahwa Islam tidak berurusan dengan Bank 

dan pasar uang. Mereka menganggap bahwa Islam merupakan bagian 

dunia putih, sementara Bank dan pasar modal adalah dunia hitam yang 

penuh dengan tipu daya dan kelicikan. Syafi‘i Antonio bahkan memberikan 

pandangan betapa para cendikiawan dan ekonom melihat Islam dengan 

sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai penghambat pembangunan 

(an obstacle to economic growth)1. Sementara dalam realitasnya, bahwa 

                                                 
1
 Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu Pengenalan Umum, 
Jakarta: tp, 1999, hh. Xxvi-xxvii 
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problematika krisis ekonomi yang melanda Indonesia khususnya serta 

resesi dan ketidak seimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah 

suatu bukti bahwa asumsi diatas perlu di deskonstruksi ulang, terutama 

mengembalikan apa yang dipahami bahwa tidak adanya nilai-nilai ilahiyah 

yang melandasi operasional ekonomi umat Islam membuahkan sebuah 

keterpurukan dalam segala sektor.  

Indikator tersebut dapat dilihat dari pandangan yang menyebutkan 

bahwa asumsi dasar manusia rasional adalah manusia yang dengan dasar 

inisiatifnya sendiri mengejar keuntungan maksimal dengan pengorbanan 

yang minimal, bersaing di pasar bebas, dan menjadi pelaku yang bebas 

dengan berpedoman pada laissez faire, laissez passer.2 Ini artinya dalam dunia 

ekonomi berlaku hukum ―mendapatkan untung yang sebesar-besarnya‖. 

Untuk mendapatkan untung inilah kadang-kadang cara-cara yang tidak 

bermoral dilakukan. Apakah caranya itu mengakibatkan matinya usaha 

dagang orang lain atau tidak, bukan menjadi pertimbangan. Asumsi yang 

selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan tersebut bersumber dari 

mitos kapitalisme Smitan, yaitu: kebutuhan manusia yang tidak terbatas, 

sumber-sumber ekonomi yang terbatas dan berupaya memaksimalisasi 

kepuasan pribadi, bersaing dalam kompetisi sempurna.3  

                                                 
2Lihat M. Teresa Lunati, Ethical Issues in Economic: From Altruism to 
Cooperation to Equity (London: Mac Millan Press, 1997), 139; Deborah 
Waynes, ‖Management of The United Nations Laissez-Passer,‖ Articel 
11.2 of Justatute (United Nations: Geneva, 2005), 3; Sukasah Sahdan, 
‖Menyikapi Paham-Paham Paradoks,‖ Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak, 
Vol. II, Edisi 35, Tanggal 23 Juni 2008, 27; perbandingan lihat juga 
Karl W. Roskamp, ―Pareto Optimal Redistribution, Utility 
Interdependence and Social Optimum‖, Journal Review of World Economics, 
vol. 109, no. 2/Juni, 1973, 337. Lihat juga Deliarnov, Ekonomi Politik 
(Jakarta:  Erlangga, 2006), 211. Laissez faire ini berasal dari bahasa Prancis 
yang secara harfiah berarti membiarkan berbuat/melakukan. Tuturan 
laissez faire secara lengkap ―laissez faire, laissez passer, le monds va de lui-meme‖ 
(biarkanlah, jangan campur tangan, alam semesta dapat mengatur dirinya 
sendiri). Kalimat ini dilontarkan oleh kaum fisiokrat Francis yang 
dipelopori oleh F. Quesney Mirabeau, A.R.J. Turgot dan du Pont. Lihat 
Sumitra Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 19 

3Sri-Edi Swasno, Ekspose Ekonomika: Waspadai Globalisme dan Pasar 
fssues in Economic: from Altruism to Cooperation to Equity (London: Mac Millan 
Press, 1997), 139; Deborah Waynes, ‖Management of The United Nations 
Laissez-Passer,‖ Articel 11.2 of Justatute (United Nations: Geneva, 2005), 3; 

http://akaldankehendak.com/
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Dalam pemikiran liberal klasik yang mengadvokasi pasar bebas, 

kebebasan individu dan intervensi negara minimal dalam perekonomian 

menjadi icon penting perjuangan isme ini. Konstruk intervensi  

dilatarbelakangi oleh (1) lahirnya ilmu ekonomi kesejahteraan (welfare 

economics), yang dibidani oleh Arthur Pigou yang bertentangan dengan 

konsepsi neoklasik, cabang ini menunjukkan bahwa satu perekonomian 

yang semata berdasarkan pasar bebas dan perilaku maksimisasi individu 

bisa saja menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak optimal secara 

sosial. Hal ini menjustifikasi campur tangan negara dalam memanipulasi 

harga; (2) pemikiran ekonomi Keynesian yang menunjukkan bawah suatu 

perekonomian pasar bebas bisa saja tidak mencapai alokasi optimal pada 

saat tingkat output yang ada dalam kondisi kerja penuh. 4 

Selanjutnya dikenal pula neo-liberalis, dimana doktrin ini 

memperjuangkan fundamentalisme pasar, yaitu pandangan yang 

menekankan bahwa mekanisme pasar akan berjalan dengan baik apabila ia 

bebas bergerak tanpa kendali dan intervensi dari pemerintah. Isme ini 

dikaitkan deregulasi, liberalisasi pasar, dan kebijakan fiskal ketat sebagai 

bentuk pengurangan intervensi pemerintah, dan privatisasi.5 Pada akhirnya 

Islam dijadikan alat kritik terhadap praktek kapitalisme dengan asumsi 

bahwa perkembangan ilmu ekonomi sejak abad XVII sampai sekarang 

mengalami perubahan paradigma, dari paradigma Merkantilis, Fisiokrat, 

Klasik, Neo-Klasik, Marxian, Keynesian, termasuk yang terakhir 

paradigma Syari‘ah.6 

                                                                                                                     
Sukasah Sahdan, ‖Menyikapi Paham-Paham Paradoks,‖ Jurnal Kebebasan: 
Akal dan Kehendak, Vol. II, Edisi 35, Tanggal 23 Juni 2008, 27. 
Karl W. Roskamp, ―Pareto Optimal Redistribution, Utility 
Interdependence and Social Optimum‖, Journal Review of World Economics, 
vol. 109, no. 2/Juni, 1973, 337. Lihat juga Deliarnov, Ekonomi Politik 
(Jakarta:  Erlangga, 2006), 211. 

4Hayek, ―Price Expectations, Monetary Disturbances, and 
Malinvestments‖ in Profits, Interest, and Investment (New York: Augustus M. 
Kelley, 1975), 22. lihat juga Ed Silvo, Transfomation: Change The Market Place 
and You Change The World, California: Regal Books, 2010, 136-138 

5Andrew Heywood, Politics (Basingstoke, London: Palgrave, 2002), 
49; David N. dan Michael Veseth, Introduction to International Political 
Economy (New Jersey: Pearson Education Inc, 2005), 507. 

6Lihat Kuntowijoyo; A E Priyono, Paradigma Islam : Interpretasi 
Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 2008), 55-56; Muhammad AS  Hikam, 
Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society (Jakarta : Erlangga, 2000), 

http://akaldankehendak.com/
http://akaldankehendak.com/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AKuntowijoyo%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APriyono%2C+A.+E.%2C&qt=hot_author
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 Dalam buku ini akan menjelaskan  dua komponen dasar, yaitu 

Hukum Muamalah ma‟daniyah dan Hukum Mu‟amalah mâliyah  beserta 

persoalan-persoalan yang dihadapi terutama beberapa kasus-kasus 

kontemporer yang terjadi di Indonesia. 

 Tujuan dalam penulisan ini tidak lain untuk memberikan 

kontribusi kepada pihak yang eksis dibidang ekonomi, terutama mahasiswa 

syari‘ah yang mengambil mata kuliah ―Fiqh Muamalah‖, disamping itu 

masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian dari berbagai macam 

lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk 

menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk 

mencari penyelesaian ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan 

dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh. 

 Untuk menuju kealam fiqh muamalah diawali dengan memahami 

pentingnya hakekat dari manusia secara umum.7 Pemahaman terhadap 

hakekat manusia sebagai ― khalifatu fi al-Ardhi‖ mempunyai konsekwensi 

pada landasan filosofis untuk membangun konsep bermuamalah 

berdasarkan syari‘at Islam. Khurshid Ahmad dan Muhammad Arif, 

misalnya, memberikan landasan filosofis sebagai berikut, Pertama, tauhid. 

Esensi tauhid ini adalah komitmen total terhadap semua kehendak Allah, 

melibatkan ketundukan dan tujuan pola hidup manusia terhadap kehendak 

Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan sumber nilai dan menjadi tujuan 

akhir manusia. 

 Kedua, Rububiyyah terkait erat dengan hukum Tuhan atas alam 

yang memberikan gambaran tentang model ketuhanan bagi pengembangan 

sumberdaya dan hukum-hukumnya yang saling terkait. 

 Ketiga, khilâfah yang didefinisikan sebagai status dan peranan 

manusia, khususnya tanggungjawab manusia muslim sebagai wadah 

khilafah. Dari konsep ini berkembang dengan konsep-konsep lainnya. 

Seperti konsep amanah, moral , politik  dan ekonomi. 

                                                                                                                     
44-45; Lihat juga Umar Chepra, Masa Depan Ilmu Ekonomi:  Sebuah Tinjauan 
Islam (The Future of Economic: An Islamic Perfective) (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), 312-314. 

7
 lebih jauh lihat pandangan Muhammad Arif“ ,Toward The 

Shari‘ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning Of a Scientific 
Revolution‖, dalam The American Journal of Islamic Social Science 2 (1), 1985, 
h.h. 79-99 
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 Keempat, tazkiyah berhubungan dengan pertumbuhan dan ekspansi 

pada arah kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hasilnya berupa 

falâh (kemenangan). 

 Kelima, akuntabiltas yang tumbuh dari diri muslim yang menyadari 

dan yakin akan adanya hari pembalasan, tempat segala sesuatu 

dipertanggung jawabkan.8  

 Secara ontologis, landasan filosofis tersebut memberikan dasar 

pemahaman bahwa ilmu yang dikonstruk merefleksikan realitas profan dan 

non-profan. Ini merupakan lompatan revolusi yang tidak pernah di alami 

oleh paradigma pemikiran manapun. Persepsi khalifatu fi al-Ardhi secara 

benar akan sangat membantu dalam memahami realitas secara total dan 

memformulasikan metodologi berdasarkan syari‘at Islam.  disamping itu 

secara epistimologi, landasan tersebut memberikan indikasi yang sangat 

kuat bahwa paradigma ini menerima dua sumber ilmu pengetahuan, yaitu 

wahyu dan realitas sebagai dasar untuk mengkonstruk disiplin dalam 

menjalankan fiqh muamalah. 

 Sebagai manusia khalifatu fi al-Ardhi. Islam memandang bahwa 

bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia agar 

digunakan sebaik-baiknya. Dan dalam mencapai tujuan ini Allah 

memberikan petunjuk melalui rasulnya, baik berupa aqidah, akhlaq 

maupun syari‘ah. Universalisme syari‘ah Islam dapat diterapkan dalam 

setiap waktu terutama pada bidang muamalah. Selain luas, fleksibel juga 

pluralis. Kenyataan ini tersirat sebagaimana sabda Rasulullah bawa ―kamu 

lebih mengetahui tentang urusan duniamu‖ ataupun ungkapan yang diriwayatkan 

Ali ibn Abi Thalib,‖ Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah 

kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita‖.9 

 

B. Fiqh Muamalah: Wacana Terminologi. 

 Memahami fiqh Islam yang kaya dengan pemikiran, padat dengan 

materi dan luas wawasan dan bidang kajiannya memang cukup sulit. 

                                                 
8
 Landasan filosofis ini lihat, Khurshid Ahmad“ ,Economic 

Develovement in an Islamic Framework‖. Dalam Khurshid Ahmad (edt), 
Studies in Islamic Economic, Jeddah: International Centre For research in 
Islamic Economics, King Abdul Aziz University, And The Islamic 
Faudation, 1980, hh. 178-179; Muhammad Arif, ―Toward The Shari‘ah 
Paradigm of Islamic Economic‖, h.83. 

9
 Gharib Jamâl, al-Mashârif Wa A‟mâlu al Mashârafiyyah fi al-Syariatu 

al-Islâmiyah wa al-Qânun, Jeddah, Dâr al-Syuruq, tt. H.132. 



6 

Kesulitan itu terutama dalam masalah-masalah dan penyusunannya 

menurut hubungan yang cocok dengannya. Dalam sisi metodis, dan celah 

ilmiah yang tidak gampang dan tidak mungkin dikurangi artinya walaupun 

hanya berkaitan dengan segi formal, karena pengurangan itu akan 

berpengaruh terhadap substansi. 

Syihâb al-Din Ahmad ibn Idris ibn Idris al-Qarafi10 berkata: 

―anda tentu mengetahui bahwa fiqh itu, sekalipun ia merupakan 

bidang ilmu yang besar, apabila tidak disusun dengan rapi, maka 

hikmahnya juga akan tidak tersusun rapi, berkurangnya 

keindahannya, dan tuntunannya dihatipun ikut lemah.11 

 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Salah satu cabang Fiqh yang 

cukup luas perkembangannya dan selalu dideskontruksi berdasarkan ijtihad 

para ulama adalah fiqh muamalah. Secara umum Istilah Fiqh Muamalat 

berasal dari dua kata Arab, yaitu al-Fiqh dan al-Muamalah. Kata al-fiqh 

menurut bahasa berarti al-fahm (pemahaman) (al-fahm), secara terminologi 

Fiqh berarti perbuatan mukallaf yang digali dari satu persatu dalilnya12. 

Sedangkan mu‘amalah adalah sebuah perbuatan yang berkenaan dengan 

kehidupan sehari-hari antara manusia dengan manusia sebagai makhluk 

sosial (zoon politucum), dengan melakukan tukar menukar barang atau 

sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah 

sendiri merupakan bagian dari fiqh Islam yang diistilahkan dengan tsawâbit 

wa al-mutghayyirât13 yang mempunyai dua komponen, yaitu : Hukum 

Muamalah ma‟daniyah dan Hukum Mu‟amalah mâliyah. 

                                                 
10
 Beliau adalah seorang ulama mazhab Maliki yang terkemuka. 

Wafat pada tahun 684 H. memiliki banyak karya tulis yang bermutu dalam 
bidang fiqh, ushul fiqh, dan kaidah-kaidah fiqh 

11
 Dikutip dari Abdul Wahhâb Ibrâhim Abu Sulaimân, Kitab Tartib 

al-Maudhu‟at al-Fiqhiyyah wa Munâsabatuhu fi Mazâhib al-Arba‟ah, Mekkah: 
Universitas Ummu al-Qurro press, cet I, 1998-1408, h. 1. 

12
 Lihat  Wahbah al-Zuhaili, al-Wasîth fî Usul al-Fiqh, Damascus: al-

Mathba‘ah al-Islamiyah, cet. II, 1969. H. 3.  
13
 Dalam fiqh Islam ada delapan  komponen. Dianatara yang 

belum disebutkan diatas adalah: hukum Ibadat (al-„ibâdah), hukum 
kekeluargaan (al-Ahwâl al-Syakhsiyah), Hukum Pidana (al-Ahkâm al-Ukubât). 
Hukum Acara ( al-ahkâm al-muraffa‟ât dan mukhashamât), hukum Tata 
Negara (al-Ahkâm al-Dusturiyah), Hukum Internasional (al-Ahkâm dualiyah) 
lihat Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „alâ al-Mazâhibi al-Arba‟ah, Mesir: 
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 Hukum muamalah ma‟daniyah adalah aturan yang berhubungan 

dengan manusia dalam bidang kekayaan dan harta benda. Misalnya: jual 

beli, perdagangan, sewa menyewa, hutang piutang, perkongsian, hibab, dan 

hal-hal yang berkenaan dengan masalah kekayaan, sedangkan Hukum 

Mu‟amalah maliyah adalah aturan yang berhubungan dengan masyarakat dan 

negara. Misalnya, bait al-mal. Kedua komponen ini merupakan satu 

kesatuan yang selalu menjadi bagian dari kehidupan bermuamalah sesama 

umat manusia. 

Secara garis besar kedua komponen tersebut dibagi menjadi tiga 

sektor besar yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor kesejahtraan 

sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema dibawah ini. 

 

Bare Outline Of 

The Islamic Economic System14 

 

SISTEM/ 

SECTOR 

ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM 

 SIYASI SECTOR 

(PUBLIC 

SECTOR) 

TIJARI SECTOR 

(PRIVATE 

SECTOR) 

IJTIMAI 

SECTOR 

(SOCIAL 

WELFARE 

SECTOR) 

Some 

Major 

Funciton 

 Manitenance of 

law, order, justice 

and defence 

 Promulgation and 

implementation of 

economic policies 

 Management of 

properties under 

state ownership 

 Economic 

intervention as 

necessary. 

Creation of wealth 

(economic activities 

of production 

consumtion and 

distribution) 

 Islamic social 

security (al-

takâful al-

ijtimâ‘I) 

    

                                                                                                                     
Maktabah Tijâariyyah Kubra; Manshur Ibrâhim al-Turki, al-Iqtisâdu al-Islam 
Baina Nadhariyah wa al-tathbiq, Kairo: Maktab Mishra al-Hadits, tt. 

14
 Diambil dari Muashmmad Syafei Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan Umum, h. 40 
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Possible 

institution 

 Government, 

Ministries and 

departemens 

 Statutory bodies 

 Government 

companies 

Owner operator 

Sharîkah 

(patnership, joint 

stock company and 

cooperative society) 

Public sector  

tities: 

a. Bait al-mal 

b. Bait al-zakah 

Private sector 

entities: 

a. Charitable 

organization 

b. Individuals. 

    

Some 

Relevant 

Syari‟ah 

Laws 

 Various 

government 

administration 

laws: 

A. comapany laws 

B. Commercial 

laws 

C. Land laws 

D. Mining laws 

E. Taxation laws 

 

Various fiqh al-

muamalat laws: 

a. Al-mudhârabah 

b. Al-mushârakah 

c. Al-Ba‘I al 

Murâbahah 

d. Al-Ijârah 

e. Al-Rahm 

f. Al-Kafâlah 

Various Ijma‘I 

a. al-zakah 

b. al-waqf 

c. al-târikh 

d. al-sadaqah 

e. al-qarz al 

hasan/ 

 

Tingkatan Muamalah Dalam Sistematika Penulisan Fiqh Menurut 

Mazhab Empat. 

  

1. Mazhab Hanafi15. 

Ulama Hanafi membagi topik-topik fiqh ke dalam tiga bagian 

pokok: (a) Ibadat; (2) Muamalat; (3) Uqubat. Pengertian muamlat 

menurut mazhab ini lebih luas dari pengertian yang dimaksudkan 

mazhab lain. muamalat mencakup juga masalah nikah sebagai 

bagian utama setelah ibadat dan transaksi-transaksi lainnya. Alasan 

yang rasional di pakai oleh mazhab ini adalah: 

―Bandingan nikah bagi ibadat itu adalah seperti benda 

sederhana bagi benda yang terdiri dari bagian-bagian, karena 

nikah itu adalah mu‘amalat dari satu sisi, dan ibadat disisi lain. 

                                                 
15

 Mazhab Hanafi disusun oleh Imam Abu Hanifah (80-150 H). Ia 
menyusun mazhabnya ketika belajar di Kufah, mengembangkan ilmu 
pengetahuan di Baghdat. Beliau dikenal dengan sebutan Wadhi‟ Ilmu Fiqh 
(yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagai sekarang ini) 
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ia dikatakan ibadat, karena menjalani kehidupan perkawinan 

itu utama dari pada meninggalkannya demi untuk melakukan 

ibadah murni. Disamping itu, di dalam pernikahan terjandung 

unsur penjagaan diri dari perbuatan zina dan ditambah lagi 

bahwa ia merupakan hal yang membanggakan bagi Rasulullah 

saw sebagaimana sabdanyanya: ―berkawinah kamu, pasti 

jumlahmu semakin besar, karena aku merasa bangga dengan 

kamu sebagai umat pada hari kiamat.16 Pernikahan 

mengandung perbaikan bagi budi pekerti, membuat batin 

mampu menahan derita dalam pergaulan antara sesama 

manusia dan alam mendidik anak…………….pernikahan 

dikatakan mempunyai muamalat, ialah karena pada pernikahan 

itu mempunyai kaitan dengan harta, yaitu imbalan kehormatan 

wanita, ijab kabul, dan kesaksian dan ditambah lagi karena ia 

termasuk ke bawah naungan sistem peradilan.17  

 

 Selanjutnya pokok bahasan (topik) yang dibahas dengan 

urutan sebagai berikut: al-Radhâah wa al-Thalâq (susuan dan 

Thalaq); al-I‟tâq (memerdekakan hamba); al-Aimân ( masalah 

sumpah); al-hudûd (masalah hudud); al-siyaru (masalah perjalanan); 

al-Laqîthu (orang temuan), al-luqhatah (barang temuan), al-abqu 

(orang yang minggat), al-mauqûd (orang hilang tanpa berita)-dalam 

satu paket-; al-Syirkah (usaha bersama); al-Bai‟u (masalah jual beli); 

al-Qadhâu (masalah peradilan); al-Wakalah; al-Da‟wâ (masalah 

tuduhan); al-Iqrâr; al-â‟riyah (pinjam meminjam), al-Hibah (hibah), 

dan al-Ijârah (sewa menyewa)-satu paket-; al-Mukâtab (budak yang 

dijanjikan untuk dimerdekakan); al-Walâ‟; al-Ikrâh; al-Hijr 

                                                 
16
 al-Sayuthi, al-Jami al-Shaghir, dikutip tanpa sanad. 

 
17

Abdul Wahhâb Ibrahim Abu Sulaiman, Kitab Tartib al-Maudhûat 
al-Fiqhiyyah wa Munâsabatuhû Fî al-Mazâhib al-Arba‟ah, Makkah: al-Jami‘ah  
Ummu al-Qurra, cet.I, 1988, h. 12, yang dikutip olehnya dalam kitab al-
Anhâr fî Syarh Multaqa al-Abhûr, Beirut: Dâr ihyâ al Turâts al-Arabi li al-
Nashr wa al-Tauzî‘, copy, h. 315. 
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(pembatasan hak bertindak); dan seterusnya masalah-masalah yang 

berkenaan dengan muamalah18  

 

2. Mazhab Maliki19 

Ulama mutakhir madzhab fiqh membagi pokok bahasan fiqh 

kedalam empat bagian pokok yaitu: (a) Ibadat, meruapakan 

seperempat bagian pertama dari fiqha; (b) Nikah dan 

problematikanya, dalam bagian seperempat kedua; (3) Muamalah 

dan problematikanya dalam seperempat ke tiga; (4) Peradilan dan 

persoalan yang terkait didalamnya merupakan seperempat bagian 

yang keempat dari fiqh. 

Sehubungan dengan kajian muamalat dan masalah pokok 

kajian didalamnya diungkapkan Ahmad ibn Muhammad al-Shawi 

seperti berikut: 

―……….bahwa jual beli dan nikah itu adalah dua transaksi 

yang ada kaitannya dengan kelanggengan masyarakat dunia, 

sebab manusia itu diciptakan oleh Allah swt dalam keadaan 

memerlukan wanita. Allah juga menciptakan semua yang 

ada di bumi untuknya sebagaimana dikabarkan-Nya di 

dalam al-Qur‘an.  Manusia tidak dibiarkan oleh Allah 

terombang-ambing, bertindak semaunya dan karena itu 

setiap orang harus mempelajari apayang diperlukannya, 

seterusnya ia harus mengamalkan ketentuan-ketentuan 

hukum yang diajarkan oleh Allah swt kepadanya dengan 

usaha sekuat tenaga. Ia harus berusaha untuk tidak 

mengabaikannya, ia harus terjun langsung mengurus 

masalah-masalah jual belinya jika ia mampu. Jika ia tidak 

mampu maka hal itu dapat dilakukan oleh orang lain 

dengan bermusyawarah kepadanya. Ia tidak menyerahkan 

hal itu kepada orang yang tidak tahu hukum, atau yang 

                                                 
18
 Untuk pokok-pokok bahasan diatas dapat dilihat diantaranya, 

Akmaluddin Muhammad ibn Mahmud al-Babarty, al-Inâyah Ma‟a al-
Hidâyah bihâsyiati Fathi al-Qadir, Mesir: Maktabah Musthafa al-bâbi al-
Halaby, 1970; Syihabuddin Ahmad al-Syalabi, Hasyiah „alâ Tabyini al-Haqâiq 
Syarh Kanzu al-Daqâ‟iq, Cet.I. Mesir: al-Kubra al-Amiriyah, 1312. 

19
 Nama penyusunnya adalah Malik ibn Anas al-Asbhahi (93-170 

H). beliau adalah pengarang kitab al-Muwatha‘ ketika belajar di Madinah. 
Beliau di kenal dengan julukan Sayyid Fuqaha al-Hijazy. 
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mengetahuinya tetapi tidak bersungguh-sungguh untuk 

mengamalkan hasil musyawarah. ………….20 

 

Dalam muamalat mazhab Maliki tercakup urutan sebagai 

berikut: al-bai‟u (masalah jual beli) dan ketentuan hukum-

hukumnya; al-salam (pemesanan barang); al-Qiradh dan hukum-

hukum didalamnya; al-rahn dan batasan-batasan didalamnya; al-fals 

(kepailitan); al-Dhiman (jaminan) dan ketentuan didalamnya; al-

Syirkah (usaha bersama) dan ketentuan hukum dan batasannya; al-

wakalah (perwakilan); al-Iqrâr; al-Syuf‟ah (pembagian harta) dan 

ketentuan hukum dan batasannya; al-Ijârah (sewa menyewa); ihya al-

mawat (menggarap tanah menganggur) dan batasannya; al-waqf; al-

hibah; al-Istihlaq (pengakuan tentang keturunan)21. 

3. Mazhab Syafe‟i22 

Dalam menyusun topik-topik Fiqh, para ulama Syafiyyah 

menempuh cara khusus, dengan lebih memperhatikan makna-

makna dan pemikiran-pemikiran agar lebih dimengerti dan mudah 

diingat, cepat dirujuk dan dijangkau. Dalam mengambarkan bab-

bab fiqh mazhab ini al-‗Allamah Syams al-Din Muhammad ibn 

Ahmad al-Ramli menjelaskan: 

                                                 
20
 Ahmad ibn Muhammad al-Shawi, Bulghat al-Sâlik li-Aqrab al-

Mâsalik ilâ Madzhab al-Imâm Malik, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halaby, Jilid 
II, Cet. Terakhir,  1952, h. 2 

21
 Beberapa refensi masalah-masalah tersebut dalam mazhab Maliki 

dapat dilihat dalam, Muhammad ibn Ahmad ibn Jizzi, Qawânin al-Ahkâmi 
al-Syari‟ah, Beirut: Dâr al-Ilmi al-Malâyin; Muhammad ibn Abdurrahman 
al-Maliki al-Khaththâb, Mawâhib al-Jâlin wa Mukhtashar Abi al-Dhiyâ‟ Sayyidi 
Khalil, Cet.I, Mesir: al- Saa‘dah, 1328 H; Muhammad ibn Ahmad al-
Rahuny, Hasyiah ala Syarhi al-Zarqani, Mesir: al-Amiriyah; Ahmad ibn 
Muhammad al-Shawi, Bulghat al-Sâlik li-Aqrab al-Mâsalik ilâ Madzhab al-
Imâm Malik, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halaby, Cet. Terakhir,  1952 

22
 Penyusun  mazhab Syafe‘I adalah Muhammad ibn Idris ibn 

Syafe‘I (150-204 H), beliau adalah salah seorang murid Imam Malik yang 
hapal kitab al-Muwatha‘. Muncul istilah qaul qadim dan qaul jadidnya yang 
menjadi bagian kajian-kajian ulama dikemudian. Salah satu  kata-katanya 
yang perlu menjadi perhatian para ulama mazhab Syafei‘ adalah: ― Apabila 
Hadits itu syah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari 
ijtihadku” 
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―Pemuka-pemuka ulama Syafeiyyah mengawali pembahasan 

kitab-kitabnya dengan bab al-Thaharah………sebagai syarat 

shalat yang terpenting yang mereka dahulukan atas syarat 

lain……..manusia kan sempurna apabila daya pikir,daya 

biologis dan daya amarah dapat di bina. …untuk itu hal yang 

terpenting dalam kajian fiqh adalah: ibadah, karena terkait 

dengan yang maha mulia, muamalat, karena ia sangat 

dibutuhkan, munakahat karena kebutuhannya berada dibawah 

muamalah, dan jinayah dan al mukhashmat.23 

 

 Muamalat dalam kajian mazhab Syafi‘iyah berada pada 

tingkat kedua setelah ibadah. Dengan kajian yang terpenting 

adalah: al-Bai‘u dengan penjelasan lebih mendetil berkenaan 

dengan itu. Termasuk juga kemudian al-salam; al-rahn; al-taflîs; al-

syirkah; al-wakâlah; al-Iqrâr; al-ariyah; al-ghashâb; al-qirâdh; al-Ijârah; 

ihya al-mawât; al-luqhatah; al-laqith; dan jua‟alah, al-wadî‟ah.24  

 Sedangkan al-faraidh masih dipertentangkan mazhab ini, 

apakah masuk kedalam disiflin ilmu sendiri, atau masuk dalam 

muamalat. Salah seorang ulama mazhab syafei yang berpendapat 

memasukkan faraidh dalam muamalat menjelaskan: 

―Mereka tidak sampai membicarakan rahasia ini bagi faraidh, 

barangkali karena faraidh ini merupakan bidang ilmu berdiri 

sendiri, atau karena ia secara hukum dimasukkan kedalam 

muamalah, karena sasarannya adalah pembagian harta 

peninggalan, jadi ia serupa dengan muamalat…25  

                                                 
23

 Syams al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Ramli, al-Muhtâj Ilâ 
Syarh al-Minhâj, Mesir: Syarikat Maktabah wa Mathba‘ah Musthafa al-Bâbi 
al-Halabi, 1386, h.59  

24
 Beberapa kitab yang mewakili mazhab syafe‘I diantaranya adalah: 

Sulaiman Bujairimi, al-Jurnal alâ Syarh al-Minhâj, Mesir: Mathba‘ah 
Musthafa Muhammad, 1951; Sulaiman Jamal, Hasyiah  Tuhfah al-Habib alâ 
Syarhi al-Khatib, Mesir: Musthofa al-Bâbi al-Halaby, 1951; al-‗Allamah 
Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Ramli, al-Muhtâj Ilâ Syarh al-
Minhâj, Mesir: Syarikat Maktbah wa Mathba‘ah Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 
1386; Al-Bakry ibn al-Sayyid Muhammad Syathâ, I‟ânatu al-Thâlibin, 
Mekkah: Maktabah al-Masyaikhah Muhammad Said dan Abdur Rasul fida, 
tt.û 

25
 Sulaiman Bujairimi, al-Jurnal ala Syarh al-Minhaj, Mesir: Mathba‘ah 

Musthafa Muhammad, 1951, jilid I, h.26. 
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sedangkan alasan ditempatkannya kitab Faraidh sesudah bagian 

muamalat dan ibadat adalah : 

―Kitab faraidh ditempatkan di belakang ibadat dan muamalat 

adalah karena ibadat dan muamalat itu sangat diperlukan oleh 

manusia atau salah satu dari keduanya sejak manusia dilahirkan 

tanpa henti-hentinya. Dan juga karena kedua-duanya berkaitan 

dengan proses pengabdian hidup menjelang mati, sedangkan 

faraidh adalah separuh dari ilmu, oleh karena itu maka pada 

tempatnyalah ia disebutkan di farohan kitab… 

4. Mazhab Hambali26. 

Dalam mazhab Hambali, fiqh terbagi dalam lima bagian 

pokok dengan urutan sebagai berikut, (a) bagian ibadat; (b) bagian 

muamalat;(c) bagian munakahat; (d) bagian Jinayat; dan (e) bagian 

qadha dan khusumat. 

Dalam muamalat mazhab Hambali mendahulukan bab-bab 

muamalat atas bab-bab nikah karena memandang muamalat adalah 

sesuatu yang penting setelah ibadat. Menurut mazhab ini muamalat 

adalah jalan untuk mencari, melaui jalan itulah manusia dapat 

terpenuhinya semua kebutuhan manusia, terutama kebutuhan yang 

paling substansi seperti sandang, pakaian dan papan. Dengan 

terlengkapinya kebutuhan itu akan mampu memelihara jiwa.  

Manshur al-Bahuti menjelaskan: 

:…kemudian muamalat, karena diantara sebab-sebabnya 

adalah makan dan minum dan seumpamanya yang 

meruapakan kebutuhan vital yang diperlukan oleh orang tua 

dan anak-anak, dan yang keinginannya didahulukan atas 

keinginan untuk menikah…….‖27 

 

                                                 
26

Penyusunnya adalah ulama kelahiran Baghdad bernama Ahmad 
ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal (w. 241 H). ibn Hambal adalah salah 
seorang murid Syafei. Ibn Hambal dikenal orang yang sangat berhati-hati 
dalam berfatwa, sehingga perkembangannya didaerah-daerah lain juga 
lambat. Negara yang mayoritas memakai mazhab hambali adalah Saudi 
Arabiah.    

27
 Manshur al-Bahuti, Syarh Muntaha al-Iradat, Madinah: 

Muhammad ‗Abd Muhsin al-Kutubi,tt, jilid I, h. 9. 
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 Dalam Muamalat, mazhab ini membagi dalam beberapa 

subbab inti yaitu: al-Bai‟u; al-ribâ wa al sharf wa tahrîm al-hiyâl; al-qard; 

al-rahn; Al-Dhamân wa al-Kifâlah; al-Hiwâlah; al-Sulh wa ahkâmu al-

Jiwâr; al-hajar; al-Wikâlah; al-Syarikah; al-Ijârah; al-Syuf‟ah; al-ju‟âlah; 

al-Luqhatah; al-Hibah wa al-„Athiyah; al-Washâya; al-Farâidh.28    

 

C. Kerangka Kerja Dalam Fiqh Muamalah. 

 Dalam bermuamalah, Islam telah mengajarkan umat Islam 

untuk berusaha didalam rambu-rambu dan jalur-jalur yang 

disyari‟atkan-Nya. Salah satu rambu-rambu itu sebagaimana 

disabdakan Rasulullah saw: 

وىى علً شزوطهن أال حزم حالال أو أحل حزهب )رواه التزهذي(الوسل
29

 

Oleh karenanya dalam fiqh muamalah diajarkan pedoman kode 

etik bagi muslimin yang terlibat dalam berusaha. Pedoman itu diantaranya 

adalah:(1) bertindak jujur dan dan benar;(2) menjaga ucapan; (3) 

melakukan transaksi dengan muslim sebelum bertransaksi dengan non 

muslim; (4) betindak lebih mencintai Allah ketimbang bisnisnya; (5) 

bertindak sederhana dalam hidup; (6) saling berkonsultasi dalam 

memecahkan setiap masalah; (7) tidak berindak curang dan menipu dalam 

berbisnis; (8) tidak boleh menyuap; (9) berbisnis secara adil. 

Bila kesembilan pedoman ini dapat dilaksanakan dengan benar, 

berkesinambungan, maka keahlian akan mengikuti langkah-langkahnya 

berdasarkan pengalaman mereka dilapangan. Sebagai contoh. Ketika 

sesorang yang mulai membuka usaha perdagangan, sementara kegiatan 

yang baru dirintis tersebut tidak sesuai dengan disiflin ilmu yang 

dipunyainya, ia akan tetap maju, berhasil dan jaya dengan menggunakan 9 

kode etik tersebut. Sebab dari pekerjaan rutinnya akan memberikan 

                                                 
28
 Diantara kitab yang bisa menjadi referensi mazhab hambali 

adalah: Manshur al-Bahuti, Syarh Muntaha al-Irâdat, Madinah: Muhammad 
‗Abd Muhsin al-Kutubi,tt;  Ibrâhim ibn Muhammad ibn Taimiyah, al-
Fatâwa, al-Ribâth: Maktabah al-Ma‘ârif; Ibrahim ibn Muhammad ibn 
Muflih, al-Mubdi fî Syarhi al-Mughni, Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1974; 
Ali ibn Muhammad al-Hindy, Muqadimmah fî bayani al-Mukhthahati al-
Fiqhiyyah A‟lâ al-Mazhibi al-Hambali, Mahbar al-Muharramah Mathibi, 
Quraisy, 1968.   

29
 ―Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan 

kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram‖Di sadur dari kitab al-Ahkam, no.1272. 
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pengalaman-pengalaman yang akhirnya menempa diri seorang muslim itu 

mempunyai skill dan pengetahuan langsung dari teman-teman yang 

mengajarinya secara langsung atau dari mengkongklusi pelajaran dari 

teman yang sama-sama satu perjuangan di bidang usaha. 

Secara garis besar pemahaman tentang sembilan kode etik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bertindak Jujur dan  Benar. 

Kejujuran dan selalu berdiri tegak diatas prinsip kebenaran 

merupakan hal yang sangat fundamental yang harus dipraktekkan 

dan dikembangkan dalam diri. Kejujuran dan kebenaran adalah dua 

mata rantai yang saling berkaitan dalam menimbulkan sikap 

ketenangan dan ketentraman (muthmainnah).  

Posisi diri muthmainnah akan mengkonstruk pengetahuan 

berdisiflin sakral. Artinya, pengetahuan yang didapatkan tidak saja 

mempunyai keperdulian terhadap kesejahtraan duniawi manusia, 

tetapi juga mempunyai kekuatan ―gaib‖ yang dapat 

membangkitkan kembali fitrah manusia untuk bertauhid kepada 

Allah swt. 

 

2. Menjaga Ucapan. 

Berkata benar dan menepati janji merupakan prinsip etik 

yang harus dipegang oleh setiap orang muslim dalam 

bermuamalah. Karena kedua prinsip ini sangat mempengaruhi 

kualitas hubungan dalam bekerja dan berbisnis. Sedangkan Al-

Gisyu (kecurangan) merupakan perbuatan yang counter productive 

bahkan kehancuran  bagi pelaku usaha. Mereka yang melakukan 

perbuatan al-ghisyu  sebagai manipestasi dari sikap rasa ketidak 

percayaan akan usaha yang dilakukan. Menepati janji dan berkata 

benar dianggap sebagai bagian dari kekalahan dalam berusaha. 

   

3. Melakukan transaksi dengan “muslim sebelum bertransaksi 

dengan non muslim”. 

Secara umum, hubungan manusia pada kebutuhannya, 

merupakan usaha manusia yang berada pada tingkat personal, 

sedangkan interaksi antara manusia sebagai bagian dari usaha 

bersama pada tingkat kolektif (sosial). 

 Hubungan manusia dengan sesamanya, membutuhkan 

berbagai lembaga, organisasi, sarana dan prasarana yang 
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kesemuanya saling melengkapi yang sama-sama mampu 

menegakkan prinsip-prinsip dasar , kaidah, dogma, dan program 

yang representatif dalam suatu sistem untuk dapat mencapai 

sasaran. Mengutamakan berbisnis dengan sesama muslim akan 

mempermudah menjalin hubungan-hubungan bisnis serta 

mengembangkannya. Setelah hubungan antar muslim sudah 

terjalin, sebagai sesama manusia seorang muslim dapat melakukan 

dengan kerjasama dengan non muslim. 

Didalam al-Qur‘an maupun al-Hadits tidak terdapat 

;arangan melakukan perkongsian dagang dengan orang non 

muslim, bahkan sebaliknya sebagaimana tertulis dalam salah satu 

Hadits: 

أػطٝ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص خ١جش ١ٌٍٙٛد أْ ٠ؼٍّٛ٘ب ٠ٚضسػٛ٘ب ٌُٚٙ  ػٓ اثٓ ػّش لبي:

 شطش ِب ٠خشط ِٕٙب )سٚاٖ اٌجخبسٞ(

 Namun, mendahului teman seagama sebagai mitra usaha 

bukanlah sesuatu perbuatan esklusif atau anti pluralis. Sebagai 

seorang muslim ukhuwah islamiyah merupakan salah satu tujuan 

dari interaksi sosial dalam bermuamalah. Syari‘at Islam bertujuan 

membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam 

tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih 

sayang sebagai satu keluarga utuh. Keutuhan dalam satu akidah. 

Maka setelah utuh akidah bersama maka kemudian bersama lagi 

dalam sebuah persaudaraan universal dan tidak terikat batas 

geografis, maupun agama.   

 

4. Bertindak lebih Mencintai Allah Ketimbang Bisnisnya. 

Setiap muslim wajib mencintai Allah untuk memperoleh 

ridhanya daripada mencintai bisnisnya. Sikap ini dapat diwujudkan 

dalam bentuk mentaati dan mengutamakan ajaran-ajaran Allah. 

Artinya setiap orang yang berusaha dalam berbagai lapangan wajib 

mengutamakan ajaran-ajaran Allah (etika Islam) ketimbangan 

ajaran produk pemikiran manusia (etika filosofis). 

Dalam Islam, etika dan akhlaq merupakan buah dari 

ibadah. Buah menegakkan shalat adalah mencegah perbuatan 

munkar30, buah dari menunaikan zakat adalah mensucikan dan 

                                                 
30
 Q.S. al-Ankabut: 45. 
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menenteramkan31, buah puasa adalah manipestasi sosial dan 

menjadi orang yang bertaqwa32, dan buah melaksanakan haji adalah 

Allah menerima ketaqwaan kita33. 

Oleh karenanya mereka yang lebih mendahului Allah dari 

segala apapun pekerjaan didunia akan mendapatkan tujuan ideal. 

Yakni kekayaan diperolehnya itu akan dipergunakan sebagai sarana 

melaksanakan ibadah. Sekaligus menolak sejumlah kemungkaran 

yang dilakukan pada saat bermuamalah.  

Adalah suatu hal yang naib apabila seorang muslim lebih 

mendahului etika filosofis buatan manusia. Mayoritas umat Islam 

sangat mendewakan etika filosofis, sehingga ajaran muamalah 

dalam Islam sering kurang diminati, atau malah sama sekali tidak 

tersentuh oleh para ilmuan. akibatnya prilaku bermuamalah 

terutama dalam berusaha dibidang bisnis atau perdagangan selalu 

dalam kerangka untung-rugi dan prinsip kepentingan. Kerangka 

tersebut akhirnya menghilangkan niat suci dan I‘tikad yang 

dicanangkan pertama kali dalam mengawali sebuah kegiatan 

muamalah. 

 Mereka yang mempunyai niat dasar lillâhi ta‟âla dan li I‟lâi 

kalimatillâhi maka semua yang dilakukannya adalah hanya untuk 

satu tujuan, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Namun 

sebaliknya, ketika niat dan i‘tikad awal dalam bermuamalah untuk 

mendapatkan keuntungan duniawi semata, maka mereka adalah 

termasuk dalam golongan hubbu al-dunyâ wa karihatu al-âkhirat 

(mencintai dunia dan membenci akherat)      

 

5. Bertindak sederhana dalam hidup. 

―Sederhana bukan berarti miskin‖34 sebuah motto yang 

mempunyai pengertian luas dan mendalam. Kesederhanaan tidak 

hanya dalam sikap, tetapi juga dalam penampilan sehari-hari.  

Hidup yang mengandung unsur kerelaan dan keridhaan, terutama 

                                                 
31
 Q.S. Al-Taubah: 103 
32
 Q.S al-Baqarah: 183 
33
 Q.S al-Hajj: 183 
34
 Motto ini adalah motto yang selalu diungkapkan dan ditulis 

dalam lingkungan pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. 
Banyak sekali motto yang menggugah hati dan jiwa dalam membaca arti 
hidup bagi santri di pesantren tersebut di masa depan mereka.  
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dalam mencari dan memperoleh rizki. Dalam kasus lain hidup 

sederhana berarti tidak berlebih-lebihan dan berfoya-foya dalam 

makan dan minum.  

Sudah menjadi aksioma, apabila budaya kebendaan telah 

merasuki peradaban, seringkali diiringi pula dengan semakin 

menipisnya nilai-nilai moral. Kehidupan manusia cenderung 

terpilah-pilah berdasarkan kreteria kekayaan, jabatan, ditambah 

dengan konsep tahta,harta, dan wanita menjadi aksesoris 

kemewahan. Maka lengkaplah kasta-kasta dalam kehidupan. Kata-

kata ―sederhana itu indah‖35 merupakan adigium dimulut belaka. 

Bila seorang muslim masuk dalam aksioma kehidupan secara  

berlebih-lebihan, boros atau juga terlalu perhitungan akan 

membuahkan kegagalan dalam bermuamalah. 

 Kesederhanaan itu bisa dimulai dari sikap qana‘ah, merasa 

puas dari setiap yang diterima, sambil terus berihtiar. Sayidina Ali 

mengatakan,‖ kalau engkau ingin menjadi raja, maka pakailah sikap 

qona‘ah. Kalau engkau ingin surga dunia sebelum surga akherat, 

pakailah budi pekerja yang mulia..‖36 Sikap ini akan menjauhkan 

diri dari kerakusan dan ketamakan. 

Urgensi hidup sederhana merupakan kekuatan mental 

untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi disekitar. 

Sebagaimana sudah lazim disebutkan bahwa kemajuan dalam iptek 

telah membawa masyarakat ke dalam kehidupan modern yang di 

dukung oleh kecanggihan dalam media komunikasi dan imformasi. 

Efek samping dari itu membawa pada pola bermuamalah yang 

semakin canggih dan menghilangkan sikap  ―face to face‖ dalam 

melakukan segenap muamalah. Seperti contoh: pembelian barang 

lewat internet, pembelian barang lewat telepon, dan sebagainya. 

Dan pada tataran yang lebih jauh, hilangnya penghayatan untuk 

sederhana dalam hidup membawa pada krisis dimensional  yang 

mulai dirasakan sekarang ini.  

 

 

 

                                                 
35
 Istilah ―Sederhana itu Indah‖ ini diambil dari cover buku 

Hikmah Republika, Jakarta: Penerbit Republika, 2001. 
36
 Ali Syariati, Al-Ummah wa al-Imamah, Teheran, Muassah al-Kitab 

al-Tsaqafiyyah,1989, h. 89. 
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6. Saling berkonsultasi dalam memecahkan setiap masalah 

Saling berkonsultasi atau dalam bahasa Islam 

bermusyawarah37 merupakan salah satu prinsip ajaran Islam 

tentang kehidupan bermasyarakat.38 Beberapa ayat dalam al-Qur‘an 

menjelaskan pentingnya musyawarah ( lihat, Q.S. 42: 38; Q.S. 3: 

159). Nabipun mempraktekkan prinsip ini bersama para 

sahabatnya setiap mengambil keputusan yang bersifat publik, 

meskipun Nabi sendiri seorang yang ma‟shum dan selalu dibawah 

kontrol dari Allah swt.  bagian terpenting bagian penting dalam 

kehidupan bermuamalah.   

 Dari sejumlah ayat yang membicarakan masalah 

musyawarah dalam al-Qur‘an terdapat dalam tiga kasus. (1) dalam 

hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami istri; (2) 

berhubungan dengan muamalah dalam rangka menciptakan 

                                                 
37
 Secara etimologi, musyawarah mempunyai arti nasihat, 

konsultasi, perundingan,pikiran  atau konsideren. Kata musywarah 
merupakan bentuk  masdar dari kata kerja syawara yusyawiru yang berarti 
menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu.. musyawarah 
yang diambil dari akar kata syawara  bermakna ― mengeluarkan madu dari 
sarang lebah‖, makna itu kemudian berkembang, sehingga mencakup 
segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk 
pendapat dan pemikiran. Lihat. Abu Husain ibn Faris ibn Zakaria, Mu‟jam 
muqayis al-Lughât, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1972, jilid III, h.226 
dan 542; bandingkan dengan Quraish Shihab, wawasan al-Qur‟an, Tafsir 
Maudhu‟I Atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, h.146. 

38
 Dalam beberapa penelitian menjelaskan, institusi musyawarah 

bukan merupakan sesuatu  yang orisinil ajaran Islam, karena sebelum 
kedatangan Islam masyarakat Arabia sudah mempraktekkannya. 
Musyawarah itu dilakukan dalam bentuk sidang di mana para pemuka suku 
atau kota membahas berbagai persoalan masyarakat. Islam kemudian 
menjastifikasi praktek ini dan menjadikannya sebagai bagian dari ajaran 
Islam dalam konteks kehidupan sosial. Islampu mengembangkan institusi 
ini menjadi new concept, yakni dari semula bersifat komunal kesukuan dan 
berhubungan dengan darah menjadi bersifat sosial dan berhubungan 
dengan keimanan. Lihat, Fazlur Rahman, ―Implementation of the Islamic 
Consept in The Pakistan Milieu‘, 6 no. 3 (september 1967, h. 207; 
Munawir Sjazali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 
Jakarta: UI-Press, 1990.; Masykuri Abdillah,‖ Kata Pengantar Syura dan 
Demokrasi‖, dalam Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi: Analisis 
Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 2001, hh.ix-xx.. 
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masyarakat yang ideal dan harmonis; (3) dalam rangka mengatur 

kehidupan berpolitik dalam sebuah negara dalam mencapai 

―baldatun thayyibatun warabbun ghafur‖.39 

 Dengan demikian, melakukan konsultasi untuk 

mendapatkan nilai bersama dalam kehidupan bermuamalah 

merupakan wajib fardhu. Argumentasi berdasarkan pada: (1) ayat-

ayat musyawarah diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah yang 

berfungsi untuk menyatakan bahwa sesuatu berjalan tetap dan 

terus berlangsung40; (2) karena Allah swt memuji orang-orang 

mukmin yang menjadikan musyawarah sebagai kebiasaan; (3) 

karena Allah mengungkap kata ―syura‖ diantara dua kalimat, shalat 

(Aqîmu al-Shalat) dan Zakat (athou al-Zakat). Artinya jika orang 

Islam tidak boleh meninggalkan sholat maka berarti ia juga tidak 

boleh meninggalkan musyawarah; (4) Rasulullah saw selalu 

melakukan dan mengajak musyawarah dalam urusan duniawi. 

Rasulullah saw bersabda,‖ Andaikan kalian berdua menyepakati suatu 

permasalahan, aku tidak akan mengingkari hasil musyawarah itu 

selamanya‖.41   

 

7. Tidak bertindak curang dan menipu dalam berbisnis. 

Sikap curang, sikap mengekploitasi orang lain yang tidak 

bersalah dan orang yang menipu merupakan bagian dari sikap 

                                                 
39
 berbeda dalam pandangan siyasah, karena Syura (musyawarah) 

sebagai inti dari demokrasi tidak dikembangkan selama berabad-abad 
dalam sejarah Islam sebagai bagian dari doktrin egalitarianisme, maka 
dalam memasuki era modern umat menjadi bingung dalam menentukan 
sistem politik yang harus dianut. Ada yang yang memilih sitem demokrasi, 
adapula yang bersikukuh mempertahankan kerajaan, dan adapula yang 
sukar dimasukkan dalam katagori sistem politik yang umum dikenal. 
Keterpasungan Islam dalam sistem dinastik-monarkis adalah sebab utama 
pemikiran politik dan berimbas pada masalah-masalah sosial ekonomi 
dikemudian hari dikalangan umat mengalami kemacetan selama berabad-
abad, akibatnya sistem ekonomi Islam pada belahan dunia muslim lama 
baru dikenal dan dikembangkan. (pen) 

40
 Abu al-Fadhal Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusy, Tafsir 

Ruh al-Ma‟ani Fi Tafsir al-Qur‟an al-Adzim ws al Sab‟a al-Ma‟ani, Beirut: dar 
al-Fikr, tt, jilid XII, h.. 46.   

41
 Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi syarh al-Bukhari, Cairo: dar 

al-Fikr, 1951, jilid XVII, h. 103    
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orang munafik. Seperti contoh dari Abu Hurairah yang 

menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah mengadakan perjalanan 

di pasar dan melihat gandum seorang penjual. Beliau menyentuh 

gandum dan mendapatkan tangannya basah. ― wahai penjuan, apa 

yang terjadi pada gandum ini?‖, tanya Rasulullah. Orang itu 

menjawab,‖ gandum itu basah terkena hujan,‖ Rasulullah saw 

bersabda,‖ mengapa engkau tidak meletakkan gandum yang basah 

itu dibagian atas agar pembeli mengetahuinya? Orang yang menipu 

bukanlah golongan kami. (HR. Muslim)42  

Penipuan-penipuan yang terjadi sekarang menurut Creer 

sebagaimana dikutip Yunan Yusuf adalah karena adanya dua 

penyakit yang kronis, yaitu (1) etos kerja yang rendah dan (2) 

prilaku curang dan penipuan dari segala sektor merambah sampai 

pada pelaku ekonomi kalangan grass root dalam satu  bangsa.43   

Bagi kita umat Islam dan bangsa Indonesia analisis 

semacam itu terasa menyakitkan. Namun demikianlah adanya 

penilaian orang terhadap umat Islam. yang perlu menjadi 

introspeksi adalah upaya untuk mengadakan islah diri. Salah 

satunya mulailah setiap umat Islam tidak boleh berprilaku ganda 

dalam bermuamalah. Allah swt berfirman,‖ Sangat celaka bagi orang-

orang yang bertindak curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, namun apabila mereka 

menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. 

Tidaklah berpikir bahwa kelak akan dimintai tanggung jawab di akherat?‖. 

  

8. Tidak Boleh Menyuap. 

Kode etik dalam bermuamalah yang lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah tidak melakukan praktek suap dalam 

bermuamalah. Banyak contoh yang terjadi sejalan dengan suap 

menyuap untuk mempeluas dan memperlancar usaha. Biasanya 

kebiasaan ini cenderung dipertahankan untuk kepentingan 

kelompok bisnis tertentu yang kurang rasional, seperti kartel, 

pengendalian harga, pemberian lisensi eksklusif, dominasi BUMN 

                                                 
42
 dari kitab al-Imam Muslim, disadur dari Muhammad Nejatullah 

Siddiqi, The Economic Enterprise in Islam, Lahore: Islamic Publications Ltd, 
1979, h. 53. 

43
 Yunan Yusuf, ―Intenalisasi  Etika Islam‖, (Bulettin Fathullah), 

Jakarta: LPSI, edisi o3, th.I, 1999, h. 6 
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dibeberapa sektor ekonomi tertentu. Hal ini terjadi karena para 

pemilik perusahaan besar mempunyai akses yang langsung kedalam 

birokrasi baik secara jujur, namun yang lebih banyak berlakunya 

suap menyuap dan kolusi.44 

Etika Islam menentang segenap praktek suap dan sejenis 

dengan hal itu demi memperlancar usaha. Islam tidak mengenal 

―halal-haram-hantam (H3)‖, Islam tidak mengenal  tradisi suap 

menyuap. Bahkan Rasulullah bersabda,‖ penyuap dan yang disuap 

keduanya masuk neraka (HR….) 

 

9. Berbisnis Secara Adil. 

Dewasa ini manusia melintasi tingkatan baru dalam 

sejarahnya. Perubahan yang demikian pesat digerakan oleh 

kecerdasan dan kreativitas energi manusia. Perubahan-perubahan 

demikian mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan dan 

menentukan keinginan baik individu maupun kolektif. 

Memang aneh dan paradoks, belum pernah umat manusia 

menikmati begitu banyak kekayaan, sumber kemakmuran dan 

kekuatan ekonomi, seperti sekarang ini. Namun sebagian besar 

penduduk dunia masih disiksa oleh kelaparan dan kemiskinan. 

Belum pernah terjadi sebagaimana dewasa ini manusia sadar akan 

kebebasannya, sementara pada waktu yang sama bentuk-bentuk 

baru dari perbudakan sosial dan psikologis menampakkan 

wajahnya.  

Maka bila umat Islam  kembali sebagai makhluk yang 

cerdas dan pandai ―membaca‖ maka akan sadar bahwa ada jiwa 

lain dalam kehidupan ini yang sering mudah diucapkan namun sulit 

diterapkan yaitu,‖keadilan‖. 

Jika ingin mengetahui tentang kedudukan keadilan dalam 

Islam, sudah barang tentu mengembalikan pada al-Qur‘an. Salah 

satu prinsip keadilan dalam al-Qur‘an adalah keadilan yang 

ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

                                                 
44
 Adi Sasono, ―Perspektif Ekonomi Kerakyatan Dalam 

menghadapi Era Pasar Bebas‖, dalam Adi Sasono et el , Solusi Islam Atas 
Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah, Jakarta: Gema Insani, 
1998, hh. 16-18. 
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(bermuamalah)45.Keadilan dalam bermuamalah atau disebut 

dengan keadilan sosial merupakan cita-cita luhur yang lahir dari 

hati nurani manusia. Ia merupakan kualitas ideal yang diharapkan 

tercipta dalam mewarnai kehidupan bersama. Untuk mencapai 

keadilan itu diperlukan lima prinsip keseimbangan46 yaitu (1) 

prinsip keseimbangan dalam sikap mental,(2) prinsip keseimbangan 

dalam tingkah laku dan perbuatan, (3) prinsip keseimbangan dalam 

bidang ekonomi, (5) prinsip keseimbangan antara laki-laki dan 

perempuan, dan (5) prinsip keseimbangan dalam hak dan 

kewajiban.47 

Pada prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi 

menuju keadilan, al-Qur‘an mengawali dengan celaan 

ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang menjadi salah satu 

sumber ketimpangan sosial. Didalam al-Qur‘an Allah mencela 

orang yang sibuk memupuk harta benda hingga mereka lupa 

bahwa di kemudian hari ia akan meninggal alam dunia (Q.S. 

102:3;104:14). Namun begitu al-Qur‘an tidak melarang manusia 

untuk mencari harta sebanyak-banyaknya (Q.S. 5:54;24:22;27:16). 

Melalui pendekatan hak (rights) dalam sistem etika yang 

menekankan nilai tunggal (single value), yaitu kebebasan (liberty). 

Artinya setiap individu muslim mempunyai hak memilih dalam 

tindakan mengamalkan hartanya untuk berbuat berdasarkan etika 

moral dan etika tuhan, atau tidak melakukan keduanya. Pada 

gilirannya sikap memilih  sebagai mutual obligation-rasa kewajiban 

pada masing diri masing-masing terhadap prilaku ekonomi. Allah 

hanya memberikan petunjuk dan batasan dalam bermuamalah.    

                                                 
45
 Lihat Q.S. 5: 8. Beberapa ayat al-Qur‘an yang menjelaskan 

tentang keadilan dapat dilihat: (1) Q.S. 3:18, menjelaskan keadilan Allah 
yang bersifat mutlak, (2) Q.S.57: 25, menjelaskan keadilan ―firman-firman-
Nya‖,(3) Q.S. 6:161 menjelaskan keadilan syari‘atnya, (4) Q.S. 95:4;13:2 
yang menjelaskan tentang keadilan Allah yang tertuang dalam ciptaannya, 
dan kejadian alam yang seimbang.. (pen) 

46
 keseimbangan (equilibrium) merupakan dimensi horizontal ajaran 

Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. 
Kebutuhan akan keseimbangan ditekankan Allah dengan menyebut umat 
Islam sebagai ummatun wasathan.  

47
 Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Dalam Ajaran Islam, 

Bandung: Mizan, 1990, h. 159. 
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Etika dan  Akhlak Bisnis Islam Dalam Lingkungan Global. 

 Pertanyaan yang sering dikemukakan dalam berbagai 

kegiatan santai sampai seminar yang menyangkut masalah 

persoalan etis dilingkungan pekerjaan adalah: ‖Pedoman apa yang 

menjamin tindakan etis bisnis dikalangan muslim dalam lingkungan 

global?‖ 

 Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral 

yang membedakan apa yang benar (the right) dari apa yang salah (the 

wrong). 48 Dalam konteks ajaran Islam, istilah yang paling 

berdekatan dengan etika, dalam al-Qur‘an adalah al-akhlâq. Etika 

atau al-akhlâq merupakan merupakan bagian dari keimanan yang 

menjadi perhatian orang di mana saja, baik dalam masyarakat yang 

telah maju maupun dalam masyarakat yang masih terbelakang. 

Karena kerusakan moral seseorang mengganggu ketentraman yang 

lain. Jika dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak 

moralnya, maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu.49  

Iman secara etimologi adalah percaya,   اٌزظذ٠ك ثب ٌمٍت  yaitu 

membenarkan dengan hati.  Dalam pengertian syara‘ ialah: 

 اٌمٛي ثبٌٍغبْ ٚاٌزظذ٠ك ثبٌغٕبْ ٚاٌؼًّ ثب السوبْ

Ibnu Taimiyah50 mengungkapkan, antara iman dan Islam 

menjadi himpunan semua ajaran agama. Iman merupakan satu kata 

ibarat bunyi dawai yang bergema dan menggerakkan,   membentuk 

bias dalam jiwa dan menyinari sisi rohnya, yang mendekatkan 

kepada Allah. (Q.S. al-Hujurat: 6). Iman juga mempunyai 

permulaan dan kesempurnaan. Permulaan iman berkaitan dengan 

seruan perintah, larangan dan pembenaran hati terhadap Islam. 

Jika Allah berfirman,‖ hai orang-orang yang beriman, apabila kalian 

berdiri untuk shalat…atau yang senada dengan ini, maka itu 

merupakan perintah yang ditujukan kepada siapapun yang 

menampakkan Islam, dan itu juga merupakan seruan secara batin 

yang ditujukan kepada siapapun yang mengetahui dirinya sendiri 

                                                 
48
 Chairul Fuad Yusuf,‖ Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif 

Lingkungan Global‖, Jurnal Ulumul Qur‟an,  No.3 VII/1997, hh. 10-23.  
49

Dikutip Dari Zakiah Dârajat, Membina Nilai-Nilai Moral di 
Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang. 1977, h.  8 

50
 Ibnu Taimiyah bernama asli Ahmad bin Abdul Halim bin 

Taimiyah, dilahirkan pada tanggal 10 Rabi‘ al-Awwal 661 H.   
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bahwa ia membenarkan Rasul, meskipun ia berbuat kedurhakaan, 

serta tidak melaksanakan kewajiban zahir dan batin.  

Sedangkan kesempurnaan adalah sampai dengan 

melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya 

dengan sempurna. Untuk mengetahui dan memahami iman 

tentulah makhluk yang berakal, mengetahui kebaikan lalu 

mencarinya, mengetahui keburukan lalu meninggalkannya. 

Menurut Ibnu Taimiyah hanyalah orang-orang yang taat dapat 

mengambil hikmah dari semua kejadian alam ini.51  

Sedangkan al-akhlâq atau khilqun adalah mufrad dari akhlâq 

yang dapat dipahami melalui pendekatan linguistik dari bahasa arab  

yaitu isim masdar dari kata اخٍك ٠غٍك اخال لب   sesuai dengan wazan 

tsulâsi mazid      افؼً ٠فؼً افؼبال yang berarti ٟاٌغغ (perangai);  اٌطجؼ١خ 

(kelakuan, tabiat, watak dasar); اٌؼبدح (kebiasaan,kelaziman); اٌّشٚء ح )

peradaban yang baik); ٓاٌذ٠  (Agama).52 

Baik kata akhlâq atau khulûq keduanya dijumpai 

pemakaiannya baik dalam al-Qur‘ân, maupun al-Hadits, sebagai 

berikut: 

 (4ػظ١ُ    )اٌمٍُ:  خٍكٚأه ٌؼٍٟ 

 (137اال١ٌٚٓ  )اٌشؼشاء :  االخالقاْ ٘زا 

)سٚاٖ اؽّذ(       االخالقأّب ثؼضذ الرُّ ِىبسَ 
53

 

secara terminologi  Al-akhlâq dirujuk dari berbagai 

pendapat, di antaranya,  

1. Ibn Miskawaih (w.421 H/1030 M), al-akhlâq adalah : 

  ؽبي ٌالػ١خ ٌٙب اٌٟ افؼبٌٙب ِٓ غ١ش فىش ٚال س٠ٚخ
54

 

                                                 
51
 Ibnu Taimiyah. Kitâb al-Iman, ditahkiq oleh Syaikh Jusain Yusuf 

al-Ghazali, Beirut: Dâr Ihya al-Ilmu. Cet.IV, 1988, hh.  22-23 
52
 Jamil Shalabi. Al-Mu‟jam al-Falsafî, Juz.1, Mesir: Dâr al-Kutb al-

Mishri, 1978, h. 539; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 
1991, h. 19 

53
―dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”; 

“(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasan yang dahulu”; “ Orang 
Mukimin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempuna budi 
pekertinya” (H.R. Timidzi); “Bahwasanya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan keluhuran budi pekerti” (H.R. Ahmad).   

54
 ―sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan‖ Ibn. Miskawih, 
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2. Imam Ghazali (1059-1111M) mengatakan bahwa al-akhlâq 

adalah : 

٠ٚغش ِٓ غ١ش ؽبعخ  ػجبسح ػٓ ١٘ئخ فٟ إٌفظ ساعخخ  ػٕٙب رظذس االفؼبي ثغٌٙٛخ  

اٌٟ فىش ٚسؤ٠خ
55

 

3. Dâirat al-Ma‟ârif, secara singkat al-akhlâq diartikan:  

ٟ٘ طفبد االٔغبْ االدث١خ
56

 

4. Ibrahim Anis dalam al-Mu‟jam al-Wasîth, bahwa al-akhlâq adalah: 

ؽبي ٌٍٕفظ ساعخخ رظذس ػٕٙب االػّبي ِٓ خ١ش اٚ شش غ١ش ؽبعخ اٌٟ فىش ٚسؤ٠خ
57

 

Keseluruhan definisi al-akhlâq di atas melahirkan lima ciri 

yaitu: Pertama, perbuatan al-akhlâq tersebut merupakan sudah 

menjadi kepribadian yang tertanam kuat didalam jiwa seseorang. 

Kedua, perbuatan al-akhlâq merupakan perbuatan yang dilakukan 

dengan acceptable dan tanpa pemikiran (unthought). Ketiga, 

perbuatan al-akhlâq merupakan perbuatan tanpa paksaan. 

Keempat, perbuatan dilakukan dengan sebenarnya tanpa 

ada unsur sandiwara. Kelima, Perbuatan dilakukan الػالء وٍّخ هللا . 

Al-Qur‘ân memandang tingkah laku manusia secara individual 

maupun kolektif dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, 

berada di bawah perintah Ilahi.  Dalam surah al-Baqarah ayat 213, 

maksud dan tujuan utama Allah menurunkan wahyu adalah untuk 

memutuskan berbagai perkara dan persoalan yang diperselisihkan 

di kalangan manusia.  

Islam  sejak semula dipahami sebagai satu totalitas  yang 

tak terbagi, dalam artian bahwa ia bersumber dari Kalam Allah 

dan, dengan demikian mempunyai ketentuan hukum Ilahi yang 

                                                                                                                     
Tahzîb al-Akhlâq wa Tahrîr al-A‟râ , Mesir: al-Mathba‘ah al-Mishriyah. 1934, 
h. 40   

55
“Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 
pertimbangan” Imam al-Ghazali. Ihya Ulum al-Din, Beirut: Dâr al-Fikr, tt. 
Jilid III, h. 56 

 
56

―Sifat-sifat manusia yang terdidik‖ Abdul al-Hamid, Dâirat al-Ma‟ârif. 
II, Kairo: asy-Sya‘ab, tt, h. 436  
 

57
“ Sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam 

perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan” 
Ibrahim Anis. al-Mu‟jâm al-Wasîth, Mesir: Dâr al-Ma‘arif. 1972, h.  202   
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sama dan seragam. Beberapa sarjana Islam, baik Muslim maupun 

bukan Muslim, berpandangan bahwa karakteristik hukum Islam ini 

berasal dari realitas historis. Karena tidak ada pemerintahan atau 

penguasa politik di Arabia sebagaimana, misalnya, pada saat 

munculnya agama Kristen, maka Muhammad harus memegang 

peranan sebagai penguasa, komandan, dan pembuat undang-

undang, disamping menyebarkan ajaran ―keagamaan‖.  

Sepanjang sejarah perkembangan intelektualisme  Islam, 

para ahli hukum Islam tidak pernah membuat distingsi yang jelas 

dan sistematis antara etika dan hukum. Dengan demikian, terjadi 

ketidakseimbangan dan ketegangan antara keduanya.  Tuntutan 

moral dan etis bagi hubungan antara manusia di dalam al-Qur‘ân 

cenderung dikaburkan oleh penekanan-penekanan yang diberikan 

pada bentuk dan detil dalam perkembangan hukum Islam.  Para 

ahli hukum malah makin lama makin memandang al-Qur‘ân 

sebagai dokumen Islam. Pada akhirnya mereka memandang bahwa 

penunaian aturan dan regulasi hukum Islam yang bersifat spesifik 

sebagai pemenuhan kehendak Ilahi yang paling benar. Aspek-aspek 

etis al-Qur‘ân kemudian tertutupi dan dikacau balaukan oleh 

formula-formula legalnya. Dari sinilah muncul dictum yang 

semakin lama menampakkan bukti kebenaran, bahwa kitab suci al-

Qur‘ân malah menjadi penjara bagi para penafsirnya dan bukan 

menjadi sumber dan petunjuk. Di kalangan para sarjana muslim 

modern yang getol menyerukan dikembalikan dan ditumbuhkan 

semangat etika qur‘ani kedalam dunia pendidikan Islam.58     

  Manusia sebagai makhluk ciptaan, dilengkapi 

dengan potensi pengembangan diri secara bebas dan kontinyu 

sepanjang kemampuan dirinya dalam memahami inti proses 

kehidupannya. Usaha peningkatan kualitas sumber daya 

insaniahnya tidak terlepas dari nilai yang ditentukan oleh 

penciptanya (aksiologi). Dengan demikian manusia dalam 

pandangan filsafatnya pendidikan Islam adalah sebagai makhluk 

alternatif yang ditawarkan pilihan nilai yang terbaik yaitu nilai 

                                                 

  
58
 Untuk jelasnya lihat Fazlur Rahman. Law And Ethics In Islam.  

Dalam Richard G. Hovanisian. (ed). Ethics In Islam, California: Undena 
Publications Malibu. 1985. 
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ilahiyat, sehingga kemudian dikatagorikan sebagai makhluk bebas 

tetapi tidak bebas nilai (nilai alternatif). 

Sebagai makhluk yang diberikan empat potensi yaitu: 

Naluriah (al-hidâyat al-ghârizziyat), Indrawi (al-hidâyat al-hâssiyat), 

Akal (al-hidâyat al-aqliyyat), dan potensi keagamaan (al-hidâyat al-

diniyyat)59 membawa keragaman dalam mencapai qualitas diri. Oleh 

karenanya kajian psikologi agama mengidentifikasikan bahwa pada 

diri manusia terdapat keragaman dan kecenderungan untuk 

menundukkan diri pada sesuatu yang dikagumi, disamping jiwa 

yang selalu merasa menyesal dan merasa bersalah (sense of quilty). 

Berdasarkan Al-Qur‘ân dan al–Hadits dalam diri manusia juga 

terdapat berbagai macam fitrah yang antara lain adalah : Pertama, 

fitrah agama, fitrah beragama sudah tertanam dalam jiwa manusia 

semenjak dari alam arwah dulu (al-A‘raf;172). Kedua, fitrah suci, 

keadaan yang membuat manusia kotor adalah dosa, dan itupun bila 

manusia itu sudah mencapai baligh dan mumayyiz (al-Muthafifin:14). 

Ketiga, fitrah berakhlâq, ajaran Islam menyatakan secara tegas sekali 

bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk 

menyempurnakan al-akhlâq. Allah juga menyatakan bahwa manusia 

diciptakan dalam sebaik-baik kejadian (al-Tin: 4) termasuk dalam 

kejadian adalah moralnya. Keempat, fitrah kebenaran, dalam Al-

Qur‘ân bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui 

kebenaran (al-Baqarah:26 dan 144). Kelima, fitrah kasih sayang, 

menurut Al-Qur‘ân  dalam diri manusia telah diberi fitrah kasih 

sayang (al-Rûm : 21; al-Mumtahanah:7; al-Balâd:17)   

 Keempat potensi yang terangkum pada fitrah potensi dasar 

manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk biologis 

(basyr dan nafs), sedangkan hidâyat al-aqliyah (aqal), dan hidâyat al-

dîniyah (agama) termuat dalam ruh. Untuk mejelaskan aksioma 

akhlak dalam Islam dapat dilihat dari tabel: 

Aksioma Unitas       : 

 

Berkaitan dengan konsep tauhid. Bentuk 

keseluruhan homogen dari segenap aspek 

kehidupan manusia: sosial, politik, 

                                                 
59 Pembahasan lebih lanjut tentang potensi manusia, lihat Hasan 

bin Ali Hasan al-Hijâzy. Al-Fikru al-Tarbawy „Inda Ibnu Qayyîm al-Jauzy, 
Beirut: Dâr al-Hafîdz li- al-Nasyr wa al-Tauzi‘. 1998; Jalaluddin. Teologi 
Pendidikan, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2001, hh.  33-34 
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ekonomi, agama. Keatuan ini bersifat 

konsisten dan terpadu dengan alam 

semesta. 

 

Equilibrum             : 

(keseimbangan) 

 

Berkaitan dengan konsep „adl  meru   pakan 

suasana keseimbangan diantara pelbagai 

aspek kehidupan manusia yang 

membentuk tatanan sosial yang harmonis. 

 

Kehendak bebas    : 

 

Kemampuan manusia untuk bertindak 

tanpa paksaan dari luar sesuai dengan 

parameter ciptaan Allah serta posisinya 

sebagai khalifah dimuka bumi. 

 

Tanggung jawab  : Kebutuhan manusia untuk 

bertangungjawab atau mempertanggung 

jawabkan atas tindakan yang dilakukannya. 

 

Ihsân                   : Ihsan (benevolence) merupakan suatu 

tindakan yang menguntungkan orang lain. 

 

 

 Sedangkan sistem etika kontemporer berbeda dengan 

sistem akhlak dalam berbagai segi. Dalam konteks ini, terdapat 

enam sistem etika kontemporer yang yang kini mendominasi 

tipologi pemikiran etis dewasa ini pada umumnya.60 

Pertama, Relativisme, sistem ini merupakan sistem etika 

yang memandang tidak terdapat ukuran (kreteria universal yang 

dapat dipergunakan untuk menentukan apakah sebuah tindakan itu 

etis atau tidak. Setiap orang dapat menggunakan kreteria etis 

sendiri-sendiri, yang mungkin berbeda-beda lantaran perbedaan 

later budaya. Karena itulah ciri dan sifat nilai  dan prilaku spsial 

                                                 
60
 tulisan masalah etika ini bersumber utama dari karya Rafik Issa 

Beekum, Islamic Business Ethics: a Stakeholder‟s Perspective in a Global 
Environment, yang di revisi kembali oleh Chairul Fuad Yusuf, ―Etika Bisnis 
Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global‖, Jurnal Ulumul Qur‟an, No.3 
VII/1997, hh. 11- 13. 
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harus dilihat dalam konteks budaya yang melatarinya. Pengusaha 

yang berkiprah di negara lain, dengan demikian akan terikat oleh 

norma dan nilai yang berlaku di negeri tersebut. 

Terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan sistem 

etika ini, (1) bersifat self-centered. Artinya paham ini menitik beratkan 

pada individu dan mengenyampingkan pentingnya interaksi dengan 

dunia luar, dan (2) berdasarkan self-interest, artinya terdapat rasa 

keengganan yang melekat pada diri pembuat keputusan etis kecuali 

pada kepentingan sendiri. 

Kedua, Utilitarianisme, mazhab ini memandang bahwa 

nilai moral tindakan pribadi dapat ditentukan hanya oleh 

konsekwensi dari tindakan tersebut.61. suatu tindakan dinilai etis 

jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau dampak 

menguntungkan bagi sebagian besar orang. Dengan demikian 

utilitarianisme sangat bersifat ―outh come oriented‘ 

Kemudian, utilitarianisme menentukan nilai hakikat etis 

tindakan dengan cara mengukur sejauhmana keuntungan atau 

manfaat (utilitas0 yang akan diperoleh, serta sejauhmana  tindakan 

tersebut dapat dilakukan (practicable).  

Banyak persoalan kritis yang dimunculkan oleh sistem etika 

ini. (1) siapa yang menentukan dan merumuskan nilai yang ―baik‖ 

bagi sebagian besar orang?; (2) bagaimana nasib si minoritas? Bila 

mayoritas masyarakat Amerika-misalnya- memilih doktrin free-love 

yang dijadikan dasar pengaturan hidup, lantas siapa yang akan 

melindungi aspirasi kelompok minoritas yang meyakini dan 

menerima sistem hubungan monogami sebagaimana diajarkan 

tuhannya?. 

Ketiga, Universalisme, sistem ini kebalikan dari 

utilitarianisme, yaitu menitik beratkan ada maksud dan tujuan 

daripada keputusan atau tundakan. Prinsip yang dipakai adalah 

―catagorical imperative‖. Prinsip etis ini menekankan bahwa 

seseorang akan membuat keputusan dan bertindak sama dengan 

orang lain jika berada pada situasi yang sama. Jadi sistem ini 

menekankan pada kewajiban individu kepada indiidu lain dan 

martabat kemanusian (humanity) 

                                                 
61
 Pendekatan etika ini dilakukan sejak Cicero hingga Jeremy 

Bentham dan Jhon Stuart Mill. 



31 

Ketiga, Hak-Hak Individu. Pendekatan hak (rights) dalam 

sistem etika ini menekankan pada nilai tunggal (single value), yaitu 

kebebasan . artinya, suatu keputusan dan tindakan dipandang etis 

manakala keputusan dan tindakan tersebut ditetapkan berdasarkan 

pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan (freedom of 

choice). Pendekatan ini meyakini bahwa setiap individu memiliki 

hak-hak moral yang tidak dapat ditawar-tawar.  

Keempat, Keadilan Distributif.  Pendekatan etika ini 

bertumpu pada nilai tunggal, yaitu keadilan dianggap etis, jikalau 

suatu keputusan atau tindakan menjamin distribusi kekayaan, 

keuntungan, dan beban secara merata. Beberapa prinsip etis yang 

dipergunakan untuk menjamin distribusi keuntungan dan beban 

secara proporsional diantaranya adalah: (1) masing-masing 

memperoleh bagian yang sama. Jika suatu perusahaan membagi 

bonus tahunan, maka masing-masing pihak hendaknya 

memperoleh bagian yang sama; dan (2) masing-masing individu 

memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

 

   Untuk jelasnya lihat ringkasan pada skema dibawah ini62: 

Sistem Etika 

Kontemporer 

 

Kreteria pembuatan keputusan 

Relativisme 

(kehendak diri) 

 

Keputusan etis dibuat berdasar pada kebutuhan 

dan kehendak diri sendiri (self-interest) 

Utilitarianisme 

(Kalkulasi untung 

rugi) 

 

 

Keputusan etis dibuat berdasar pada hasil (out-

comes) akibat keputusan tersebut. Suatu tindakan 

dinilai etis jika tindakan itu menghasilkan 

manfaat/keuntungan sebesar-besarnya bagi 

sebagian besar orang. 

Hak 

(pemberian hak-

hak individu) 

Keputusan etis didasarkan pada maksud dan 

tujuan tindakan. Keputusan yang sama harus 

dibuat oleh seseorang pada situasi yang sama.. 

 

Keadilan Keputusan etis menitik beratkan pada nilai 

                                                 
62
 Chairul Fuad Yusuf, ―Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif 

Lingkungan Global‖, h. 11 
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distributif tunggal: keadilan dan menjamin pemerataan 

distribusi kekayaan dan keuntungan. Keputusan 

etis dibuat berdasarkan hukum abadi (enternal 

law) yang terdapat dalam kitab suci. 

 

Pada tingkat tertentu, manusia dianugrahi kehendak bebas 

(free-will) untuk membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah 

dibumi.63 Namun kebebasan yang dimikan tidak menuntut 

tanggungjawab moral. Padahal Islam menekankan tanggung 

jawab,‖…barangsiapa berbuat jahat, niscaya akan diberi balasan 

setimpal…‖64. Oleh karena itu, dalam rangka menjelaskan kaidah 

akhlak dalam memahami usaha bisnis erlu dipahami sikap etis 

individu anggota masyarakat itu.  

 

D. Harta dan Ekonomi: Perspektif Fiqh Muamalah. 

 Sebagai salah satu komponen fiqh Islam, fiqh muamalah 

memberikan pandangan jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi 

sebagai wasilah al-hayat, sekaligus aturan-aturan yang melingkari sekitarnya. 

 Pertama, dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber 

adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya (QS.2:6;QS.5:120). 

Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan tidak 

absolut dan wajib melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjauhi 

larangannya. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif dan hanya sebatas 

untuk melaksanakan amanat mengelola dan memanfaatkannya sesuai 

dengan ketentuannya. (QS. 57:7). Mereka yang menyatakan pemilikan 

eksklusif tidak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah. 

 Kedua, Status harta yang dimiliki manusia hanya sebagai  amanah 

(as a trust) dan ujian dari Allah swt , dan manusia hanya pemegang amanat 

karena memang tidak mampu mengadakan dan membuat benda dari tiada. 

Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi, yang 

mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi 

kebentuk energi lain.65  

                                                 
63
 (Q.S. 2: 30. 
64
 Q.S. 4: 123.  
65
 Sebagaimana dikutip dari Muhammad Syafei Antonio, Bank 

Syari‟ah: Suatu Pengenalan Umum, h. 43 
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Syari‘at mengajarkan bahwa harta hanya sebagai perhiasan, dan 

manusia sebagai salah satu makhluk yang berasal dari substansi yang sama 

memiliki perasaan dan sikap untuk menguasai dan menikmati harta dengan 

tidak berlebih-lebihan (QS. 3: 14). Sedangkan perbedaan jumlah harta 

tidaklah menunjukkan tingkat kedekatan kepada Allah swt. Perbedaan 

terletak pada ketaqwaan, dan perbuatan amal shalehnya. (QS.2:213; QS.40: 

13). Sedangkan, ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-

sumber ekonomi kepada perorangan maupun bangsa adalah kuasa pula, 

agar mereka diberi kelebihan untuk menegakkan sikap egalitarian. Firman 

Allah ― dan sungguh-sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam‖66, 

merupakan ayat sebagai landasan asasi pandangan egaliter yakni pandangan 

dimana manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama sesuai 

dengan Allah berikan yaitu predikat mulia terhadap seluruh umat manusia. 

  Sebagai ujian keimanan, manusia diberikan langkah-langkah 

bagaimana mendapatkan dan memanfaatkannya secara baik dan benar. 

Seperti melalui keimanan pada hari kiamat (the Judgement day) sangat 

mempengaruhi tingkah laku dalam bermuamalah menurut horison waktu. 

Salah satu contoh: seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu 

akan mempertimbangkan akibatnya pada hari perhitungan (kiamat). 

Artinya, menurut dalil ekonomi orang akan mempertimangkan manfaat 

dan biaya (benefit-cost) dalam memilih kegiatan ekonomi dengan 

menghitung nilai sekarang dari hasil yang akan dicapai pada masa datang. 

Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh baik sebelum 

maupun sesudah mati. 

 Sejalan dengan contoh diatas, Muflih Saefuddin menjelaskan 

bahwa iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi langsung tingkah laku 

ekonomi yang dipilih seorang muslim, dan lebih bernilai daipada sekedar 

teori siklus hidup suatu barang ekonomi, karena horison waktunya 

menjangkau pula keadaan setelah mati (extended time horizon)67  

Ketiga, dalam fiqh muamalah  menerangkan bahwa pemilikan harta 

dapat dilakukan melalui usaha (a‘mal) yang halal sesuai dengan aturan-Nya. 

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur‘an dan Hadits yang menerangkan hukum 

                                                 
66
 QS. Al_isra: 70 
67
 Ahmad Muflih Saefuddin, ―Filafat, Nilai Dasar, Nilai 

Instrumental, dan fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam‖, dalam Adi 
Sasono, et el, Solusi Islam Atas Problematika umat, Jakarta: Geman Insani 
Press, 1998, h. 39. 
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dalam berusaha.68 Diantara hadits Rasulullah adalah69: ―Apabila kalian selesai 

shalat subuh, janganlah kalian tidur dan enggan mencari rizki kalian‖. (HR. 

Thabrani); ― Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha maka oleh 

sebab itu hendaklah kalian berusaha‖ (HR. Thabrani). Diantara doa-doa 

Rasulullah pernah diucapkan: 

 .)سٚاٖ أثٛداٚد(…ٚأػٛرثه ِٓ اٌؼغض ٚاٌىغً

       اٌٍُٙ ثبسن ألِزٟ فٟ ثىٛس٘ب )سٚاٖ اٌزشِزٞ(

 

E. Nilai Manusia Dalam Pandangan Fiqh Muamalah 

 Dari pandangan diatas tentang esensi manusia sebagai cermin 

khalifatu fi al-ardhi, maka  secara khusus fiqh muamalah memandang 

manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani dalam 

kesatuan. Segi jasmaninya mempunyai tuntutan dan kebutuhannya sendiri 

yang perlu dibenahi agar manusia dapat hidup dengan lurus dan selamat, 

segi rohaninya pun mempunyai tuntutan dan kebutuhan yang wajib 

dipenuhi agar hidupnya bahagia dan sejahtra.  

 Senada dengan pandangan itu, para sufi juga menilai bahwa  

manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna didunia ini. Hal ini, 

seperti yang dikatakan Ibn Arabi, bukan saja karena manusia merupakan 

khalifah Allah dibumi yang dijadikan sesuai dengan citranya, tetapi juga 

karena ia merupakan mazhaz asma dan sifat Allah yang paling sempurna.70 

Dalam diri manusia mempunyai dua bentuk jasmaniah dan rohaniah.  

 Jasmaniah manusia berasal dari alam ciptaan-Nya, yang dijadikan 

dari anasir materi. Sedang rohaniah berasal dari alam arwah dan 

memerintah serta mempergunakan jasad sebagai alatnya. Ruh dalam diri 

manusia berfungsi sebagai sumber moral yang baik. Didalam roaniah ada 

                                                 
68
 Lihat Q.S. 67:15; Q.S. 7:10; Q.S.28:77; Q.S.11: 61; Q.S.62:10; 

Q.S.4:32 

 
69
 Hadits-Hadits tersebut disadur dari kitab Miskhat al-Masabih.; 

beberapa kumpu;an hukum berusaha dan berdagang dapat dilihat Hamzah 
Ya‘kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam 
Berekonomi, Bandung: Diponegoro, cet.II, 1992, hh. 31-34. 

70
 Muhyiddin ibn Arabi, Fushus al-Hikam, Cairo, tp, 1949, h.2; 

bandangkan dengan  al-Ghazali, Ihya „Ulum al-Din, Kairo: Dar al-Fikr al-
Ilmiyah, 1334, h. 27. 
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jiwa sebagai sumber akhlak tercela. Al-Farabi, ibn Sina  dan al-Ghazali 

membagi jiwa kepada (1) jiwa nabati, (2) jiwa hewani dan (3) jiwa insani.71 

 Sedangkan menurut para filosof, manusia adalah makhluk yang 

berbadan.72 Badannya bersatu dengan realitas sekitarnya. Sehingga sebagai 

makhluk badani ia harus menjalankan hidupnya didunia ini. Dia harus 

bersikap, bertindak, bergerak dan bekerja mengelola dunianya. 

Kedewasaan badani  tidak luput dari pendidikan yang didapat selama 

kurun waktu tertentu.  

Jadi bila melihat tujuan manusia adalah satu yaitu kesejahtraan dan 

kebahagian. Melalui pemenuhan secara seimbang kebutuhan jasmani dan 

rohani. Ini berarti untuk mencapai kebahagian yang tinggi adalah 

memperoleh kebahagian dan kesejahtraam melalalui pemenuhan secara 

seimbang  kebutuhan jasmani dan rohani. Itu berarti mencapai kebahagian 

tertinggi melalui penyempurnaan disi sebagai insan kamil. 

 Kesempurnaan manusia secara individual terletak pada 

keberhasilannya dalam mendayagunakan fitrahnya sebagai manusia yang 

berakal menyeimbangkan atau menyelaraskan pemenuhan kedua 

kebutuhannya. Keberhasilan itu diabdikannya kepada Illahi dalam tiga 

bentuk:  pertama, hal-hal yang indah, baik, dan bermanfaat. Indah berarti 

baik untuk semua keadaan yang membahagiakan. Baik berarti senangnya 

segera dapat dirasakan. Sedangkan manfaat yaitu mempunyai kegunaan 

atau faedah dalam jangka waktu tertentu dan nanti, dari segi nilai, yang 

lebih indah tentu lebih utama daripada yang bermanfaat. 

 Dalam salah satu kitabnya al-Farabi yang dikutip dari Muchtar 

Ahmad  menerangkan bahwa ―kesempurnaan manusia hanya pada tingkat 

individual‖. Ia berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mencapai taraf 

kesempurnaan yang diciptakan menurut alam fitrahnya saja, kecuali 

dengan hidup bermasyarakat, saling membantu, dan satu sama lain 

bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan.73. 

 

  

                                                 
71
 Zainun Kamal, ―Pandangan Kesufian Tentang diri Manusia: 

Antara Sukma Nurani dan Sukma Dhulmi‖, serial KKA ke 59/ Tahun VI, 
1991, hh.1-2. 

72
 N.Drijarkara, Filsafat Manusia, Jogjakarta, Kanisius, 1996, h. 10 
73
 lihat Ahwani A.F., Filsafat Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985, 

hh. 76-78. 
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BAB II 

HUKUM MUAMALAH MA‟DANIYYAH 

 

 Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa hukum 

muamalah ma‘daniyah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia 

dalam bidang kekayaan dan harta benda, yang lebih menjurus pada 

persoalan-persoalan mengenai perekonomian dan perdagangan. Oleh 

karenanya dalam bab ini akan banyak membahas persoalan sekitar pelaku 

ekonomi dalam perspektif Fiqh Muamalah serta beberapa kasus yang 

berhubungan dengan masalah-masalah perekonomian kontemporer di 

dunia Islam, terutama di Indonesia.  

Dari perspektif fiqh muamalah, para ulama memberikan 

terminologi bermacam macam diantaranya : Pertama, Ilmu ekonomi Islam 

merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi secara luas berdasarkan nilai nilai Islam74.  

Kedua, ekonomi Islam adalah Mazhab ekonomi Islam yang 

didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian 

dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu  tentang 

ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-

nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan 

masalah-masalah siasat perekonomian75. 

Ketiga,  Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum 

ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur‘an dan al-Sunnah dan meruapakan 

bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut 

sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.76 

                                                 
74
 Bandingkan dengan terminologi Ilmu ekonomi Islam menurut 

Muhammad Abdul Mannan, ia berpendapat ilmu ekonomi Islam adalah 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. lihat Muhmmad Abdul 

Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, London: Houder 

and Stoughton Ltd, 1990, h. 17. 
75
 M.N. Siddiqi, Muslim Economic Thingking: a Survey of 

Contemporary Literature, International Centre for Research in Islamic 

Economics, King Abdul Aziz Univ. Jeddah and The Islamic 

Foundation, London, 1981, h.7.  
76
 Ahmad Muhammad al-Assâl, et el, al-Nizâm al Iqtisâdi fî Al 

Islâm Mabâdiuhû  Wahdafuhû , Cairo, Dâr al-Fikr, 1997, cet IV, h. 8 
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Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari prilaku 

manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat yang langka yang 

mengandung pilihan-pilihan dalam penggunaannya sesuai dengan syari‘at.77 

Dari beberapa terminologi diatas. Timbul kemudian  pertanyaan 

mendasar,‖ apakah ekonomi Islam merupakan ―sistem‖ atau ―ilmu 

pengetahuan‖?. Seperti dijabarkan oleh Abdul Mannan78 , bila 

dikatagorikan sistem, maka ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari tata 

kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, 

yaitu: (1) al-Qur‘an sebagai ―pengetahuan yang diwahyukan‖, (2) Sunnah 

dan Hadits sebagai praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat 

sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan ucapan-ucapan 

yang bernas, (3) deduksi analogik, dan (4) Ijmâ sebagai konsensus yang 

tercapai kemudian dalam masyarakat, atau oleh para ulama.  

Sedangkan jika Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan, maka 

ilmu pengetahuan diartikan: ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

dirumuskan secara sistematis. Sebagai ilmu pengetahuan ekonomi Islam 

dapat berubah sebagai proses evolusioner yang mempunyai ruang dan 

waktu. Perubahan itu dapat dilakukan melalui ijtihad para pemikir dan 

ekonom muslim, namun tetap tunduk pada ketentuan abadi syari‘at dan 

metodologi berijtihad.79   

 

A. Asal Usul Ekonomi Islam 

Munculnya ekonomi Islam sejak awal Islam dibawa oleh 

Rasulullah saw. Di kota Mekkah dimana Islam lahir sudah menjadi 

pusat perdagangan yang bersifat kapitalis, disamping meruapakan kota 

suci bagi bangsa Arab80. Penduduk Mekkah yang dikuasai oleh klan 

(tribe) suku Quraish mengembangkan modal mereka melalui 
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 Ibrahim Boolaky,” Urban Economic and City Finance in 

Islam”, dalam Islamic Finance (Islamic Banking: Progress and 

Obstacles), Singapore: The Islamic Press Agency Ltd, Juli 1983, h. 6. 
78
 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and 

Practice, hh. 13-14 
79
 Untuk memahami tentang bagaimana metode berijtihad,lihat 

diantaranya karya Yûsuf al-Qardlawy, al-Ijtihâd di al-Syari‟ah al-

Islâmiyah ma‟a Nadhrâtin tahlîliyatin fî al-Ijtihâd al-Mu‟azhîr, Kuwait: 

Dâr al-Qâlam, 1986.  
80
 Lihat, Safîy Rahmân, al-Rahiq al-Makhtûm, Beirut: Dâr al-

Kutb al-„Ilmiyah, 1988, hh. 16-26 
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perdagangan serta peminjaman-peminjaman uang dengan memungut 

bunga dengan cara-cara rasional. Para pedagang sesuai dengan kondisi 

di era itu melakukan kegiatan usaha dengan sederhana, baik melalui 

kontak sosial untuk meningkatkan modal dalam bentuk uang, maupun 

melalui pembelian serta penjualan barang-barang.  

Kegiatan perekonomian dilaksanakan dalam suatu kerangka 

fungsi-fungsi pereokonomian yang dikelompok-kelompokan menjadi 

organisasi perekonomian yang dinamakan ―trading company‖yang 

tidak terikat dengan klan (tribes).81 Struktur ini sendiri bersifat 

ekonomis; terdapat dalam suatu pasar dimana harga-harga pada 

umumnya tampak berfluktuasi yang terutama dipengaruhi nilai 

―supply dan demand‖ sepanjang menyangkut hubungan yang sifatnya 

intern.  

Akan tetapi bila strukur tersebut merupakan suatu peristiwa 

perdagangan dengan negara tetangga yang melibatkan perdagangan 

transito yang merupakan sumber keuntungan terbesar orang Mekkah- 

sampai pada batas-batas tertentu harus menyerah terhadap sistem 

kesamaan-kesamaan tetap yang diajukan oleh negara-negara tersebut-. 

Situasi perdagangan tersebut berjalan seiring dengan penyebaran 

Islam.  dalam pelaksanaan bisnis terjadi banyak prilaku-prilaku 

jahiliyah yang dipakai. Seperti ―jual beli dalam karung‖; penjualan 

tidak jujur; naik turun harga berdasarkan klan yang berkuasa, dan lain-

lainnya. Ibn Khaldun dalam kitab al-Muqadimmah menyebutkan: 

―……..Harus kita ketahui….di masa itu bahwa perniagaan 

berarti usaha untuk menciptakan keuntungan dengan 

meningkatkan modal, melalui pembelian barang-barang  

dagangan dengan harga rendah dan menjualnya dengan 

harga tinggi, baik barang dagangan seperti padi, senjata, 

budak maupun bahan makanan. 

Jumlah pertambahan tersebut disebut 

―keuntungan‖. Upaya untuk menciptakan suatu 

keuntungan tersebut bisa dilakukan melalui penyimpanan 

barang-barang dagangan dan menahannya sampai harga-

harga pasar berfluktuasi dan harga yang rendah ke harga 

                                                 
81
 Bandingkan dengan T.H. Hopkins, “Sociology And 

Substantive View of The Economy”, dalam  K.Polanyi, Trade And 

Market in The Early Empires, Germany: Acenberg H.W Pearson, 

Glencoe, The Free Press, 1957, hh.297 dan 299. 
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yang tinggi……ini akan mendatangkan keuntungan yang 

besar.  

Atau pedagang dapat mengangkut barang-barang dagangannya 

ke negara-negara yang permintaan akan barang-barang dagangan 

dinegara sumber barang dagangan tersenut.  Oleh karena itu seorang 

pedagang tua berkata kepada orang yang ingin menemukan kebenaran 

dalam perdagangan,‖ belilah yang murah, dan juallah yang mahal, 

itulah perdagangan bagimu‖, dengan kata lain ia mengartikan 

perdagangan persis sama dengan apa yang baru saja dikemukakan.82 

 

Dalam aline lain ditambahkan dengan tulisan: 

―Orang-orang yang selalu dihubungi oleh sesorang apabila 

berurusan dengan masalah perdagangan, hanya sedikit 

sekali yang jujur. Seseorang diwajibkan untuk memberi 

pinjaman, dan banyak pedagang di era itu memungkiri 

utang-utangnya, karena debitur hanya segan terhadap 

kreditur yang mempunyai reputasi keras kepala dan suka 

bertengkar……..83. 

 

Pada masa sistem perekonomian demikian, Rasulullah swt  

melakukan perubahan-perubahan pola pikir lewat pembaharuan 

yang mendasar yaitu (1) Pembaharuan bidang spritual, (2) 

pembaharuan dibidang kultural dengan mendorong untuk setiap 

umat Islam berilmu, dan (3) pengembangan melalui langkah 

kongkret sebagai bentuk keperdulian sosial yang membebaskan 

masyarakat dari struktur ketertindasan, kemisikinan dan 

perbudakan. Dalam perjuangan membentuk kepribadian muslim 

dan kehidupan muamalah, para ahli kemudian membagi dengan 

periode Mekkah dan Periode Madinah.84 Dalam dua masa itu 

perubahan dalam bermuamalah semakin jelas. Hal ini nampak dari  

ayat-ayat al-Qur‘ân dan Hadits Rasulullah saw yang membahas 

                                                 
82
 Ibn Khaldûn, The Muqaddimah, diterjemahkan oleh 

F.Rosenthal, vol II, New York: Panthoen Books, 1958, h. 336-337 
83
 Ibn Khaldûn, The Muqaddimah, diterjemahkan oleh 

F.Rosenthal, vol II, h. 343 
84
  Contoh Mahmûd Muhammad Bablily, al-usûsu al-Fikriyah 

wa al- Amâliyah li al-Iqthishâdi al-Islâmi, Cairo: Dâr al-Fikr. 1968. 
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secara lengkap kerangka  muamalah, termasuk etika bisinis dan 

perdagangan. 

Secara garis besar pembinaan dibidang muamalah pada 

priode Mekkah difokuskan dalam (1) pembinaan pola pikir lewat 

pembinaan akidah, dan (2) tuntutan-tuntutan berkaitan dengan 

kekayaan dan perekonoman. Sedangkan pada periode Madinah 

mulai pengaturan muamalah secara modern di era itu. Peraturan 

Muamalah sudah mulai lebih dipertegas lagi melalui pembedaan 

antara peraturan keluarga, peraturan perang, dan peraturan zakat 

dalam sebuah negara.   

Sejalan dengan perubahan zaman dan semakin 

berkembangnya Islam di belahan dunia, serta muncul para ulama  

ulama Islam. maka mualailah sistem ekonomi Islam ditulis rinci 

berdasarkan masa dan era buku tersebut dibuat. Diantara mereka 

adalah: Abu Yusuf (731-798); Yahya ibn Adam (meninggal 818); El 

Harîrî (1054-1122); Tusi (1201-1274); ibn Taimiyyah (1262-1328); 

ibn Khaldun (1332-1406); Shah Waliullâh (1702-1763); Abu al-

Darr al-Ghifari (meninggal 654); ibn Hazm ( Meninggal 1064); al-

Ghazâli (1059-1111); al-Farabi (meninggal 950); serta banyak lagi 

yang telah menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan 

ekonomi, hingga era kontemporer ini. Mereka-mereka merupakan 

fondasi awal sebagai dasar perkembangan perekonomian di dunia 

Islam. Seperti Gagasan ―harga ekuivalen‖ ibn Taimiyah,85 atau  

ibn Khaldun yang disebut sebagai pelopor perdagangan fisiokrat 

an penulis klasik.86    

 Namun dalam ekonomi modern, ekonomi sebagai ilmu 

dianggap mulai muncul pada tahun 1776 yaitu dengan munculnya 

Adam Smith dengan karya monumentalnya, an Inquiry Into The 

Nature And Causes of The Wealth of Nations. Teorinya yang 

terkenal tentang mekanisme pasar menjadi bahan analisis bagi 

terbentuknya suatu ilmu yang semakin utuh. Pandangan, pikiran, 

                                                 
85
 Bahas tentang harga ekuivalen dapat dilihat dalam kitabnya 

al-Hisbah wa Mas‟uliyah al-Hukumah al-Islâmiyah dan kitab al-

Siyâsah al-Shar‟iyyah fî Islâh al Râ‟i wa  al-Râ‟iyyah.  
86
 Lihat F. Rosenthal, Muqaddimah, an Introduction to History  

oleh Ibn Khaldun, London: Routledge and Kegan Paul, 1967. 
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analisis dan teori yang tertuang dalam buku tersebut membidani 

lahirnya sistem ekonomi kapitalis yang liberal87.  

Sistem ekonomi ini jugalah yang mendorong lahirnya 

sistem ekonomi tandingan, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Hal ini 

dimulai dari Karl Marx yang membahas dan mengupas kapitalisme, 

dan meramalkan keruntuhannya sekaligus naiknya sosialisme 

sebagai penggantinya. Untuk itu kajian bab ini akan dimulai dari 

perbandingan sistem ekonomi yang ada dengan sistem ekonomi 

Islam sebagai bagian dari hukum muamalah ma‟daniyyah.  

Berikut ini adalah skema bangunan sistem kegiatan 

ekonomi secara umum.: 

 

 

  

                                                 
87
 Beberapa pandangan dalam buku Adam Smith masih 

dipertanyaakan keabsahannya, antara pakah itu an sich pemikirannya 

atau mengadopsi dari pemikiran-pemikiran filosofi Islam zaman 

pertengahan seperti Imam al-Ghazali dan Abu al-Ubaid dengan 

kitabnya “al-Amwal”?. Untuk jelasnya lihat kritik pemikiran Adam 

Smith dalam Adi Warman Karim, Sejarah Ekonomi Islam, Jakarta: IIIT, 

2001; bandingkan Syamsiar Zahrani, “Kontradiksi pemikiran Ekonomi: 

Analisa atas Buku Adam Smith, an Inquiry Into The Nature And 

Causes of The Wealth of Nations”, (Makalah), disajikan dalam diskusi 

ilmiah Lembaga Pemerhati Sosial dan Keagamaan “ELPIKRA”, 

tanggal 12 Mei 2002;. 
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BANGUNAN SISTEM EKONOMI SECARA UMUM88 
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B. Sistem Ekonomi Konvensional: Tinjauan Perbandingan. 

 Untuk mengetahui sistem ekonomi konvensional, ada baiknya 

diawali dengan mengkaji ―pohon keluarga ilmu ekonomi ( Family tree of 

economics)‖ dari ahli ekonomi terkemuka Paul A Samuelson. Ia 

menggambarkan perkembangan ilmu ekonomi dari cikal bakal para 
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Ulumul Qur‟an, Vol,II.1991/1411 H, h.5. 
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perintisnya yang dikelompokkan menjadi empat katagori yaitu (1) ahli 

filsafat (philosophers), (2) para praktisi, (3) para pedagang (merkantilist), dan 

(4) para physiocrats. 

 Dari kelompok Philosophers, diawali dengan pemikiran Aristoteles 

(350 M) dan Bibel sebagai sumber inspirasi Saint Thomas Aquinas (1270 

M). kemudian karya Saint Thomas Aquinas dan para praktisi yang terdiri 

dari pengusaha dan pamphleteers mengilhami kelompok pedagang di abad ke 

17 dan ke 18. Sementara itu karya Saint Thomas Aquinas juga mengilhami 

kelompok Phsiocrats yang diwakili oleh Quesnay (1758). 

 Karya Quesnay dan karya para mercantilist mengilhami terbentuknya 

aliran klasik (classical school) yang diwakili oleh Adam Smith (1776 M). dari 

karya Adam Smoth inilah berkembang ilmu ekonomi Neo-Klasik 

(neoclassical school) yang diprakarsai oleh T.R. Malthus (1798 M) dan Walras 

Marshall (1890) yang kedua karya mereka mengilhami karya-karya John 

Maynard Keynes (1936) sampai pada ilmu ekonomi post keynessian yang 

kemudian dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. 

 Kritik tajam atas sistem ekonomi kapitalis oleh Karl Marx dan 

David Ricardo (1867) menghasilkan terbentuknya sistem ekonomi sosialis-

komunis yang terus dilanjutkan dengan V. Lenin (1914).89 Namun 

kemudian, pada tahun 1960-an muncul sikap apatis dan ketidakpuasan 

terhadap beberapa pemikiran-pemikiran sebelumnya, terutama pemikiran 

mainstream sosialis-kapitalis yang kemudian melahirkan pemikiran baru 

dikenal dengan ―Economic of New Left‖ yang dimotori oleh Lincbec. Pada 

akhirnya pemikiran ini menjadi salah satu pemikiran ekonomi oposan di 

Eropa dan Amerika90. 

 Dari pohon ekonomi ini akan melihat bagaimana sesungguhnya 

ekonomi yang berjalan beserta kekurangan dan kelebihannya, serta 

bagaimana kemudian Islam mengcounter pemikiran ekonomi modern itu. 

 

 

 

                                                 
89
 Lihat, Paul A. Samuelson, Economics, edisi ke 21, New York: 

Mc. Graw-Hill Book Company, 1973; lihat juga, Karnaen A. 

Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Jakarta, 

Usaha Kami, 1996, h. 38. 
90
 Lihat Syamsiar Zahrani, “Pergolakan Pemikiran Ilmu 

Ekonomi Konvensional: Sosialis Kapitalis”, (makalah), Jakarta:  

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001, hh. 8-9  
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1. Sistem Ekonomi Kapitalis 

Dalam sistem ekonomi kapitalis menjamin individu dalam 

kebebasan ekonomi secara mutlak. Ia  dapat melakukan pekerjaan 

apa saja yang ia kehendaki dengan cara yang sesuai menurut 

pendapatnya atas dasar kepentingan individunya saja. Setiap 

individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi 

dan distribusi srta bebas untuk melakukan pekerjaan. 

Dalam sistem ini, seseorang diperkanankan menggunakan alat-

alat produksi maupun alat-alat konsumsi manapun yang 

dikehendakinya, menyimpan laba sesuka hatinya dan membuahkan 

hartanya dalam bentuk yang ia kehendaki dengan cara-cara yang ia 

pilih. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengelola 

perusahaan yang diingkinnya. Negara tidak punya hak sama sekali 

untuk turut campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang 

bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi kegiatan itu sah dan 

menurut peraturan perundang-undangan. 

Dalam sistem kapitalis modal merupakan sumber produksi dan 

sumber kebebasan. Mereka yang mempunyai modal besar akan 

menguasai, sebaliknya mereka yang mempunyai modal pas-pasan 

akan terpaku pada usaha sebatas modal yang dipunyai. Sehingga 

yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. 

Bila ditarik sejarah kebebasan ini, diawali dari era kebangkitan 

dan revolusi terhadap gereja dan memperjuangkan hak individu 

dalam berpikir.  Para status quo tidak mampu membendung 

kebebasan yang semakin luas dan berpengaruh, sehingga paham 

kapitalis yang pada mulanya menjujung tinggi pesan manusia dan 

anugrah kemerdwekaannya  semakin luas memasuki arena, 

terutama bidang ekonomi. 

Namun demikian menurut Afzalur Rahman, sistem kapitalis ini 

mempunyai kebaikan dan keburukan. Kebaikannya adalah  (1) 

kebebasan akan meningkatkan profuktivitas masyarakat dan 

mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat. 

(2) persaingan bebas diantara individu akan mewujudkan tahap‖ 

produksi‖ dan ―tingkat harga‖ pada tingkat wajar., (3) motivasi 
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untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, 

sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan produksi.91 

Sedangkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis secara umum 

adalah sebagai berikut: (1) Menimbulkan penumpukan harta pada 

sesorang secara membabi buta, (2) persaingan bebas yang malah 

menghancurkan tatanan masyarakat secara perlahan, (3) nilai-nilai 

etika dan moral manusia tidak lagi menjadi standar kehidupan, (4) 

menimbulkan dualisme kehidupan yang  dalam antara kaya dan 

miskin, (5) tidak memperhatikan kesejahtraan masyarakat banyak 

dan jiwa individual (anani) yang menonjol.  Dalam salah satu 

tulisannya Karl Marx seorang penentang sistem kapitalis 

sebagaimana dikutip Saefuddin menjelaskan: 

Runtuhnya kapitalisme disebabkan karena sistem ini telah 

sedemikian merajalela dan menimbulkan penderitaan dan 

kemelaratan buruh yang dihisap dan diperas, serta 

ketimpangan dan kesenjangan sosial.92  

 .  

2. Sistem Ekonomi Sosialis Marxis. 

Sistem ekonomi sosialis Marxis sangat kontradiksi dengan 

Sistem ekonomi kapitalis. Individu pada sistem ini tidak memiliki 

kemerdekaan produksi maupun kemerdekaan mengembangkan 

modalnya. Hal ini disebabkan tidak diakuinya hak milik individu 

atas alat-alat produksi. Negara yang menguasai semua alat-alat 

produksi. Disamping itu seluruh individu tidak berhak bebas untuk 

menentukan pekerjaan yang disukai, semua aturan ditentukan oleh 

negara. Kemerdekaan pada sistem ini sungguh-sungguh sangat 

terbatas, tidak ada sistem tawar menawar.  

Di sisi kebaikan sistem ini adalah, (1) tanggung jawab 

negara terhadap semua warganegara, baik sandang, pangan 

maupun papan;(2) setiap individu diberikan pekerjaan sedangkan 

yang ―lemah‖ ditanggung pemerintah; (3) Perencanaan negara yang 

matang dalam memproduksi dan mengkonsumsi menyebabkan 

sirkulasi perekonomian menjadi mapan; (5) semua bentuk produksi 

                                                 
91
 Afzalur Rahmân, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa 

Soeroyo, Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hh. 2-3. 
92
 A.M. Saefuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: 

CV Samudra, 1984, h. 65. 



47 

dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang 

diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.  

Kelemahan sistem ini (1) penolakan terhadap bentuk 

kepentingan pribadi, kewibawaan individu, dan kebebasan berpikir 

serta bertindak; (2) Tidak adanya tawar menawar, sehingga 

kehidupan transaksi menjadi kaku; (3) kekayaan yang sama, 

penghapusan kebebasan berinspirasi bagi masyarakat menyebakan 

hilangnya semangat bekerja. 

 

 

3. Sistem Ekonomi Pancasila. 

Berlainan dengan kapitalis dan sosialis, sistem ekonomi 

yang diterapkan di negara Indonesia adalah ekonomi Pancasila, 

yang  secara normatif tertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 3393, dengan kelengkapannya pada pasal 27 ayat (2)94 dan 

Pasal 3495 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada pasal-

pasal tersebut ekonomi pancasila merupakan suatu usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan. Bagian dari  usaha bersama atas 

dasar kekeluargaan itu berupa koperasi96   

                                                 
93
 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  
94
 “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusian”. 
95
 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. 
96
 Koperasi di Indonesia mengalami pasang surut 

perkembangan, namun sebagai wadah kekeluargaan dalam suatu 

bangunan kapitalistik, ia tetap tumbuh hingga sekarang. Seperti contoh 

adanya koperasi buruh, koperasi guru, koperasi karyawan, koperasi 

simpan pinjam, koperasi unit desa, dsbnya merupakan bukti koperasi 

merupakan bagian dari sistem ekonomi Pancasila.Untuk pembahasan 

lebih lanjut mengenai koperasi dapat dilihat Muhammad Hatta, 

Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1963, 

terutama pada halaman 35-45; lihat juga Abdul Madjid et el (edt), 

Wawasan Ekonomi Pancasila, Jakarta: UI-Press, 1981, terutama dalam 
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  Sedangkan untuk hal-hal yang penting bagi negara dan untuk 

kepentingan hajat hidup orang banyak, maka cabang-cabang 

produksi dikuasai oleh negara, dengan asumsi dasar sebagai 

petunjuk bahwa mekanisme pasar atau mekanisme harga bebas 

tidak berlaku dalam perekonomian pancasila. dan pada dasarnya, 

sistem ekonomi indonesia yang intinya demokrasi ekonomi dapat 

dibagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek positif dari sitem tersebut, 

yang pada dasarnya menempatkan tiga pelaku ekonomi utama 

dalam sistem ekonomi, yakni: sektor koperasi, sektor negara dan 

sektor swasta. Kedua, aspek negatif yang harus dicegah, yakni yang 

bersifat membatasi palaku-pelaku ekonomi dari persaingan bebas, 

yakni peranan sektor negara yang mungkin mendesak atau 

mendominasi sektor-sektor lain dan perkembangan sektor swasta 

yang menyatakan mendominasi perekonomian dalam bentuk 

monopoli. 

 Namun demikian, secara substansi ekonomi Pancasila merupakan 

(1) variant dari sistem ekonomi campuran, (2) Sistem ekonomi 

Pancasila adalah landasan berpikir dan bertindak pemerintah dan 

dari pelaku-pelaku ekonomi seluruhnya yang beroperasi di 

Indonesia, (3) sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk 

menciptakan  sense of sosio-economic equilibrium dan sense of sosio-economic 

balance pada semua pelaku ekonomi.  

 Kebaikan dari ekonomi Pancasila yang utama (1) mempunyai nilai 

ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi kerakyatan bagi sistem 

ekonomi lain tidak diperhatikan, maka di dalam sistem ekonomi 

Pancasila sebaliknya, (2) dasar dari pada ekonomi Indonesia adalah 

sosialisme yang berorientasi pada ketuhanan97, dan kapitalis yang 

berorientasi pada ekonomi kerakyatan..  

                                                                                                                     

subbab “Mekanisme Fungsional Antara Perusahaan Negara, Swasta dan 

Koperasi”, hh. 208-234.. 
97
 Sri-Adi Swasono menjabarkan lebih jauh dengan istilah 

ekonomi sosialis Indonesia. Yaitu berorintasi pada ketuhanan yang 

maha esa ( adanya etik dan moral agama, bukan materialisme); 

kemanusia yang adil dan beradab ( tidak mengenal pemerasan dan 

eksploitasi manusia); persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, 

nasionalisme, dan patriotisme ekonomi); kerakyatan ( mengutamakan 

ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan sosial 

(persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran 
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Sedangkan kelemahan sistem ini yang paling utama belum 

dipergunakannya nilai-nilai ekonomi kerakyatan, yang lebih 

diperhitungkan adalah mereka yang mempunyai modal besar dan 

dekat dengan patron pemerintah. Akibatnya nilai-nilai ekonomi 

Pancasila masih dalam konsep utuh yang terus di benahi.   

  Perkembangan selanjutnya memperlihatkan timbulnya 

kepincangan-kepincangan. Diantara yang mencolok adalah 

timbulnya monopoli-oligopoli dalam produksi dan peranannya, 

serta monopsoni-oligopsoni dalam pembelian yang merupakan 

gambaran mapun bentuk nyata persaingan yang tidak sehat. Disitu 

terkandung juga gejala korupsi dan kolusi dalam hubungan 

birokrat-pengusaha. Sebenarnya dalam sistem ekonomi pancasila 

yang dijalankan sekarang ada dua hal yang dikhawatirkan. Pertama, 

adalah free light liberalism yang ―menumbuhkan eksploitasi terhadap 

manusia dan bangsa lain.  

 Kedua, sistem etatisme yang diartikan sebagai suatu sistem dimana ― 

negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, 

mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit 

ekonomi diluar sektor negara‖. Selanjutnya dapat dilihat dalam 

struktur gambar sistem ekonomi Indonesia dibawah ini: 

 

a) Struktur Sistem Ekonomi Indonesia 

 

 UUD 1945  

 

 

  

Pasal 33 

(Dalam Bab XIV: 

―Kesejahtraan sosial‖) 

 Aturan Peralihan  

(Ayat II ― Segala badan-badan dan 

peraturan yang ada masih langsung 

berlaku, selama belum diadakan 

yang baru menurut UUD ini‖) 

   

Demokrasi Ekonomi  Kitab UndangUndang Hukum 

Dagang (KUHD) 

   

(Asas kekeluargaan 

dankebersamaan) 

 (Asas Perorangan) 

                                                                                                                     

orang perseorangan).. lihat Sri-Adi Swasono, “ Orientasi Ekonomi 

Pancasila”, dalam Abdul Madjîd, et el (edt.), Wawasan Ekonomi 

Pancasila, h. 5.  

Bertentangan/ 

“dualistik” 
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Koperasi  

(Lembaga Ekonomi 

yang berwatak sosial) 

 PT, NV, Firma, CV, dstnya 

   

Soko guru  Non soko guru 

   

Moral ekonomi: 

kerjasama, nilai 

kegunaan (need), hajat 

hidup orang 

banyak/penting bagi 

negara (BUMN 

pendukung sistematik) 

Motif 

ekonomi:manfaat 

sosial ekonomi 

 Moral ekonomi: persaingan, nilai 

transaksi 

Motif ekonomi: laba (profit) 

   

UU no. 12/1967 (UU 

Koperasi) 

Inpres No. 4/1984 

(Inpres KUD/‖sapu 

jagat‖), dstnya. 

 UU No. 1/1967 (UU PMA) 

UU No. 14/1967 (UU Perbankan) 

UU No. 6/1968 (UU PMDN) 

UU No. 4/1971 (one share one vote) 

UU No. 1/1987 (UU KADIN) 

Paket-paket derigulasi 

Dstnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Transisi: 

1. Membangun 

koperasi sebagai 

soko guru. 

2. Mendemokrasikan 

pasal 33. 

3. KUHD (pemilikan 

saham perusahaan 

oleh 

kopkar;hubungan 

industrial/pancasila 

Menuju UU Pokok Perekonomian Nasional 

 

9 butir masalah krusial 

(peekomian disusun, usaha bersama, asas kekeluargaan penting bagi 

negara, hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara,kekayaan alam 

yang terkandung, sebesar-besar kemakmuran rakyat, orang seorang) 
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C. Sistem Ekonomi Islam  Menurut Fiqh Muamalah.  

 Sistem ekonomi Islam mengambil jalan terbaik diantara ketiga 

sistem yang disebutkan diatas dan mencoba untuk menempatkan pada 

proporsi yang tepat. Artinya Islam membuat keselarasan antara sistem 

yang ada. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam yaitu (1) kebebasan individu 

untuk membuat sebuah keputusan apapun  yang dianggap perlu dan benar. 

Kebebasan itu mutlak untuk mencapai apa yang di cita-citakan baik 

sebagai individu maupun untuk kepentingan masyarakat banyak, (2) Islam 

mengakui hak individu untuk memiliki dan melepaskan hartanya dengan 

batasan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat umum, (3) 

ketidaksamaan dalam ekonomi  menurut konsep Islam adalah batas yang 

wajar. Kewajaran itu berupa prilaku yang tidak berlebihan, (4) Islam tidak 

mendukung kesamaan ekonomi tetapi mendukung kesamaan sosial, 

sampai pada batas bahwa kekayaan negara dapat dinikmati oleh segenap 

lapisan masyarakat, (5) Islam memberikan jaminan hak untuk hidup dan 

sebuah negara Islam menjamin kebutuhan warganegaranya, (6) Islam 

melarang penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang, tetapi 

menganjurkan pendistribusian kesegenap lapisan masyarakat tanpa 

perbedaan, (7) Islam melarang organisasi-organisasi yang berhaluan anti 

sosial. 

 Pada dasarnya menurut Afzalur Rahman, sistem ekonomi Islam 

berbeda dari sistem kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal, 

merupakan pertentangan antara keduanya dan berada diantara kedua 

ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan yang ada pada 

sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan 

yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu 

dalam sistem ekonomi Islam  cukup tersusun sehingga saling membantu 

dan kerjasama diuatamakan dari persaingan dan permusuhan sesama 

mereka.98 

 Seperti dijelaskan sebelumnya ekonomi Islam merupakan ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 

yang diilhami dengan nilai-nilai  Islam. pada intinya para ahli ekonomi 

sepakat bahwa semua yang diperlajari dalam kegiatan perekonomian 

                                                 
98
 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, hh. 12-13. 
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bersumber dari kata ―uang‖99 (bagaimana mendapatkan uang dan 

bagaimana membelanjakannya) dengan satu kenyataan bahwa manusia 

mempunyai kebutuhan dan kebutuhan itu pada umumnya tidak dapat 

dipenuhi tanpa pengeluarkan sumber daya enerji manusia.  

 Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam tidak 

mempunyai perbedaan hanya terletak pada moral pelaku ekonomi sebagai 

pembatas.  Seluruh lingkaran aktivitas ekonomi dapat dijelaskan dengan 

bantuan dua grafik dibawah ini:100 

 
(A) 

ILMU EKONOMI ISLAM 

(B) 

ILMU EKONOMI MODERN 

A (1) Manusia- (sosial namun religius) 

 

 

 

A (2) Kebutuhan                      B (3) kekurangan 

Kebutuhan tidak terbatas                Sarana 

 

 

 

(E) masalah-Masalah 

ekonomi 

B (1) Manusia- (sosial) 

 

 

 

B (2) Kebutuhan                          B (3) Kekurangan 

Kebutuhan tidak terbatas                Sarana 

 

 

 

E) masalah-Masalah 

Ekonomi 

 

 

A (4) Pilihan Di Antara Alternatif 

(ditunutun oleh nilai-nilai Islam)  

 

 

B (4) Pilihan Di Antara Alternatif 

(ditunutun oleh nilai-nilai diri Individu) 

 

 

A (5) Pertukaran terpadu dan transper satu arah 

(dituntun oleh etika Islami, kekuatan pasar dan 

kekuatan bukan pasar) 

 

B (5) Pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar 

  Jadi, dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu 

sosial melainkan juga manusia dengan bakat relegius [A(1)]. Hal ini 

disebabkan kaena banyaknya kebutuhan [A(2)/B (2)] dan kurangnya saana 

                                                 
99
 Sudah sejak lama orang merasakan bahwa uang sangat 

penting dalam melancarkan kegiatan tukar menukar dalam 

perekonomian. Peranan tersebut  akan dapat sepenuhnya disadari 

apabila diperhatikan kesulitan-kesulitan yang akan timbul apabila tukar 

menukar dijalankan secara barter. Kesulitan-kesulitan itu menurut 

Sadono Sukirno adalah: (1) proses tukar menukar menjadi sulit karena 

muncul kesesuaian ganda daripada keinginan,(2) tanpa uang sulit 

menaksir nilai barang,(3) akan sulit menyimpan kekayaan. Lihat, 

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Jakarta: UI-Press, 

1985, hh. 223-224 
100

Sumber : Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic, 

Theory And Practice, h. 20    
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[A3/B3], maka timbullah masalah ekonomi (E). masalah ini pada dasarnya 

sama baiknya dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. namun 

perbedaan timbul berkenaan dengan pilihan. Ilmu ekonomi Islam 

dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam [A(4)]101 dan ilmu ekonomi 

modern sangat dikuasai kepentingan diri si individu [B (4)]. Yang membuat 

ilmu ekonomi Islam benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan 

transper satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekuarangan 

sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses pertukaran 

langsung relevan dengan kesejahtraan menyeluruh manusia (A/5) yang 

berbeda hanya dari kesejahtraan ekonomi ( B/5). 

 Dengan demikian walaupun ―Uang‖ yang menjadi sasaran 

mencapai kesejahtraan ekonomi, namun Islam mengaturnya sehingga 

dapat bermanfaat untuk kesejahtraan semua pihak. Dan untuk 

kemanfaatan ini, subjek utama bagaimana manusia muslim bisa 

mentransformasi secara benar keuangan tersebut. Banyak ayat al-Qur‘an 

yang menyerukan penggunaan uang dalam kerangka perekonomian 

Islam.102  

 Dalam mendapatkan uang maka Islam mengajarkan umatnya 

mempunyai sifat dan sikap (1) berusaha untuk membina ketentraman dan 

kebahagian, (2) berusaha untuk memenuhi nafkah keluarga, (3) berusaha 

untuk memenuhi hajat masyarakat, (4) berusaha sebagai sarana ibadah, (5) 

berusaha untuk melaksanakan amal ma‘ruf dan nahi munkar di setiap 

lapangan pekerjaan apapun.103 

  Demikianlah, dalam satu arti, ilmu ekonomi Islam lebih terbatas 

dan dalam arti lain, lebih luas dari ilmu ekonomi modern. Terbatas, karena 

hanya mengenai orang-orang yang mempunyai keyakinan pada ke-Esa-an 

Allah dan ajaran-ajaran moralnya, sebagaimana tercermin dalam al-Qur‘ân 

dan Sunnah. Terbatas, karena pokok kesejahtraan harus sejalan dengan 

prinsip-prinsip universal Islam. terbatas bahwa baik konsumen maupun 

                                                 
101
 Lihat Q.S.2: 168); Q.S. 35:9); Q.S. 6: 141; Q.S. 17:27; Q.S. 

47: 38). 
102
 Lihat Q.S. 2:60,68; Q.S. 5: 87-88 
103
 diantara perbuatan itu : tidak menggunakan cara yang bathil, 

tidak didzalimi dan mendzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, atau 

melakukan prinisp ekonomi” mengambil sebesar-besarnya dengan 

mendapatkan untuk sebesarnya” secara berlebihan, melakukan intended 

speculation. 
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produsen bukanlah raja. Prilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahtraan 

umum,individual dan sosial sebagaimana dipahami dalam syari‘at. 

 

D. Filsafat Dan Nilai Dasar Konsep Ekonomi Islam 

 Setelah hampir memudarnya kepercayaan terhadap sistem 

ekonomi berbasis duniawi an sich, para ekonom kontemporer mulai melirik 

dan menyadari pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, 

bermoral dan human. Yaitu ilmu ekonomi yang leboh terandalkan dalam 

menjaga keselamatan seluruh manusia dan alam semesta, ekonomi yang 

memiliki nilai logis (kebenaran), nilai etis (kebaikan), dan nilai-nilai estitika 

(keindahan). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi 

penindasan, penekanan, kemiskinan, serta segala bentuk keterbelakangan. 

Serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi. 

Para ekonom menyadari bahwa ekonomi secara historis-empiris 

yang berhasil adalah ekonomi yang tidak bebas atau tidak dapat 

membebaskan diri dari pengedailan nilai, yaitu nilai yang bersumber dari 

agama (value comitted). Sehingga didalam Islam, ilmu ekonomi umat 

berasaskan iman dan berfondasikan taqwa.(Q.S. al-Muthaffifin:1-6), Umar 

Chafra mencontohkan disamping Nabi Muhammad sebagai tauladan 

operasional ekonomi, Nabi Syuaib, disebut sebagai nabi ilmu ekonomi 

yang mendasarkan ekonomi kepada iman dan tauhid (Q.S. Hud: 84-87)104 

Kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah. 

Kekayaan ekonomi adalah satu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasaan 

hidup dalam rangka meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdi 

lebih baik kepada Allah swt. Mencari dan menimba kekayaan bukan untuk 

pengabdian kepada harta semata, tetapi pencarian itu merupakan jalan 

menuju tingkat kekhusuan ibadah kepada Allah. Sehingga Muflih 

Saefuddin memberikan pandangan bahwa seluruh kegiatan ekonomi 

produksi, distribusi, dan kosumsi haruslah menggunakan pertimbangan 

nilai agama dan bukan determinisme mekanistis ekonomi lainnya seperti 

pada kapitalisme dan marxisme105. 

                                                 

 
104

Muhammad Umar Chapra, Islam And The Economic 

Challenge, USA: The Islamic Foundation and The International 

Institute Of Islamic Thought UK, 1992, h. 23 
105
 Dalam Adi Sasono,et el, Solusi Islam Atas Problematika 

Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah), Jakarta: Gema Insani Press, 

1998, hh, 32-33. 
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Untuk itu, dalam mengembangkan pemikiran ekonomi yang 

dikemukakan pada subbab sebelumnya mengenai orientasi dasar ilmu 

ekonomi perlu kiranya melihat kembali filsafat dan nilai dasar ekonomi 

Islam. sebagai refleksi awal pada filsafat ekonomi kapitalis tergambar pada 

prinsip laissez faire, dimana salah satu gambaran mereka bahwa Tuhan itu 

ada, tetapi tidak ikut campur dalam bisnis manusia dimuka bumi. Akibat 

fatal dari pandangan ini adalah hancurnya keimbangan eksistensi konsep 

triangle, muncul kemudian materialistik dan paham nilai (value) yang over 

dari semua sektor kehidupan.  

Sedang ekonomi Islam menganut tiga asas pokok sebagai landasan 

filsafatnya yaitu: Pertama, Dunia dan semua isinya adalah milik Allah swt. 

dan menurut kepada kehendaknya. Kepemilikan manusia pada barang 

didunia terbatas dan tidak absolut.106    

Kedua,semua manusia didunia itu tidak mengenal kelas,ataupun 

kasta. Ketidak merataan karunia merupakan bagian dari ketentuan Allah 

agar manusia lebih sadar untuk bisa menegakkan egaliatarian secara riel, 

membawa sifat saling membantu dan menyadari bahwa setiap orang 

mempunyai kekurangan.   

Ketiga, Kepercayaan pada hari pengadilan akan memberi implikasi 

memberikan nilai ekonomi sekarang untuk mendapatkan keuntungan 

dimasa depan, dan di hari akhir. Hal inilah kemudian membentuk prilaku 

muslim untuk menyadari tindakannya dalam melakukan kegiatan ekonomi 

selalu dalam bayangan untuk kebahagian masa depan (fi al-dunya wa al-

akhira). 

Sedangkan nilai dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari 

asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan 

tingkah laku sistem. Nilai-nilai dasar trersebut adalah: Pertama, kepemilikan 

atau ownership dalam ekonomi Islam adalah: (a) pemilikan terletak pada 

memiliki kemanfaatannya bukan menguasai; (b) kepemilikan hanya 

terbatas sampai akhir hayat manusia, yang kemudian dialih generasikan 

atau diwariskan menurut syari‘at Islam;(c) kepemilikan sesorang tidak 

berlaku untuk kepemilikan orang banyak dan negara.  

Kedua, keseimbangan sebagai nilai equlibrium antara hak dan 

kewajiban dalam sirkulasi ekonomi. Selanjutnya nilai dasar ketiga adalah 

keadilan yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, yang pada intinya 

                                                 
106
 Landasan  filosofisnya: Q.S. al-Baqarah: 6; Q.S. al-Maidah: 

120. 



56 

berada dalam (a) kebebasan yang bersyarat akhlak, (b) dalam semua fase 

kegiatan ekonomi.  

Baik filsafat ekonomi Islam maupun nilai dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dalam sistem ekonomi secara operasional. Pelanggaran 

terhadap keduanya akan menimbulkan ketimpangan dalam usaha dan 

bahkan lebih buruk dari sistem ekonomi modern yang sekarang sedang 

dipertanyakan kembali. 

 

E. Perdagangan dalam hukum Muamalah Ma‟daniyah 

 Pertanyaan yang pertama timbul adalah, ―mengapa sektor 

perdagangan yang menjadi pola dalam buku ini ?.  Ada beberapa alasan 

yang mendasari kajian ini, yaitu Pertama, Seluruh harta milik Allah, dan 

hanya Allahlah yang memberikan harta itu kepada hambanya. Semua 

pekejraan manusia yang disebut ―produksi‖ mengambil bahan dari ciptaan 

Allah. Salah satu upaya mendayakan benda adalah dengan selling and buying 

(jual beli). Dan sistem yang paling sering dipakai dalam sirkulasi jual beli 

adalah melalui perdagangan. 

Kedua, medan profesi yang memerlukan skill dan pengetahuan 

produksi adalah lapangan perdagangan. Pada prinsipnya hukum 

perdagangan dalam Islam adalah halal, hal itu ditegaskan dalam al-

Qur‘an107 dan Sunnah serta ijma ulama.  

Ketiga, hal ihwal perdagangan telah dicontohkan Rasulullah Saw  

pra kenabian. Dan pekerjaan inilah yang menyebabkan ia dikenal oleh 

Khadijah –yang kemudian menjadi Istri beliau- sebagai seorang yang baik, 

jujur dalam memperdagangkan kekayaannya. Bahkan dalam sejarah Islam 

dijelaskan, bahwa kebanyakan dari para shabat Rasulullah adalah para 

pedagang, sehingga Abu Hurairah berkata tentang pekerjaan kaum 

muslimin waktu itu, katanya:‖sesungguhnya saudaraku dari kaum 

muhajirin sibuk berjual beli di pasar. Sedangkan kaum Anshar bekerja 

sebagai petani‖.108   

 Keempat, Prinsip-prinsip perdagangan dapat berlaku dalam semua 

sektor pekerjaan lainnya. Karena didalamnya mempunyai banyak hikmah 

yang dapat diterapkan  dan diambil sebagai pegangan didalam pekerjaan 

apapun yang halal. 

                                                 
107
 Lihat, Q.S. 2:275 
108
 Mahmûd Muhammad Bablily, al-Usûsu Fikriyah wa al-

Amâliyah li al-Iqtishâdi al-Islâmi, hh, 132-133 
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 Sebagai dasar pertama perdagangan yang akan dibahas adalah 

prinsip-prinsip internal dan prinsip-prinsip eksternal  yang ada dalamnya. 

Prinsip-prinsip intenal adalah petunjuk pelaksanaan dalam berdagang yang 

perlu diterapkan oleh tiap-tiap individu pedagang. Sedangkan prinsip-

prinsip eksternal adalah kegiatan dalam pelaksnaan di lapangan antara 

kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli serta pihak-pihak lain yang 

mengitari sirkulasi perdagangan itu) dalam kacamata menejemen modern.. 

Prinsip internal diantaranya meliputi: (1) Kejujuran, (2) keramah 

tamahan, (3) jiwa sosial, (4) tidak memaksa dan tidak bersumpah dalam 

menjual,   

Prinsip eksternal diantaranya  meliputi: (1) Transaksi, (2) Administrasi, 

(3) Para pelaku dagang ,(4) barang dan harga, (6) Timbangan dan (7) 

Khiyar. 

 Kedua prinsip tersebut akan berlaku dalam kehidupan 

perekonomian Islam secara berkesinambungan, saling melengkapi dan 

merupakan bagian harmoni dalam perdagangan. Bila salah satu bentuk 

prinsip-prinsip itu tidak berjalan, maka akan timbul ketimpangan dalam 

berdagang. Seperti contoh. Ketika melakukan transaksi, sipenjual harus 

jujur menjelaskan barang dagangannya, tidak bersumpah sehingga orang 

mempercayaai dagangannya,  dilakukan dengan ramah tamah dan tanpa 

memaksa. Untuk itu akan dijelaskan kegiatan eksternal secara mendetail 

dengan tidak mengabaikan prinsip internal individu.  

1. Transaksi 

Islam membedakan antara ibadah dan muamalat dalam cara 

melakukan dan perundang-undangannya. Yang pasti bahwa ibadat 

pokok asalnya statis, tidak boleh melampaui apa yang telah dibawa 

oleh syari‘at dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkannya. 

Semata-mata untuk menghambakan dan mendekatkan diri kepada 

Allah. Adapun muamalat, maka pokok asalnya adalah 

merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam 

pencaharian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka 

dengan menjauhi yang haram. Oleh karenanya Orang-orang yang 

terjun di dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat 

mengakibatkan jual beli109 itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan 

                                                 
109
 Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling 

menukar. Kata al-Ba‟i dan al-Syira dipergunakan dalam pengertian 

yang sama. Dalam pengertian syari‟at: jual beli ialah pertukaran harta 
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agar mu‘amalah berjalan syah dan segala sikap dan tindakannya  

jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. 

 Allah mensyari‘atkan jual beli sebagai pemberian keluangan 

dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua 

manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang 

[angan dan papan. Dalam hal ini tidak ada satu halpun yang lebih 

sempurna dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang 

dimiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari 

orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.  

Salah satu rukun jual beli adalah pelaksanaan Transaksi atau 

―aqad‖ dalam istilah fiqh muamalah110. Secara etimologi ‗Aqad 

berarti simpulan, perikatan, perjanjian permukatan. Sedangkan 

beberapa pengertian sekitar aqad (uqud)  dalam beberapa 

terminlogi.  

Para mufassir tradisional berpendapat bahwa aqad mencakup 

seluruh hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri dan 

dunia, dan merupakan suatu‖ tafsir tentang peningkatan moral‖ 

untuk suatu penelian atas dimensi moral seluruh hidup manusia. 

Seperti keterangan Sayyid Hussein Nasr yang dikutipnya dari 

keterangan Muhammad Asad; kata ―aqd menunjukkan usaha dan 

ikrar serius yang melibatkan lebih dari satu pihak‖. Sedangkan 

menurut Raghib al-Isfahani, aqd yang ditafsirkan dalam tiga janji 

antara Tuhan dan manusia. Janji antara Tuhan dan manusia; Janji 

antara manusia dengan dirinya sendiri, dan janji antara seorang 

                                                                                                                     

(= semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, 

atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sayyid 

Sabiq, Fiqh Sunnah, (terjem, jilid 12), Bandung: al-Ma‟arif, 1988, hh. 

47-48    
110
 Di samping  transaksi, untuk bisa mendapatkan barang dapat 

dengan jalan,(1) Ihrazul mubahat yaitu (memeliki benda yang boleh 

dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di tempat yang 

boleh dimiliki,   (2) al-Tawalludu min al mamlûk yaitu  memperoleh 

benda karena beranak pinak. Lihat, Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang 

Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, Bandung: 

Diponegiri, 1992, h. 71; bandingkan dengan Muhammad Thalib, 

Tuntutan Berjual Beli Menurut Hadits Nabi, Surabaya: Bina Ilmu, 

1977, hh. 23-26. 
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individu dengan sesamanya.111 Dilihat dari sudut ini ‗Uqud 

disejajarkan dengan pelaksnaan ibadah sehari-hari, dan moral force 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dalam istilah para ulama fiqh disebutkan dengan: perikatan 

adalah ijab dan kabul (serah terima) menurut bentuk yang 

disyari‘atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu112. 

Dalam melaksanakan transaksi tidak ada kemestian menggunakan 

kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad 

dengan tujuan dan ma‘na, bukan dengan kata-kata dan bentuk 

kata-kata itu sendiri. Paling utama dalam pelaksanaan itu adalah  

saling ridha ( a‟n ta radhin)113, direalisasikan dalam bentuk 

mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan 

keridhaan dan berdasarkan makna kepemilikan dan 

mempermilikan. Seperti contoh ucapan pembeli: “aku beli…”, “aku 

ambil…..”, aku mau beli……”,” aku ingin kan…..”; dan jawaban 

penjual: “ambilah dengan harga…….”, silahkan, kalau setuju…..”; kalau 

harga Rp……….maka, ambillah”, “barang…… ini menjadi milikmu”  

Etika transaksi semakin bermacam-macam cara. Baik melalui 

telepon, melalui perantara orang ketiga, sistem penjualan di 

supermarket (―lihat  …!, suka…?, ambil dan bayar di kasir sesuai 

dengan label yang tertera di barang, selesai), dan yang paling 

canggih adalah sistem jual beli melalui internet(internet 

advertisiment), yang pada prinsipnya adalah pertukaran harta atas 

dasar saling rela. 

Sistem penjualan yang bermacam-macam sekarang ini pada 

dasarnya halal bila telah mencukupi rukun114 dan syarat jual beli115, 

                                                 
111
 Sayyid Husein Nasr, Islamic Work Ethics, England: Hamdard 

Islamicus, 1984, hh. 3-4 
112
 Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola 

Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, h. 72. Para ulama sebagaian 

menyepakati boleh tidak terjadi ijab dan kabul pada barang-barang kecil 

, cukup dengan saling memberi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. 
113
 Q.S. 4: 29. 
114
 Rukun Jual beli: (1) adanya ijab dan kabul dan (2) adanya 

saling rela (ridha). 
115
 Syarat-syarat jual beli: (1) orang yang berakad (berakal, 

valid); dan (2) lengkap syarat barang yang diakadkan: (bersihnya 
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serta mencukupi syarat-syarat shighat jual beli116. Begitu juga cukup 

syarat  barang yang diakadkan. 

2. Administrasi. 

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin yang 

terdiri dari ad dan ministrare yang berarti melayani, membantu, 

memenuhi. Dari kata itu terbentuk administratio dan kata sifat 

administrativus yamg kemudian diadopsi kedalam bahasa Inggris 

menjadi administration.  

Secara terminologi, administrasi (1) menurut Sondang 

P.Siagian seperti dikutip oleh Hadrawi Nawawi adalah: keseluruhan 

pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil oleh seluruh 

pihak yang berkepentingan dan dilaksnakan secara konsekwen117; 

(2) cara kerja dengan orang-orang  dalam satu usaha untuk 

mencapai tujuan yang efektif, mendatang hasil, tepat dan benar 

sesuai dengan kaedah yang berlaku118.   

Islam sendiri telah memerintahkan uamatnya untuk 

melaksanakan ketatalaksanaan niaga yang baik guna mewujudkan 

kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. 

Allah swt berfirman ― Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kalian mengadakan suatu perikatan (bermu‘amalah) tidak secara 

tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian 

menuliskannya‖.119 

Dalam masalah penulisan hutang ada beberapa pendapat. 

(1) Jumhur ulama berpendapat, bahwa perintah penulisan apabila 

diadakan perikatan jual beli secara hutang adalah sunnah, (2) 

sedangkan Atha‘ al-Sya‘bi dan ibn Jarir berpendapat bila terjadi 

                                                                                                                     

barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu 

menyerahkannya, mengetahui, barang ada ditangan)  
116
 Syarat-syarat sighat: (1) Satu sama lainnya berhubungan di 

satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak , (2) ada kesepakatan 

ijab dangan kabul, (3) ungkapan menunjukkan ketetapan membeli dan 

melepaskan. 
117
 Hadrawi Nawawi, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Gunung 

Agung, 1981, h.. 2. 
118
 Dosen BPA-UGM (edt.), Buku Petunjuk Administrasi 

Fakultas pada Universitas Gadjamada, Jogjakarta: Gadjamada Press, 

1970, h.1. 
119
 Q.S. 2: 282. 
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perikatan melalui hutang, penulisannya wajib. Alasan yang 

dikemukakan adalah dengan melihat surath al-Baqarah ayat 282. 

Secara detilnya hukum penulisan kontrak dagang atau pengadaan 

dokumen dalam transaksi adalah sebagai berikut: 

Pertama, barang-barang yang bernilai tinggi yang memerlukan 

pendukung surat menyurat, maka hukumnya sunnat. Seperti 

contoh: jual beli kendaraan baik roda dua maupun roda tiga, 

jual beli tanah. 

Kedua, perikatan melalui hutang piutang, maka penulisan 

dengan bukti surat hukumnya wajib. Dan disyaratkan adanya 

saksi sebagai penguat surat. Beberapa kasus ditemukan, 

bahwa hutang piutang dengan menggunakan akte dibawah 

tangan akan berdamfak negatif dikemudian hari, bila tidak 

ada saksi sebagai bukti kedua setelah surat. 120  

Sebenarnya bila ingin membuat sebuat administrasi niaga 

yang baik kata ―maka tulislah‖ dalam surat al-Baqarah ayat 282 

memberikan inspirasi bahwa setiap apapun yang berkenaan dengan 

tatalaksana perdagangan hendaklah dicatat dengan rapi, jelas dan 

lengkap. Sehingga bila terjadi misunderstanding kesalahan di masa-

masa selanjutnya segera dapat diselesaikan tanpa harus merugikan 

pihak manapun. Para ulamapun sepakat bahwa mencatat penjualan 

dan pembelian sekalipun secara tunai disukai, misalnya dalam 

bentuk kwintansi dan nota pembelian.      

3.  Para pelaku dagang  

Dalam usaha perdagangan para pelaku dagang meliputi penjual 

(produsen)  dan konsumen. Keduanya sama-sama mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama-sama dalam warna syari‘at Islam. Dalam 

sebuah postulat umum sifat produsen dan konsumen adalah 

bagaimana memaksimumkan ―kepuasaan‖121 yang tidak terikat 

                                                 
120
 Contoh kasus lihat Heri Junaidi, Usaha Kerajinan Songket 

dan Jumputan dalam Perspektif Muamalah Islam: Studi Kasus Usaha 

Kerajinan Songket dan Jumputan di Palembang. (skripsi tidak 

diterbitkan), 1994. 
121
 Ekonomi modern, termasuk aliran ekonomi tempo dulu, 

menggunakan istilah “kepuasaan” dalam pengertian yang khusus yang 

sama sekali bukan tidak mengandung makna utilitarian. Lihat, Walker, 

E.R., From Economic Theory to Policy, America: University of 
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dengan norma dan etika dan sangat dijunjung oleh peradaban 

materiel.  

Satu contoh: Sebut saja seorang konsumen ingin meminum 

anggur. Penggunaan anggur ini akan memberikan kepuasaan 

baginya dari segi ekonomi dan dari segi gengsi. Produsen melihat 

keinginan ini, maka kemudian menciptakan minuman anggur yang 

berkualitas dan bisa meningkatkan gengsi. Rasionalitas ekonomi 

menganggap bahwa konsumen akan menghabiskan anggur 

tersebut dalam keadaan apapun, dan membeli produk dari 

produsen hingga habis. Konsumen puas dan produsen puas. Bila 

mengacuh pada norma ekonomi Islam benarkah kegiatan 

tersebut?. Kepuasaan dalam norma Islam tidaklah segala-galanya. 

Kepuasaan dalam Islam adalah bagaimana melakukan kegiatan 

produksi yang bisa memberikan manfaat bagi konsumen. Begitu 

sebaliknya, konsumen bisa memberikan nilai dari hasil produksi 

dengan baik. Dengan demikian konsumen dan produsen akan 

menghindarkan kepuasaannya jika kepuasaan itu bercabang atau 

bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh semangat Islam. 

 Semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradaban, semakin 

manusia terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor 

psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongandorongan untuk 

pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan 

dalam menentukan bentuk lahiriah kongkret dari kebutuhan-

kebutuhan fisiologik manusia itu sendiri. Kesejahtraan seseorang 

pun nyaris diukur berdasarkan bermacam-macam sifat kebutuhan 

yang diusahakan untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus. 

 Pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan ini sangat berbeda 

dengan konsepsi nilai-nilai islami. Etika ilmu ekonomi Islam 

berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa 

sekarang ini, untuk menghasilkan enerji manusia dalam mengejar 

cita-cita spritualnya.oleh karenanya, jika dari segi pandangan 

modern, kemajuan suatu masyarakat dinilai dari sifat kebutuhan-

kebutuhan materialnya, tidak demikian dengan masyarakat islami. 

 

 

                                                                                                                     

Chicago, 1942, h.50, untuk lengkapnya lihat bab I subbab: “Etika dan 

Akhlak ekonomi…….” 
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4.  Barang dan Harga. 
Salah satu rukun jual beli ialah barang dagangan yang 

menjadi objek transaksi itu. Apa syarat-syarat barang yang boleh 

dan yang ditransaksikan?. Berikut ini akan ditinjau dari pandangan 

fuqaha: 

Kelompok Mazhab Syafi‘i. Syarat-syarat syahnya  barang 

yang ditransaksikan adalah (1) suci bendanya, (2) barang yang 

bermanfaat untuk kemaslahatan, (3) barang yang dapat diserah 

terimakan,(4) barang ada dalam kepemilikan penjual, (5) barang 

yang jelas baik zat, ukuran maupun sifatnya.  

Kelompok Mazhab Hanafi, Syarat-syarat itu meliputi (1) 

barang yang berwujud, (2) milik penjual atau yang mendapatkan 

kuasa dari pemilik,(3) barang yang berhubungan dengan milik, (4) 

barang yang berguna menurut syara‘, (5) barang yang dapat 

diserahkan oleh pihak penjual.  

Kelompok Mazhab Maliki, syarat-syaratnya meliputi (1) suci 

bendanya, (2) bermanfaat menurut syara‘, (3) tidak terlarang 

memperjualbelikan nya, (4) barang yang dapat diserahkan, (5) 

barang yang jelas bagi kedua belah pihak. 

Kelompok Mazhab Habilah, syarat-syarat yang 

ditentukannya adalah meliputi (1) berguna dan halal, (2) 

bermanfaat menurut syara‘, (3) barang menjadi milik mutlak 

penjual, (4) barang yang dapat diserahkan, (5) harga dan barang 

jelas bagi kedua belah pihak. 122 

Sedangkan barang yang dikonsumsi dikendalikan oleh lima 

prinsip, yaitu: (1) prinsip keadilan, (2) prinsip kebersihan, (3) 

prinsip kesederhanaan, (4) prinsip kemurahan hati dan (5) prinsip 

moralitas. Aturan pertama termaktub dalam Q.S. 2: 169. Yang 

mengandung arti ganda mengenai mencari rizki secara halal dan 

tidak dilarang hukum. 

 Berbeda dengan pemahaman ekonomi modern tentang 

barang dan jenis-jenisnya yang diproduksi. Mengenai barang yang 

diproduksi dibagi menjadi tiga: (1) keperluan, (2) kesenangan, dan 

(3) kemewahan. ―Keperluan‖ biasanya meliputi semua hal yang 

                                                 
122
 Untuk jelasnya lihat, Ibn Rusyd, Bidâyatu al-Mujtahid wa 

nihâyatu al-Muqtashîd, Juz  II (bab al-Buyu‟), Beirut: Dâr al-Fikr, 

Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang.., hh, 86-87, bandingkan dengan 

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12, 1990, hh. 52-56    



64 

diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus 

dipenuhi.123 ―Kesenangan‖ boleh didefinisikan sebagai komoditi 

yang penggunaannya menambah efesiensi pekerja, akan tetapi tidak 

seimbang dengan biaya komoditi semacam itu. Dan ―kemewahan‖ 

menunjukkan kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya 

tidak menambah efesiensi seseorang bahkan mungkin 

menguranginya. Pakaian, perhiasan, mobil, mebel mahal, dan 

deretan pembantu kesemuanya merupakan kemewahan bagi 

kebanyakan orang.124  

 Dalam masalah harga, ekonomi bebas berpendapat, 

permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang 

mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat 

kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan 

suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong 

produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah 

kenaikan timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan 

suplay. Ketidak sesuai itu terutama karena adanya persaingan yang 

tidak sempurna dipasar. Persaingan tidak sempurna apabila jumlah 

penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi.  

 Dengan observasi umum ini, mulai akan mengkaji dasar 

teori harga Islami. Harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi 

hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Sekali 

reorientasi dari sikap negara dilakukan, penentuan harga yang 

aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, kerena asas dasar 

teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat., bukannya 

persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis. 

Persaingan sehat dalam pengertian disini adalah suatu persaingan 

yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dll. 

5.  Timbangan  
Pembicaraan mengenai timbangan (wazn) tidak lepas dari 

keadilan dan kejujuran . Pada tahap yang umum perbincangan 

tentang keadilan telah berlaku sejak terbitnya peradaban hingga era 

                                                 
123
 Monzer Kahf, “a Contribution to The Theory Of Consumer 

Behavior in an Islamic Society”, dalam Studies in Islamic Economics, 

disunting oleh Khursid Ahmed, The Islamic Foundation, America: 

Leicester, 1980, h. 154 
124
 F. Rahman, “Economic Prinsiples Of Islam” dalam Islamic 

Studies, Islamabat, Pakistan, 1969, hh. 276-277. 
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kontemporer sekarang ini. Yang pertama dapat dikemukan tentang 

keadilan ialah bahwa keadilan meruapakan bagian dari hukum 

Allah bagi seluruh ciptaan-Nya. Bentuk menyeluruh hukum Allah 

itu ialah hukum keseimbangan yang menguasai dunia benda mati 

yang disebut taqdîr ilahi.125 

Seperti juga juga keadilan, kejujuran merupakan bagian yang 

tidak kalah pentingnya dalam memenuhi ukuran  (Q.S. 6:152; 

17:35).  Perkataan kejujuran dalam bahasa al-Qur‘an disebut  

―qistas‖ mengandung pengertian ―qist‖ sepandan dengan pengertian 

Inggris ―fairness‖. Menurut Abu Mansur al-Jawâlîq (465-540), istilah 

―qistas‖ dalam al-Qur‘an berasal dari bahasa Roman yang 

diarabkan, yang berarti mizan, ukuran, dan timbangan. Pemahaman 

itu mengandung makna keadilan dan kejujuran.126 

Ukuran dan timbangan untuk menentukan jumlah dan banyak 

barang yang dijual di dunia dagang hanya sebagai jalan untuk 

menuju keadilan.   Dikenal dengan istilah: ukuran panjang 

(meter,yard,hasta, inci); ukuran volume (sha‟, leter, meter kubik, gantang, 

galon); ukuran berat (ons, pon, kilogram); dan ukuran luas (are,hektar, 

setombak,dsbnya) 

Dalam melaksanakan keadilan dan kejujuran dalam timbangan 

syari‘at sangat mengharamkan pengurangan atas timbangan dengan 

peringatan : 

٠ًٚ ٌٍّطفف١ٓ. اٌز٠ٓ ارا اوزبٌٛا ػٍٟ إٌبط ٠غزٛفْٛ. ٚارا وبٌُٛ٘ اٚٚصُٔٛ٘ 

(4-٠1خغشْٚ. اال ٠ظٓ اٌٚئه أُٙ ِجؼضْٛ )اٌّطفف١ٓ:
127

 

                                                 
125
 Istilah taqdîr ilahi memang dapat diterjemahkan dengan 

“taqdir Allah”, tetapi dalam artian yang lebih mendalam aripada yang 

dimaksud secara populer dalam ungkapan harian. Sebab istilah itu 

mengandung makna “ketentuan pasti dari Tuhan”, dalam arti ketentuan 

yang objektif dan tidak dapat diubah (objective and immutable). Lihat, 

Nurcholish Madjid, “ Keadilan Sosial: Asas-asas Pandangan al-

Qur‟an”, Seri KKA, ke 133 tahun XIII/1998, hh. 3-4. 
126
 Lihat, Abu Mansûr al-Jawâlî, al-Mu‟arrab Min al-Kâlam al-

A‟jami „alâ hurûf al-Mu‟jâm, disunting oleh F.Abd. al-Rahim, 

Damascus: Dâr al-Qalâm, 1990, h.488. 
127
 “Celakalah orang-orang yang mengurangi. Apabila mereka 

menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka minta dicukupkan. 

Tetapi apabila mereka menyukai atau menimbang untuk orang lain, 

mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan 

dibangkitkan?” 
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  sedangkan mereka yang melebihkan timbangan sangatlah 

disukai sebagai bagian dari pembentukan pribadi sosial muslim. 

Sebab untuk melebihkan timbangan memerlukan jiwa sosial yang 

tinggi yang hanya dipunyai oleh orang-orang yang beriman dan 

berjiwa sosial. Tirmidzi, Nasa‘i dan Ibnu Mâjah meriwayatkan128  

bahwa, Suwaid ibn Qais memberitakan bahwa ia bersama 

Mukhrafah al‘Abdi mendatangkan kain dari Hajar ke Mekkah, 

maka Rasulullah saw mendatanginya berjalan kaki. Kata Suwaid 

selanjutnya:‖ kami menawarkan celana, lalu kami jual dan disana 

ada seorang tukang timbang, maka Rasulullah saw berkata 

kepadanya:   صْ ٚأسعؼ 

Contoh kasus masalah timbangan: 

Bolehkah barang yang dibeli menggunakan timbangan bila ingin 

dijual kembali hanya berdasarkan pada timbangan pertama?   

Pendapat pertama: wajib menakar ulang dengan alasan bahwa 

rasulullah saw melarang jual beli makanan sebelum ditukar dengan 

dua takaran, yaitu takaran penjual dan takaran pembeli, dengan 

Haditsnya: 

ٟٔٙ سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٓ ث١غ اٌطؼبَ ؽزٟ ٠غشٜ ف١ٗ اٌظبػبْ طبع 

 اٌجبئغ ٚطبع اٌّشزشٞ )سٚاٖ اثٓ ِبعٗ ٚاٌذاس لطٕٟ(

Pendapat kedua: Iman Atha berargumentasi ‖ boleh menjualnya 

lagi dengan takaran pertama. Sedangkan Muhammad ibn Ismâ‘il 

berpendapat sunnat untuk menakar ulang, dengan alasan untuk 

membuktikan tidak adanya kecurangan dan untuk menghindari 

penipuan.129     

 

                                                 
128
 TM. Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, 

Bandung, al-Ma‟arif, 1970, h.79 
129
 Penjelasan mengenai khiyar ini di kumpulkan dari : Sayyid 

Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid  12, Ibn Rusyd, Bidâyatu al-Mujtahid wa 

Nihâyatu al-Muqtasid, Dâr al-Fikr;  Manshur Ibrâhim al-Turki, al-

Iqtisâd al-Islâm baina Dhariyah wa al-Tathbiq, Cairo: Maktab Mishra 

al-Hadîts, tt; Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang menurut Islam: Pola 

Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, Mustofa Ahmâd Zarqa, al-Fiqh 

al-Islâmi Fî Tsaubihî al Jadîd: al Mudkhâl al- Fiqh al-„âm, cet.VI, 

Damascus: Mathbaah hamiah Dimasq, 1959; dan Muhammad Rawas 

Qal‟aji, Mu‟jâm Lughât al-Fuqaha, Beirut: Dâr al-Nafs, 1985.. 
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6.  Khiyâr 

Semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila muamalat 

itu bersifat jelas, tenang, jauh dari praktek-praktek penipuan, 

pemalsuan dan menutupi cacat dan aib. Untuk itu didalam Syari‘at 

Islam membolehkan khiyâr. Dalam terminologi, khiyar berarti 

adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

meneruskan atau membatalkan transaksi. Rasulullah saw bersabda: 

اٌج١ؼبْ ثبٌخ١بس ِبٌُ ٠زفشلب فبْ طذلب ٚث١ٕب ثٛسن ٌّٙب فٟ ث١ؼّٙب ٚأْ وزّب ٚوزثب 

ِؾمذ ثشوخ ث١ؼّٙب )سٚاٖ اٌجخبسٞ(
130

 

 Ada beberapa macam khiyar, (1) khiyar ru‘yah, (2) khiyar majlis, (3) 

khiyar syarat, (4) khiyar ‗aib.131 

a. Khiyâr Ru‟yah. 

Yang dimaksud dengan khiyâr ru‘yah adalah: a. Hak 

melihat-lihat dan memilih barang; b. Masa memperhatikan 

keadaan barang, menimbang-nimbang dan berfikir sebelum 

keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak melakukan. 

Ru‘yah terbagi dua,yaitu, barang yang bisa langsung 

dipilih,seperti baju,kain, dll;  dan barang yang tidak langsung di 

pilih, seperti telur, obat, dsbnya.Hak ini berlaku untuk pembeli 

supaya tidak ada penyesalan setelah terjadi akad. Walaupun 

demikian, seorang pembeli tidak dapat seenaknya mengaduk-

aduk atau memilih tanpa memperhatikan etika yang akhirnya 

menimbulkan rasa tersinggung penjual.  

Dalam lingkungan sekarang ini, seorang pembeli merusak 

haknya sendiri dalam khiyar dengan menyinggung perasaan 

sipenjual. Seperti contoh: Pembeli menginginkan sebuah baju, 

maka kemudian ia mulai memilih dengan cara merombak 

susunan yang ada, hal ini dibolehkan asal tidak keterlaluan, 

apalagi setelah di acak sedemikian rupa, sipembeli tidak jadi 

dengan hanya meninggalkan dagangan dalam keadaan tidak 

                                                 
130
 “Dua orang yang berjual beli berhak tawar-menawar selagi 

belum berpisah. Maka jika mereka berdua berlaku jujur dan berterus 

terang. Diberkahilah mereka dalam jual belinya. Tetapi jika tidak 

berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka 

“(H.R. Bukhari).  
131
 Keterangan rinci diambil dari Hamzah Ya‟kub, Kode Etik 

Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam 

Berekonomi,hh. 101-108. 
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seperti semula. Sikap demikian akan menimbulkan 

permusuhan, kekesalan dan bahkan pertengkaran. Dan hal ini 

yang tidak diinginkan syari‘at Islam.  

 

b. Khiyâr Majlis. 

Khiyâr majlis adalah meneruskan transaksi atau 

membatalkan transaksi selagi belum berpisah dan masih dalam 

lingkungan transaksi berjalan. Ada perbedaan pendapat 

dikalangan ulama antara membolehkan dan tidak 

membolehkan khiyar majlis. Jumhur ulama termasuk imâm 

Syafi‟I dan Imâm Ahmad berpendapat: ada hak khiyâr 

majlis. Dengan alasan : (a) mengambil hadist Rasulullah dari 

ibn Umar: 

 )سٚاٖ اٌجخبسٜ(……اٌج١ؼبْ ثبٌخ١بس ِبٌُ ٠زفشلب

(b) dari Baihaqi meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar 

berkata: ―saya telah menjual kepada Amirul Mu‘minin Utsman 

ra harta di Wadi dengan hartanya di Khaibâr. Ketika kami 

telah berjual beli, saya mundur kebelakang hingga saya keluar 

dari rumahnya lantaran khawatir ia membatalkan jual belinya, 

sebab menurut Sunnah, kedua belah pihak yang berjual beli 

berhak khiyar sampai keduanya berpisah‖.  

(c). Amr ibn Syu‘aib menerima berita dari datuknya melalui 

bapaknya bahwa Nabi saw bersabda: 

اٌجبئغ ٚاٌّجزبع ثبٌخ١بس ؽزٟ ٠زفشلب اال أْ رىْٛ طفمخ خ١بس ٚال ٠ؾً ٌٗ اْ 

٠فبسلٗ خغ١خ أْ ٠غزم١ٍٗ )سٚاٖ اٌذاس لطٕٟ ٚغ١شٖ(
132

 

 Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah tidak 

mengakui khiyâr majlis. Alasan yang dipakai karena (a) Hadits-

hadits yang menunjukkan adanya khiyâr majlis dhaif, (b) 

khiyar majlis merupakan perbuatan kesamaran, (c) jual beli 

adalah perbuatan yang pasti, dan khiyâr adalah memilih barang 

yang di jual.  

 

 

                                                 
132
 “Penjual dan pembeli berhak khiyar, hingga keduanya 

berpisah, kecuali jual beli dengan syarat, dan tidak boleh ia berpisah 

daripadanya lantaran khawatir ia minta dibatalkan” (H.R. Dar al-

Quthni, dan lain-lainnya) 
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c. Khiyâr Syarat 

Khiyâr syarat adalah kesepakatan antara pembeli dengan 

penjual untuk membatalkan transaksi dalam waktu yang 

ditentukan bila dikemudian hari terjadi kerusakan, dalam 

bahasa ekonomi modern disebut ― garansi ―. secara umum 

jumhur ulama sepakat dengan khiyar ini. Yang menjadi 

perselisihan paham adalah jangka waktu garansi tersebut.  

Pendapat pertama, Abu Hanifah dan Syafe‘i menetapkan batas 

waktu khiyar syarat paling lama tiga hari. 

Pendapat kedua, Imâm Mâlik menetapkan batas waktu khiyâr 

dengan berbagai katagori: (a) untuk benda tidak bergerak 

selama 36 sampai 38 hari, (b) untuk dagangan biasa selama 3 

sampai 5 hari, (3) sedangkan untuk hamba sahaya tenggang 

waktunya dari 8 sampai 10 hari. 

Pendapat ketiga, Imâm Ahmad tidak menetapkan batas waktu 

yang utama waktu tersebut harus ma‟lum (jelas), yang tidak 

boleh adalah tenggang waktu tidak dinyatakan dengan terang 

(majhul)133 

d. Khiyâr Aib   

Salah satu  etika penjual yang sekarang jarang dilakukan 

adalah menjelaskan secara transparan kerusakan, atau aib 

barang yang di jualnya kepada pembeli. Yang ada sekarang 

bagaimana upaya baik dengan cara menyembunyikan maupun 

mengalihkan pembeli dengan sesuatu yang lain saat transaksi 

sedang terjadi, sehingga si pembeli terbuai dengan silat lidah 

sang penjual dan lupa bahwa ada cacat di barang tersebut. 

Celakanya lagi para penjual tidak mau mengakui barangnya 

memang ada aib saat dijual, ketika si pembeli memberitahukan 

dan minta di ganti pada barang yang sejenis. Pada hal ada 

aturan dalam Islam yang dikenal dengan khiyâr aib, yaitu hak 

mengembalikan barang yang bercacat. Rasulullah Saw pernah 

bersabda: 

                                                 
133
 Penulis belum mendapatkan alasan para imam mazhab 

menentukan waktu khiyar syarat, namun sebagai kesimpulan awal, 

transaksi jual beli dengan garansi dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli) disertai 

dengan kwitansi atau nota pembelian sebagai bukti. 
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ٚث١ٕب ثٛسن ٌّٙب فٟ ث١ؼّٙب, ٚاْ وزّب ٚوزثب ِؾمذ ثشوخ  فبْ ط١مب……

ث١ؼّٙب )سٚاٖ اٌجخبسٞ(
134

 

أْ سعال أشزشٜ غالِب فٟ صِٓ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٚوبْ ػٕذٖ ِب شبء هللا صُ سدٖ 

ِٓ ػ١ت ٚعذٖ فمؼٝ  سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ثشدٖ ثبٌؼ١ت, فمبي اٌّمؼٟ ػ١ٍٗ 

سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص اٌخشاط ثبٌؼّبْلذاعزؼٍّٗ فمبي  
135

       

 Kasus: transaksi barang telah terjadi, cacat barang 

diketahui kemudian setelah keduanya berpisah dan tanpa ada 

kesepakatan garansi. Bagaimana penyelesaiannya? 

Para fuqaha memberikan 3 jalan alternatif. (a) Bila pembeli 

Ridha, jual beli syah; (b) boleh membatalkan seluruhnya 

seluruh aqad setelah barang diketahui cacatnya; (c) menuntut 

ganti rugi dari pihak penjual, seimbang dengan cacat barang 

yang di beli, atau menerima potongan seharga dengan cacat 

barang yang dibeli. 

Kaus yang bisa menjadi objek diskusi dalam masalah 

khiyar aib ini: 

(a) Bagaimana penyelesaian perselisihan antara penjual dan 

pembeli dalam sistem jual beli: call sale, atau melalui 

internet?…... 

(b) Bagaimana  penyelesaian perselisihan antara penjual dan 

pembeli yang menggunakan akte di bawah tangan?…… 

 

  

                                                 
134
 …dan jika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang, 

keduanya diberikan keberkahan dalam jual belinya, dan kalau 

keduanya menyembunyikan dan berdusta dihapuskan diberkahi “(H.R. 

Bukhari); dalam salah satu riwayat, uqbah ibn „Amir pernah mendengar 

Nabi Saw bersabda: “Muslim itu saudara sesama muslim, tidak halal 

bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang ada 

cacatnya, melainkan wajib ia menerangkannya” (H.R. Ahmad, Ibnu 

Majah, Dar al-Qutn, Hakim dan Thabrani)  
135
 Seseorang membeli budak di zaman Rasulullah saw dan 

keadaan budak itu masya Allah ia bercaat. Kemudian ia kembalikan 

budak itu karena aib yang ada padanya. (dan rupanya orang itu 

mengadukannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah saw memberikan 

keputusan hukum untuk mengembalikannya karena cacat itu. Orang 

yang dikenai keputusan itu berkata: ya Rasulullah, dia telah 

memperkerjakannya!”, Rasulullah saw menjawab: “itu adalah resiko 

jaminan”. 
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BAB III 

BAGIAN-BAGIAN HUKUM MUAMALAH MA‟DANIYYAH 

 

A. Jual Beli (Sale And Purchases). 

Dalam perjalanan usaha atau bisnis seorang pioner (usahawan) selalu 

berupaya mengarahkan karyawannya dalam sebuah mata rantai organisasi 

yang solid dan workable. Dalam perindustrian modern, organisasi 

memainkan peranan yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor 

produksi yang paling penting. Pentingnya perencanaan dan organisasi 

dapat dilihat pada hakekat Allah sendiri yang merupakan maha perencana, 

dalam surat Ali Imron, Allah berfirman: 

(173ؽغجٕب هللا ٚٔؼُ اٌٛو١ً )أي ػّشاْ: .……
136
  

 Perkataan ―wakil‖ dapat diartikan penerus, pemegang amanah, 

yaitu orang yang mengurus dan menjaga pekerjaan atau urusan orang lain. 

substansi ayat ini bagi umat Islam adalah nasehat untuk menunjukkan 

kepiawaian dan kehebatan dalam melaksanakan usaha bidang apapun yang 

halal dan diridhoi. Serta untuk memberikan amanah urusan mereka 

dibawah penjagaan dan pemeliharaan Allah, serta mampu menjaga amanah 

berdasarkan petunjuk Allah. Maka membentuk organisasi dalam industri 

(modern, menengah maupun home industri) adalah mutlak, disamping 

memberikan amanah pengorganisasian ataupun mereka yang duduk dalam 

rantai organisasi juga hal yang mutlak dilakukan. Rasulullah saw sendiri 

bersabda: ― apabila tiga atau lebih orang memulai perjalanan atau 

pekerjaan mereka, pilihlah salah seorang dari kamu sebagai pimpinan.137  

 Berikut ini adalah beberapa hal yang berkenaan dengan mata rantai 

kegiatan organisasi dalam sistem muamalah Islam. 

 

B. Bai‟u al-Murabahah (Defferend Payment Sale) 

bai‟u al-murabahah  dari asal kata bai‘u dari asal kata ba‟a yubi‟u, yang 

berarti menjual. Sedangkan al-murabahah dari kata rabbaha yurabbihu 

yang berarti keuntungan atau memberi untung. Secara tehnis bai‟u al-

murabahah adalah jual beli barang dari harga pabrik (asal) dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Seperti contoh: Pedagang eceran membeli 

                                                 
136
 “……Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah 

sebaik-baik pelindung. (Q.S. Ali Imron: 173) 
137
 Disunting dari, Maulana Hifaz al-Rahman, al-Iqtishad  al-

Nidhan al-Islamiyah, eds.V, 1959, h. 254 Lihat juga kitab al-Bukhari, 

jilid I, khususnya yang berkenaan dengan masalah jual beli. 
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komputer dengan harga Rp. 10.000.000,-kemudian ia menambahkan 

keuntungan sebesar Rp.750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan 

harga 10.750.000 ,-. Pada umumnya si pedagang eceran tidak akan 

memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka 

sudah me-nyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang 

akan diambil pedagang eceran. serta besarnya angsuran, kalau memang 

akan dibayar secara angsuran.138 

Imam Syafe‘I menamakan transaksi ini dengan istilah al-Amr bi- Al-

Syira yaitu penjualan dengan pemesanan.139 Dalam sistem ini janji 

pemesanan barang bisa berlaku mengikat dan bisa juga tidak mengikat, 

namun demikian kesepakatan para ulama kontemporer lebih cenderung 

kepada pemesan tidak terikat, dengan alasan bahwa pembeli barang pada 

saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli 

barang itu atau menolaknya. Dalam sistem jual beli ini, penjual boleh 

meminta pemesan uang muka saat menanda tangani kontrak awal. Bila 

terjadi pembatalan penjual berhak atas uang muka tersebut.  

Skema sistem bai‘u murabahah dapat dilihat seperti gambar dibawah 

ini. 

 Negoisasi dan 

persyaratan 

 

 

Pihak Grosir Barang 

 

Akad jual beli 

B a y a r 

 

Pemesan/Pembeli 

   Terima barang 

Beli barang Penjual atau supplier Kirim 

   

  

C. Bai‟u Salam (In-Front Payment Sale). 

Salam dalam arti lain ―salaf‖ yang berarti pendahulu,dahulu, 

pendahuluan. Bai‘u salam dikenal juga dengan istilah al-mahawi‟ij. Secara 

operasional yang sederhana bai‘u salam berarti pembelian barang yang 

diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka140.  

                                                 
138
 Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan Umum, h. 45. 
139
 Imam Syafei, al-Umm, h.158. 
140
 Pembeli disebut dengan al-muslim, pemilik disebut dengan 

al-salam, penjual disebut dengan al-muslamu ilaihi, sedangkan 

barangnya disebut dengan al-muslam fiihi. Lihat Muhammad al-Khatib 
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Landasan hukum dibolehkannya bai‘u ini adalah: 

ف١ٗ. صُ لبي أثٓ ػجبط: أشٙذ أْ اٌغٍف اٌّؼّْٛ اٌٝ أعً لذ أؽٍٗ هللا فٟ وزبثٗ ٚارْ  .1

لشأ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ٠بأ٠ٙباٌز٠ٓ إِٔٛا ارا رذا٠ٕزُ ثذ٠ٓ اٌٝ أعً ِغّٝ فبوزجٖٛ
141

 

2. al-Bukhari dan muslim meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad saw 

datang di Madinah dimana mereka melakukan al-salaf untuk 

penjualan buah-buahan dengan waktu satu atau dua tahun, lalu 

beliau bersabda: 

ِٓ أعٍف ف١ٍغٍف فٟ و١ً ِؼٍَٛ ٚٚصْ ِؼٍَٛ اٌٝ أعً ِؼٍَٛ
142

 

 

 Selanjutnya, modal dan barang merupakan dua hal dari rukun yang 

terpenting. Dalam modal bai‘u salam diperlukan (a) modal harus jelas dan 

diketahui, uang tunai (cash) merupakan sesuatu yang mutlak dalam 

transaksi ini; (b) pembayaran salam dilakukan ditempat kontrak. Dengan 

maksud agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan 

hutang penjual. Jumhur ulama berpendapat perlu juga menuliskan 

waktunya (tempo), dengan satu maksud untuk mencegah praktek riba 

melalui mekanisme bai‘u salam ini. 

 Sedang barang (al-muslam fihi) harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: (a) dapat diakui sebagai hutang dan barang juga harus 

spesifik (bentuk, keadaan, sifat); (b) harus bisa menjelaskan dengan benar 

perbedaan kualifikasi barang sehingga tidak menimbulkan perasaan tertipu 

dikemudian hari; (c) penyerahan barang dilakukan dikemudian hari 

berdasarkan kontrak yang disepakati kedua belah pihak, dan dapat juga 

disepakati melalui tanggal sebagai batas waktu penyerahan barang;(c) 

adanya kesepakatan tempat penyerahan barang ketika barang akan 

                                                                                                                     

al-Syarbini, Mughni al-Muhtâj ilâ Ma‟rifati Ma‟âni Lafdz al-Minhâj, 

Beirut: Dâr al-Fikr, 1978, hh. 221-222. 

 
141
 Ibn Abbas r.a. berkata: “ aku bersaksi bahwa al-salaf yang 

dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah swt didalam 

kitabullah dan diizinkan”. Kemudian ia membaca ayat Allah: “Hai 

orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untruk waktu yang ditentkan, hendaknya kamu menuliskannya 

dengan benar. (Q.S.2: 282) 
 
142
 …..”Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukannya 

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai 

dengan batas waktu tertentu.(H.R. Bukhari Muslim)  
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diterima; (d) bila pada batas yang ditentukan ternyata barang tidak ada, 

maka dalam hal ini ulama melarang mengganti dengan barang lain, kecuali 

barang pengganti mempunyai spesifikasi sama, dan kualitas juga sama 

seperti dalam kontrak hanya sumber barang tersebut berbeda, maka dalam 

hal ini ulama membolehkan.  

 

D. Bai‟u al-Istishna‟( Purchase By Order Or Manufacture) . 

Berbeda dengan bai‘u salam, bai‘u al-istishna merupakan sistem jual 

beli berdasarkan pesanan. Biasanya sistem ini berlaku pada manufacture. 

Sistem ini berlaku pada mazhab Hanafi dan kemudian dikembangkan oleh 

para fuqaha kontemporer. Menurut mazhab hanafi dasar sistem bai‘u al-

istishna merupakan akad yang dilarang, namun kontrak yang ada 

didalamnya dibolehkan, dengan dasar istihsan: (a) bahwa operasional jual 

beli model ini telah berlaku umum di masyarakat luas; (b) sistem ini 

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selama tidak bertentangan nash 

maka sistem ini dibolehkan; (c) syarat utama bahwa pada waktu tertentu 

pesanan tersebut selesai berdasarkan harapan pembeli.143  

Perbandingan Antara Bai‟u al-Salam dan Bai‟u al-Istishna‟144 

Subjek Salam Istishna‟ Aturan dan Keterangan 

Pokok Kontrak Muslami 

Fihi 

Mashnu‘ Barang ditangguhkan, dengan 

spesifikasi 

Harga Dibayar 

saat 

kontrak 

Boleh saat 

kontrak, boleh 

diangsur, boleh 

dikemudian hari 

Cara penyelesaian pembayaran 

merupakan perbedaan utama 

antara salam dan istishna‘ 

Sifat Kontrak Mengikat 

secara asli 

(Thabi‘I) 

Mengikat secara 

ikutan  

Salam mengikat semua pihak 

sejak semula, sementara 

istishna menjadi pengikat 

untuk melindungi produsen 

sehingga tidak ditinggalkan 

begitu saja oleh konsumen 

                                                 
143
 lebih jauh lihat, Muhammad Amin ibn Abidin, Hasyiah 

Raddi al-Mukhtâr Syarh Tanwiri al-Abhsâr, Mesir: Musthofa al-bâbi 

al-halâbi, dan bandingkan dengan Abdurahmân ibn Muhammad ibn 

Sulaimân syekh Zadah, Majma‟ al-Anhur Fi Syarh Multaqâ al-Abhur, 

Mesir: Dâr Ihyâ‟at Turatsi al-Araby, tp: tt. 
144
 Muhammad Antonio Syafe‟I, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia Institute-Bank Indonesia, 1999, h. 

162. 
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secara tidak bertangung jawab 

Kontrak Paralel Slam 

paralel 

Istishna‘ paralel Baik salam paralel maupun 

istishna‘ paralel sah asalkan 

kedua kontrak secara hukum 

adalah terpisah. 

 

 Di dalam sistem bai‘u ada juga yang dikenal dengan istilah aqd 

tathawwui145 atau dalam istilah lain dikenal dengan al-Qaradh146 yaitu 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali 

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, atau 

akad saling bantu membantu dan tidak dimaksudkan dengan komersial. 

Dalam masalah ini, para ulama sepakat untuk membolehkan 

karena aqd ini adalah bagian dari civil societ dimana manusia tidak dapat 

hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. seperti contoh, 

meinjamkan uang dalam tempo singkat disebabkan karena uangnya tidak 

dapat dipakai karena masih berbentuk deposito. Atau peminjaman barang 

kepada suatu lembaga (bank, misalnya) dengan alasan keperluan yang 

mendesak karena faktor alam (bencana,  misalnya), bank melihat bahwa 

nasabah tersebut terbukti loyalitasnya. Maka bank dapat meinjamkan 

pinjaman jangka pendek tanpa kompensasi apapun. 

  

E. AL-Wadi‟ah (Trust Depository). 

Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di masyarakat luas, terutama 

di kalangan grass root maupun dalam lingkungan kegiatan sehari-hari adalah 

Wadi‘ah atau dalam istilah Inggrisnya trust depository. Seperti: titipan sepeda, 

tempat parkir, dan menabung di Bank. 

 Dalam terminologinya adalah suatu barang yang dititipkan sebagai 

amanah oleh seseorang kepada yang lainnya dengan harapan dapat dijaga 

atau dipelihara dengan baik. Namun demikian tidak ada tanggung jawab 

atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini 

bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang diberi amanah.   

                                                 
145
 Istilah ini sering dikemukan oleh mazhab Hambali, lihat 

misalnyaAli ibn Muhammad al-Hindy, Muqaddimah fi Bayani al-

Mukhthahathi Mathibi, tp, 1961, hh. 216-222. 
146
 Istilah ini biasa dipakai oleh ulama kontemporer, lihat 

misalnya Muhammad Rawas Qal‟aji, Mu‟jam Lughat al-Fuqaha, 

Beirut: Dar al-Nafs, 1985, h. 90; Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa 

Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press., 
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Jumhur ulama membolehkan kegiatan ini147 berdasarkan ayat al-Qur‘an 

dan Hadits Rasulullah saw: 

(58إدٚا االِبٔبد اٌٝ أٍ٘ٙب )إٌغبء: أْ هللا ٠أِشوُ أْ را
148

 

(283فبْ أِٓ ثؼؼىُ ثؼؼب ف١ٍإداٌزٞ اٚرّٓ إِٔزٗ ١ٌٚزك هللا سثٗ )اٌجمشح: 
149

 

 

Dari ibn Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw telah 

bersabda,‖ tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak 

beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci (H.R. Thabrâni)  

Dari landasan diatas, al-wadiah dapat diartikan dengan (a)  yad al 

amânah yang berarti penitip tidak mempunyai hak ganti rugi bila terjadi 

kehilangan disebabkan ―faktor X‖ diluar tanggung jawab yang diberi 

titipan; dan dapat juga diartikan dengan yad al-dhamânah (tangan 

penanggung) yang bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada 

barang tersebut dengan membebankan terlebih dahulu biaya kepada 

penitip sebagai biaya titipan  

Mengacuh pada penegertian yad al-dhamânah dapat dijadikan 

standar bank sebagai penerima simpanan untuk tujuan curent acount (giro) 

dan saving account (tabungan berjangka). Antara keduanya baik bank dan 

penyimpan sama-sama mendapatkan keuntungan dan fasilitas.150 

 

F. al- Mudhârabah (Trust Financing, Trust Investment). 

Mudhârabah atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan trust financing151 

atau trust investment berasal dari kata dharb,artinya halatha (memukul), masyâ 

                                                 
147
 Wahbah Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmi wa Adilatuhû, Beirut: 

Dâr al-Fikr, 1989. 
148
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya” (Q.S. an-Nisa:58) 
149
 “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah 

bertaqwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. al-Baqarah: 283) 
150
  

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu Pengenalan 

Umum, Jakarta: Tazkie Institut dan Bank Indonesia, 1999, hh. 123-124.  
151
 Trust financing= Trust invesment= Penitipan dana kepada 

seorang pengusaha untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.lihat, 

Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, 

Jakarta: Usaha Kami, 1996, h. 7 
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„alâ (berjalan )152. Atau al-darbu fi al-ardhi.  Secara tehnis, al-Mudharabah 

adalah kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia 

modal, pihak kedua sebagai pengelola yang keduanya bergabung sebagai 

mitra usaha. Kemitraan tersebut dituangkan dalam sebuah master of 

understanding (nota kesepahaman) dengan segala pasal-pasal yang tertera 

didalamnya, baik keuntungan maupun kerugian, serta hal-hal yang 

berhubungan dengan human error.153 

Secara tersirat al-mudhârabah menunjukkan bahwa sesungguhnya 

manusia itu mempunyai kekurangan yang memerlukan orang lain sebagai 

patner atau mitra, kekurangan tersebut tidaklah manusia disuruh untuk 

bersifat fatalis, menerima apa adanya tanpa mau berusaha. Oleh karenanya 

al-mudharabah merupakan salah satu jalan untuk berbuat atas kekurangan 

yang dimiliki dan kelebihan yang dipunyai orang lain, ataupun sebaliknya. 

Allah swt berfirman : 

(20)اٌّضًِ:  ……ٚأخشْٚ ٠ؼشثْٛ فٟ األسع ٠جزغْٛ ِٓ فؼً هللا……
154
  

(10فبرا لؼ١ذ اٌظالح فبٔزششٚا فٟ األسع ٚأثزغٛا ِٓ فؼً هللا )اٌغّؼخ: ………
155

 

 Rasulullah saw sebelum menjadi Rasul telah melakukan 

mudharabah dengan khadijah ra, beliau mendapatkan modal dari Khadijah 

ra dan beliau pergi berniaga kenegeri Syam. Disamping itu, salah satu 

Hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang Mudhârabah adalah: 

 

١ت ػٓ أث١ٗ لبي لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالس ف١ٙٓ اٌجشوخ اٌج١غ اٌٝ أعً ػٓ طبٌؼ ثٓ طٙ

ٚاٌّمبسػخ ٚأخٍؾ اٌجش ثبٌشؼ١ش ٌٍج١ذ ٢ ٌٍج١غ )سٚاٖ اثٓ ِبعٗ(
156

 

                                                 
152
 Lois Ma‟luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-„A‟lâm, Beirut: 

Dâr al Masyriq, 1987, h. 448. 
153
 Bandingkan pengertian lain mudharabah adalah mereka yang 

melakukan perniagaan (dharb) mencari sebagian karunia Allah adalah 

para pengusaha (entrepreneur) yang bertindak sebagai mudharib yang 

terikat dalam perjanjian mudharabah (qirâd) dengan sistem bagi hasil. 

Lihat, Abdul Hamid Mahmud al-Ba‟ly, al-Madkhâl li al-Fiqhi al Banuk 

al-Islâmiyah, Cairo: al-Ma‟had al-Dauli li al-Bunuk wa al-Iqtishâdi al-

Islâmiah, 1983, h. 99.  
154
 ….dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi 

mencari sebagian karunia Allah swt….(Q.S. al-Muzammil:20) 

 
155

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi dan carilah karunia Allah  (Q.S. al-Jum‟ah:10) 
156
 Dari Shâlih ibn Suhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “ 

tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tanggung, 
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Secara umum mudharabah di bagi dua: Pertama, Mudhârabah 

Muthlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola 

dalam usaha yang mencakup luas, tanpa dibatasi. Kedua, Mudhârabah 

Muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama yang dibatasi dengan usaha tertentu 

atas instruksi pemilik modal.Baik mudharabah muthalaq maupun 

mudharabah muqayyad sama sama mempunyai satu tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan bersama. Aplikasi mudharabah dapat dilihat 

dalam skema di bawah ini: 

SKEMA MUDHARABAH 

 

 Perjanjian Bagi Hasil yang 

 tertuang dalam MOU 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisbah X % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          Nisbah Y % 

  

 

 

   

  

 

 

 

Dalam hal keuntungan mudharabah, ada perbedaan antara bunga dan 

bagi hasil seperti dijelaskan dalam tabel berikut: 

                                                                                                                     

muqadharah (mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” , lihat ibn Majah, Kitab 

Tijarah, no. 2280. 

Pengelola yang mempunyai 

keahlian 
Pemilik Modal 100 % 

Proyek Usaha 

Muqayyad maupun 

Mutlaq 

Pembagian Keuntungan 

M o d a l 
Pengembalian 

modal pokok 
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Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil157 (hak dan kewajiban) 

 BUNGA  BAGI HASIL 

a. Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi 

harus selalu untung 

a. Penentuan besarnya nisbah (rasio) 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untuk rugi 

b. Besarnya persentase 

berdasarkan pada jumlah 

uang (modal) yang 

dipinjamkan 

b. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh 

c. Pembayaran bunga tetap 

seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi. 

 

c. Bagi hasil tergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung 

bersama oleh kedua belah pihak. 

d. Jumlah pembayaran bunga 

tidak meningkat sekalipun 

jumlah keuntungan berlipat 

atau keadaan ekonomi 

sedang ―booming‖ 

 

d. Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan jumlah 

peningkatan jumlah pendapatan. 

e. Eksistensi bunga diragukan 

oleh semua agama 

e. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil.  

 

1. Syarikat ( Patnership, Project Financing Participation) 

 Disamping mudharabah, Islam mengajarkan juga serikat 

perdagangan atau Syarikat (musyarakah)158 sebagaimana firman-Nya: 

ٚأْ وض١شا ِٓ اٌخٍطبء ١ٌجغٟ ثؼؼُٙ ػٍٝ ثؼغ اال اٌز٠ٓ إِٔٛا ٚػٍّٛااٌظبٌؾبد 

(24ٚل١ًٍ ِبُ٘ )ص:
159

 

                                                 
157
 Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu 

pengenalan Umum,Jakarta: Tazkia Institute-Bank Indonesia, 1999,   

h.88 
158
 Syirkah=ikhtilath (percampuran).menurut mazhab Hanafi: 

Syirkah adalah akad antara orang-orang berserikat dalam hal modal dan 

keuntungan.  
159

“Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang-orang yang 

bersarikat itu, sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang 
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 dalam hubungan ini Rasulullah saw mengingatkan: 

 

٠ذ هللا ػٍٝ اٌشش٠ى١ٓ ِبٌُ ٠خٓ اؽذّ٘ب طبؽجٗ سفؼٙب ػّٕٙب )سٚاٖ داس اٌمطٕٝ(
160

 

ٌش اٌشش٠ى١ٓ ِبٌُ ٠خٓ أؽذّ٘ب طبؽجٗ ػٓ أثٝ ٘ش٠شح سفؼٗ لبي اْ هللا ٠مٛي أب صب

)سٚاٖ اثٛ داٚد(
161

 

 

Syarikat ini mempunyai beberapa jenis yaitu : 

a) Syarikat „Inan 

Syarikat ‗Inan merupakan kontrak yang dilakukan oleh 

persero yang menyerahkan harta masing-masing untuk 

dijadikan kapital dagang, kedua belah pihak berbagi dalam 

keuntungan dan kerugian sebagaimana menjadi agreement 

bersama.162. namun porsi masing-masing pihak, baik dalam 

dana maupun kerja ataupun bagi hasil, tidak harus sama dan 

identik sesuai dengan kesepakatan mereka.163   

 

                                                                                                                     

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi 

amat sedikit mereka itu. (Q.S.38 Shad: 24)  
160
 Tangan Allah menyertai dua orang yang berserikat, selama 

salah satu pihak tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah 

satu pihak menghianati rekannya, maka tangann-Nya akan diterik dari 

keduanya” (H.R. Dar al-Quthni) 
161
 Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda, 

“sesungguhnya Allah swt berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati yang 

lainnya. (H.R. Abu Dawud) dalam kitab al-Buyu‟, no. 2936) 
162
 Imam Abu Hanifah membedakan antara Syarikat „Inan dan 

Syarikat Mufawdhah. Syarikat „Inan hanya uang yang menjadi titik 

perhatian dan tidak mesti sama besar modalnya, sedangkan syarikat 

mufawadha haruslah sama modal dan keseluruhan hak milik, sesuai 

dengan pemahaman mufadhah. 
163
 seluruh imam mazhab sepakat membolehkan syarikat „Inan 

ini dengan memberikan alternatif, (1) keuntungan dibagi menurut porsi 

dana mereka, (2) keuntungan dibagi rata walaupun kontribusi dana 

berlainan, dan (3) keuntungan dibagi tidak sama walaupun dana yang 

diberikan berbeda. Mazhab Syafei lebih cenderung baik keuntungan 

maupun kerugian berdasarkan dana yang di investasikan. Karena 

dianggap sebagai keuntungan modal, lihat, Muhammad Ahmad Siraj, 

al-Nidham al-Masharafi fi al-Islam, Lahore: Muhammad Asharaf, 

1987, hh. 90-91 
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b) Syarikat Mufawadhah 

Dimaksud dengan syarikat ini adalah, kerjasama antara dua 

orang atau lebih dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) nilai 

saham dari masing-masing persero harus sama; (2) persamaan 

wewenang dalam perbelanjaan164; (3) persamaan agama165 

;(4) setiap persero harus dapat menjadi penjamin, atau wakil 

persero lainnya dalam pembelian maupun penjualan barang-

barang yang dibutuhkan.166  

Diantara Imam Mazhab, hanya Imam Syafe‘I yang 

menolak bentuk syarikat ini. Alasan yang dikemukakan: (1) 

syarikat dagang bukanlah jual beli dan bukan pula pemberian 

kuasa; (2) syarikat hanya berlaku pada percampuran harta, 

sedang untuk mencapai persamaan adalah sesuatu hal yang 

sukar, disebabkan didalamnya banyak menyangkut hal-hal 

yang gharar (samar) dan tidak jelas.167 

c) Syarikat Abdan 

Pengertian syarikat ini adalah dua orang yang satu propesi 

ataupun berlainan propesi sepakat untuk menerima pekerjaan 

baik secara upah harian, mingguan maupun borongan dengan 

pembagian upah diambil berdasarkan kesepakatan diantara 

mereka.168 Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang-tukang kayu, 

kuli angkut, tukang jahit, tukang-tukang disentra pembuatan 

kain (jumputan ataupun songket di Palembang, misalnya, pen.) 

                                                 
164
 Wewenang disini berarti sama-sama mendapatkan hak 

dimuka hukum, bukan anak kecil ataupun anak yang dibawah 

pengampuhan, dewasa dan memahami usaha yang berjalan dalam 

seluruh aspek kegiatan didalamnya. 
165

Hal ini untuk lebih mengikat silaturahmi dan saling isi antar 

sesama muslim (lihat bab I subbab” kerangka kerja Fiqh Muamalah” 

 
166

Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, hh. 176-177  
167
 Musthafa Ahmad Zarqa, al-Uqud al-Musamma, Damascus: 

al-Mathbaah Fata al-Arab, 1965, hh. 242-243. 

 
168
 Disebut juga dengan istilah syirkah a‟mal, sirkah sina‟i, atau 

syirkah taqabbul. 
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Seluruh Imam mazhab mengakui syahnya syarikat ini, 

dengan mengambil dalil dari Abdullah ibn Mas‘ud r.a. yang 

mengungkapkan : 

ااشزشوذ أٔب ٚػّبس ٚعؼذ ف١ّب ٔظ١ت ٠َٛ ثذس )سٚاٖ إٌغبئٝ(
169

 

Sejalan dengan Hadits diatas, didalam kitab al-Raudhah al-

Nadhiyah sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq disebutkan: 

―Ketahuilah, bahwa semua nama-nama yang ada dalam 

kitab furu‘ tentang nama-nama syirkah seperti: 

mufawwadhah,‟Inan, wujuh dan abdan, bukanlah sebagai nama-

nama syari‘ah dan bukan pula lughawi, akan tetapi merupakan 

istilah baru dan diperbaharui. Tidak ada larangan bagi dua 

orang mencampur hartanya untuk mereka perdagangkan, 

seperti yang dikenal dengan istilah mufawwadhah. Kerena 

pemilik berhak menggunakan miliknya sebagaimana ia 

kehendaki, selama tindakannya tidak membawa kepada haram 

yang diharamkan oleh syari‘at. Adapun persyaratan samanya 

dua modal dan harus tunai dan diisyaratkan pula adanya akad, 

ini tidak ada alasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, 

harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. 

Demikian pula tidak ada larangan, bahwa dua orang 

bersyarikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa 

masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan 

permodalan, yang dikenal dengan syirkah ‗inan. 

 Jenis-jenis syirkah ini sudah ada pada zaman Nabi dan 

sejumlah sahabat berkecimpung dalam hal seperti ini. Mereka 

berserikat untuk membeli atau membeli bersama. Adapun 

persyaratan akad dibaurkan, tidak ada sumber yang dapat di 

pegang. Demikian juga, tidak mengapa salah satu dari dua 

orang mewakilkan yang lain untuk meminjam milik berdua 

seperti yang diistilahkan dengan syirkah wujuh. Tetapi syarat-

syarat yang mereka sebutkan tidak ada sumbernya. 

 Demikian pula tidak mengapa salah satu dari dua orang 

mewakilkan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang 

dibayar, seperti yang dikenal dengan sebutan syirkah 

                                                 
169
 Dari Abdullah ibn Mas‟ud r.a, “saya dan Sa‟ad bersekutu 

pada apa-apa (ghanimah) yang akan kita dapat di hari peperangan 

Badar (H.R. Nasa‟i) 
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abdan……….sebenarnya persoalan yang paling substansi dari 

ini adalah: seseorang boleh bergabung dengan orang lain 

untuk membeli atau menjual sesuatu dan untungnya untuk 

mereka berdua, sesuai dengan saham masing-masing…..170 

 

 Imam Syafei tidak membenarkan syarikat ini 

dengan alasan bahwa perkongsian hanya berhubungan dengan 

harta, bukan kerja. Batasan kerja tidak jelas dan mengandung 

kesamaran. 

 

2. Syirkah Wujuh 

Berbeda dengan macam-macam syarikat yang lain, syarikat 

wujuh adalah kerjasama antara pemilik barang dengan orang yang 

hanya bermodalkan kewibawaan dan kepercayaan. Secara tehnis, 

kegiatan ini adalah sesorang datang mengambil barang kepada 

pemilik barang dengan maksud dijual kembali. Pengambillan 

barang tersebut di ambil dengan hanya sikap kewibawaan dan 

kepercayaan yang di tinjau oleh si pemilik barang.  

Syarikat seperti ini banyak berlaku pada saat sekarang. Seperti 

misalnya. Seorang yang dikenal baik oleh pemilik modal, terutama 

akhlak dan kejujurannya datang kepada nya (pemilik modal 

tersebut), kemudian ia membawa barang-brang untuk dijualkan 

oleh nya, selanjutnya pembayaran dan keuntungan hasil penjualan 

barang berdasarkan kesepakatan pada waktu pengambilan barang. 

Dalam bentuk lain, seperti yang ditulis Antonio, yaitu kontrak 

antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise 

baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kridit 

dari suatu perusahaan, menjual barang tersebut secara tunai. 

Mereka berbagi dalam keuntuangan dan kerugian berdasarkan 

jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.171 

 

 

 

                                                 
170
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 13, hh. 179-180 

. 
171
 Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan Umum, hh. 133-134, 
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G. Al-Wakâlah ( Deputyship) 

 Al-Wakâlah bermakna al-Tafwîdh, al-I‟timâd atau al-hifdzu yang 

secara etimologi berarti penyerahan, pendelegasian, pemeliharaan atau 

pemberian mandat172, seperti ungkapan: ٚوٍذ ش١ئب ا١ٌه أٞ فٛػزٗ ا١ٌه
173

 

 Secara operasional berarti pelimpahan wewenang seseorang kepada 

orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan hal-hal yang diwakilkan. 

Karena sebagai manusia adakalanya ia dapat melakukan sesuatu perbuatan 

atas dirinya sendiri namun dilain kesempatan ia tidak dapat melakukan hal 

tersebut dan memerlukan orang lain sebagai wakilnya. Allah berfirman 

dalam salah satu penjelasan tentang kisah ashabul al-kahfi: 

ٚوزٌه ثؼضُٕٙ ١ٌزغبء ٌٛا ث١ُٕٙ. لبي لبئً ُِٕٙ: وُ ٌجضزُ, لبٌٛا: ٌجضٕب ٠ِٛب اٚ ثؼغ ٠َٛ. لبٌٛا 

سثىُ أػٍُ ثّب ٌجضزُ فبثؼضٛا أؽذوُ ثٛسلىُ ٘زٖ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ ف١ٍٕظش أ٠ٙب أصوٝ ؽؼبِب ف١ٍأرىُ 

(19ثشصق ِٕٗ ف١ٍزٍطف ٚال ٠شؼشْ ثىُ أؽذا )اٌىٙف: 
174

 

seperti juga firman Allah yang lain yang menceritakan tentang nabi Yusuf 

a.s. bahwa beliau (yusuf) bicara kepada raja yang mau mengemban amanat 

menjaga federal reserve negeri Mesir  

(55اعؼٍٕٟ ػٍٟ عضائٓ اٌألسع أٟ ؽف١ع ػ١ٍُ )٠ٛعف: 
175

 

 Para ulama sepakat kebolehan wakalah ini sebagai manifestasi dari 

ta‟awwun berdasarkan ketaqwaan dan keimanan. Namun dari beberapa literatur 

ada perbedaan pendapat ―wakalah‖ dalam arti niabah atau hanya mewakili an 

sich, yang berarti hanya pada tanggung jawab yang diamanahkan dan tidak 

menggantikan seluruh fungsi substantif dari yang memberi wakil. Ada juga yang 

menyatakan wakalah adalah wilayah, yang pada saat amanat itu pendelegasian 

                                                 
172
 Lihat Louis Ma‟luf, al-Munjîd fî al-Lughah wa a‟lâm, Beirut: 

Dâr al-Masrîq, 1987, h. 916 
173
 “Aku serahkan sesuatu kepadamu” 
174
 “ dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling 

bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara 

mereka:” sudah berapa lamakah kamu berada disini?” mereka 

menjawab:” kita sudah berada disini satu atau setengah hari”. Berkata 

yang lai lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu 

berada disini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia membawa makanan itu 

untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah 

sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun…” (Q.S. 18:19)  
175
 “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir0, 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi 

berpengetahuan “(Q.S. 12:55) 
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diserahkan, maka delegasi mempunyai hak untuk mewakili seluruh fungsi yang 

diwakili dalam mengarahkan amanah yang diberikan.176 

 Dalam pelaksanaan wakalah dapat terjadi dengan memberikan upah 

sebagai jerih payah delegasi. Upah dalam pengertian pemberian amal kepada 

delegasi sebagai rasa terima kasih. Bila kemudian upah dalam pengertian sebagai 

bagian dari akad, maka pelaku masuk dalam katagori sebagai orang sewaan, dan 

hal ini masuk dalam bab lain yaitu  (-bab sewa menyewa serta hukum dan 

problematikanya-). 

 Dalam jual beli misalnya, delegasi yang mewakili seseorang untuk 

melakukan transaksi berkewajiban untuk menjualnya berdasarkan kesepakatan 

yang mewakili. Bila tidak ada kesepakatan maka delegasi wajib menjualnya 

dengan harga yang telah ditetapkan secara cash dan tidak dalam angsuran. 

 Dalam sistem perbankan, Muhammad Syafe‘I Antonio 

menggambarkan skema aplikasi al-wakalah sebagai berikut: 

 

Skema al-Wakalah177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrak+Fee 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kontrak+Fee. 

 

1. Al-Ijarah (Operasional Lease). 

 Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berati al-„iwadhu 

(ganti), atau al-tsawab (pahala). Dalam terminologi syara‘ adalah: 

                                                 
176
 Lihat perbandingan tersebut pada: Ibrahim ibn Alâ ibn 

Farhun, al-Dibâj al-Madzhab fi Ma‟rifati A‟yân al-Madzhab, Mesir: 

Dâr al-Turâts, tt; Muhammad al-Khatîb al-Syarbini, Mughnî al-Muhtâj 

ilâ Ma‟rifati Ma‟âni Lafdz al-Minhâj, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978. 
177

Muhammad Antonio Syafe‟I, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan Umum, h.176.   

Nasabah 

Muwakil 
Agency 

Administration 

Collection 

Payment 

Co Arranger 

dll 

Bank 

Wakil 

Investor 

Muwakil 
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―suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian‖.178 Sewa menyewa tersebut dalam (a) barang yang 

bergerak, (b) barang tidak bergerak, dan (c) tenaga.  

 Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan orang 

lain dalam kehidupannya sehari. Dan itulah sesungguhnya 

eksistensi manusia. Sebagai bagian dari masyarakat luas, individu 

pasti mempunyai kelebihan dari orang lain dalam beberapa sektor 

riil. Seorang pemilik rumah memberikan kelebihan rumahnya 

untuk disewakan orang lain. Seorang dokter menyewa tenaga ahli 

bangunan untuk merenovasi rumahnya, atau membangun 

rumahnya. Seorang yang mempunyai kendaraan menjalankan 

usahanya dengan menjadikan kendaraan umum yang dibutuhkan 

oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai kendaraan. Semua itu 

menunjukkan bahwa sewa menyewa dalam bentuk mengambil 

manfaat dari suatu barang yang disewakan dibolehkan dalam Islam. 

hal ini dilandasi pada: 

.ٚاْ أسدرُ اْ رغزشػؼٛا أٚالدوُ فال عٕبػ ػ١ٍىُ ارا عٍّزُ ِبأر١زُ ثبٌّؼشٚف 1

(233ٚاارمٛهللا ٚاػٍّٛا أْ هللا ثّب رؼٍّْٛ ثظ١ش )اٌجمشح: 
179

 

.أُ٘ ٠مغّْٛ سؽّذ سثه ٔؾٓ لغّٕب ث١ُٕٙ ِؼ١شزُٙ فٟ اٌؾ١ٛح اٌذ١ٔب ٚسفؼٕب 2

١ش ِّب ثؼؼُٙ فٛق ثؼغ دسعذ ١ٌزخز ثؼؼُٙ ثؼؼب عخش٠ب ٚسؽّذ سثه خ

(٠32غّؼْٛ )اٌضخشف: 
180

 

لبٌذ اؽذّ٘ب ٠بثذ اعزبعشٖ اْ ع١ش ِٓ اعزأعشد اٌمٜٛ اال١ِٓ. لبي أٝ أس٠ذ أْ  .3

أىؾه اؽذٞ اثٕزٟ ٘ز١ٓ ػٍٟ أْ رأعشْ صّٕٟ ؽغظ. فبْ ارّّذ ػششا فّٓ 

                                                 
178
 Pemilik yang menyewakan= mu‟ajir; penyewa= musta‟jir; 

barang sewaan= ma‟jur; sedang imbalannya= ajru.lihat, Mustofa 

Ahmad Zarqa, al-Fiqh al-Islami Fi Tsaubihi al-Jadid: al-Mudkhal al-

Fiqh al A‟am, Damascus: Mathbaah Jami‟ah Dimasq, 1959, hh.198-

199.  
179
 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. 2: 233) 
180
 “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghindupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami meninggikan sebagaian mereka dapat 

mempergunakan yang lain. dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa 

yang mereka kumpulkan” ( Q.S.43: 233) 
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-26ػٕذن ِٚب أس٠ذ اْ شك ػ١ٍه عزغذٟٔ اْ شبء هللا ِٓ اٌظبٌؾ١ٓ)اٌمظض: 

27)
181

  

Sementara dalam hadits, Aisyah r.a. meriwayatkan: 

اعزبعشسعٛي هللا طٍىبهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚأثٛ ثىش سعال ِٓ ثٕٟ اٌذ٠ً ٘بد٠ب خش٠زب, ٚ٘ٛ 

ػٍٝ د٠ٓ وفبس لش٠ش. فذفؼب ا١ٌٗ ساؽٍز١ّٕٙب ٚٚػذاٖ غبسصٛس ثؼذ صال س ١ٌبي 

ثشاؽٍز١ّٙب )سٚاٖ اٌجخبسٞ(
182

 

 

 Secara umum sewa menyewa mempunyai rukun dan 

syarat-syarat. Rukun sewa menyewa berdasarkan kesepakatan 

ulama yaitu adanya ijab kabul baik secara lisan maupun dalam 

bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan 

kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. 

 Adapun syarat-syarat sewa menyewa meliputi hal-hal 

sebagai berikut: (1) kedua belah pihak haruslah berakal, dewasa dan 

mumayyiz; (2) adanya ridha (suka sama suka) kedua belah pihak; (3) 

objek sewa menyewa haruslah mempunyai manfaat yang jelas, 

dipenuhi secara riil maupun formil; (4) bila berbentuk barang, 

maka barang sewaan itu harus bisa diserahkan dan dapat 

dimanfaatkan; bila dalam bentuk tenaga, maka sewaan terhadap 

tenaga harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk pemberi 

sewa. (5) dalam sewa menyewa adalah sesuatu yang halal dan 

diridhai oleh Allah. Hal-hal yang dilarang seperti menyewa body 

                                                 
181

“Salah seorang dari wanita itu berkata:” wahai bapakku, 

ambillah ia sebagai orang yang pekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata dia 

(Syu‟aib):” sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan 

salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku 

delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. 

Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang 

baik “(Q.S. 28: 26-27)  
182
 Rasulullah saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk 

jalan yang ahli dari Banid Dail dan orang itu memeluk agama kafir 

Quraisy. Kedua beliau (Rasul dan Abu Bakar) membayarnya dengan 

kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya digua Tsaur 

sesudah tiga malam dengan kendaraan keduannya (H.R. Bukhari), 

diambil dari Sayyid Syabbiq, Fiqhu al-Sunnah, Kuwait: Dar al-Bayan, 

tt. 
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guard untuk menganiaya seseorang, termasuk juga menyewa 

kelompok untuk berdemontrasi dan merusak serta menjarah 

barang-barang sekitar dari tempat untuk melakukan demontrasi. (6) 

pembayaran sewa menyewa haruslah transparan, jelas, dan sesuai 

dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Menyewa pekerja sesuaikan 

dengan upah minimun regional (UMR) yang berlaku. 

 Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan hak-hak kaum buruh. 

Seperti dikutip dari Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathih 

Ahmad Abdul Karim, bahwa hak-hak kaum buruh menurut Islam 

adalah sebagai berikut: Pertama, pelunasan upah. Kalau Islam 

mewajibkan kerja atas setiap orang yang berkemampuan dan 

menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan untuk 

mendapatkan keridhaan Allah dan rezeki-Nya yang baik-baik, maka 

Islam membolehkan seseorang untuk berusaha menjadi kaya dari 

upahnya. Sabda Rasulullah saw. 

 ٌؼبًِ ػ١ٍٙب )سٚاٖ اٌجخبسٜ ٚ ِغٍُ(……ال رؾً اٌظذلخ ٌغٕٟ اال ٌخّغخ 

 Rasulullah saw telah menetapkan upah petugas yang kaya 

yang diambil dari zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya. Al-

San‘ani dalam kitabnya Subulu al-Salam seperti dikutip al-Assal dan 

al Fathih menjelaskan:‖ bahwa hadits tersebut memberi pengertian 

bahwa buruh patut mengambil upah pekerjaannya dan tidak boleh 

menolaknya.  

 Kedua, Upah harus sesuai dengan pekerjaannya, baik 

ditetapkan oleh pemilik maupun hasil negoisasi. Sebab mengurangi 

upah dari mesti yang diterima oleh buruh termasuk dalam katagori 

penganiayaan. seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi: 

٠ب غجبدٞ أٟ ؽشِذ اٌظٍُ ػٍٟ ٔفغٟ ٚعؼٍزٗ ث١ٕىُ ِؾشِب فال رظب ٌّٛا
183

 

Dalam firman Allah Swt disebutkan juga: 

… (183ٚال رجخغٛاإٌبط أش١بء ُ٘ ٚال رؼضٛا فٟ االسع ِفغذ٠ٓ )اٌشؼشاء: 
184

 

                                                 
183

“Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya Aku telah 

mengahramkan atas diri-Ku berbuat aniaya, dan aku jadikan 

penganiayaan diantara kamu sekalian hal yang diharamkan. Maka 

janganlah kamu saling menganiaya” (Hadits Qudsi), dikutip dari kitab 

Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, al-

Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam Mabadiuhu Wahdafuhu,  Cairo: 

Maktabah al-babi al-Halabi, 1998, h.162   
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(188ٚال رأوً أِٛاٌىُ ث١ٕىُ ثبٌجبؽً )اٌجمشح: 
185

 

Rasulullah saw bersabda: 

ارمٛاٌظٍُ فبْ اٌظٍُ ظٍّبد ٠َٛ اٌم١بِخ
186

   

Ketiga, dalam hal upah, Islam tidak membatasi cara-cara 

tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-

beda menurut situasi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga 

barang yang diproduksi dan taraf hidup. Oleh karenanya ma‘ruf 

dalam katagori ini adalah sinyalemen untuk memberikan upah 

sesuai dengan adat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat yang 

kiranya pemberian itu juga dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan 

pokok hidup dan sosial si buruh. Dengan demikian ukuran upah 

juga merupakan salah satu persoalan maslhat dari sekian banyak 

maslahah mursalah dari masyarakat Islam.  

 Keempat, Adanya jaminan dan pelayanan kesehatan dari 

majikan terhadap semua buruh ataupun karyawan yang disuruh. 

Al-Mustaurid ibn Syaddad al-Fihri dari Nabi Saw bersabda: 

هي ولي لنب شيئب فلن تكي لو اهزأة فليتزوج اهزأة وهي لن يكي لو سكي فليتخذ 

فوي  هسكنب وهي لن يكي لو هزكب فليتخذ هزكبب وهي لن يكي لو خبدهب فليتخذ خبدهب

187اتخذ سىي ذلك كنزا او ايال جبء هللا يىم القيبهت غبال اوسبرقب  

Dengan demikian nampak jelas bahwa, buruh dan karyawan 

merupakan bagian dari sirkulasi produksi yang tidak dapat 

diremehkan. Dengan demikian jelaslah betapa Islam sangat 

                                                                                                                     
184

“…..Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan” (al-Syuara: 183) 
185
 dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang batil. (al-Baqarah: 188) 
186
 “hati-hatilah jangan sampai menganiaya, sebab 

penganiyaan adalah kegelapan demi kegelapan di hari kiamat.  
187
 “Barang siapa yang mengurus sesuatu untuk kita namun dia 

belum beristri, maka hendaklah dia menikahi seorang wanita. Yang 

belum mempunyai rumah hendaklah dia menbuat rumah. Yang belum 

mempunyai kendaraan hendaklah ia membeli kendaraan. Dan yang 

belum mempunyai pelayaan hendaklah suruh orang menjadi 

palayanannya. Maka barang siapa menyimpan suatu simpanan selain 

dari yang tersebut tadi, atau mengambil seekor untua, Allah akan 

datangkan ia kelak di hari kiamat dalam keadaan terbelengu atau 

sebagai seorang pencuri”. . 
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memperhatikan kesejahtraan karyawan dan buruh. Betapa sekarang 

kaum buruh yang selalu ditekan, diremahkan bahkan terjadi 

pelecehan terhadap kaum buruh, terutama kaum buruh wanita. 

 

Berikut ini Beberapa contoh dalam masalah ijarah adalah:  

a) Sewa tenaga untuk kegiatan usaha jumputan188 di Palembang. 

Sengaja contoh diawali dengan kegiatan home industri 

jumputan di kota Palembang. Para pekerja di sentra jumputan 

merupakan pekerja yang trampil turun temurun dalam 

substansinya. Para pekerja yang telah melakukan kontrak baik 

lisan maupun tulisan wajib melaksnakan kewajibannya sesuai 

dengan isi kontrak. Sementara pihak pengelola (majikan) 

bertanggung jawab dalam pembayaran upah tepat waktu. Yang 

menarik dalam usaha ini, adalah kegiatan yang berjalan juga 

berdasarkan kekeluargaan, saling tompang, dan bahkan 

kemudian bersatu dalam satu ikatan keluarga dan 

mengembangkan lagi usaha tersebut secara maksimal dan 

standar nasional. Dalam istilah fiqh perbuatan itu disebut 

dengan ajir mustharak.189 

Hubungan silaturahmi yang berjalan juga terpisah dengan 

pemasaran masing-masing sentra. Namun demikian bila salah 

                                                 
188
 Di samping kerajinan songket, dan kerajinan kerang 

Jumputan adalah salah satu usaha kerajinan pembuatan kain daerah 

Palembang, kerajinan kain jumputan ini menggunakan banyak tenaga 

kerja, mulai dari tenaga menjumput kain (yaitu kain yang diikat dengan 

tali rapiah pada motip-motip yang diinginkan), setelah itu dicelup 

(dicelup dalam warna yang sudah diinginkan), kemudian dijemur, dan 

di buat lagi menjadi motip yang lebih menerik, yang biasanya 

digunakan prada baik manual maupun timbul sebagai pemanis kain. 

Setiap sentra produk memerlukan paling tidak 5 orang sebagai tenaga 

upahan yang dibayar berdasarkan kesepakatan. Kain ini sudah dikenal  

secara nasional dan ASEAN, dipasarkan melalui pameran-pameran 

daerah dan regional. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 

pembuatan dan pemasarannya dapat disurvey ke daerah pusat sentra 

kerajinan jumputan di daerah Kertapati Palembang, Sum Sel. Lebih 

jauh lihat hasil penelitian saya” Usaha Kerajinan Songket dan Jumputan 

Dalam Perspektif Muamalah Islam, Skripsi tidak dipublikasikan, 1995.   
189
 Mahmud Abu Sa‟ud, Khuthûtum Raîsiyah fî al-Iqtishadhi al-

Islami, Kuwait, Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1968, hh. 302-304 
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seorang sentra memerlukan motif yang tidak dipunyai, maka 

dengan segera sentra lain menyediakan barang tersebut dengan 

sistem pembayaran cash.  

Berdasrkan penelitian penulis di pusat-pusat sentra, 

walaupun mereka belum terjangkau secara utuh konseps 

muamalah Islam, namun mereka telah menerapkan sistem 

perdagangan dan perburuhan berdasarkan syari‘at Islam. 

artinya dalam sisi pekerja mereka secara alamiah telah 

melakukan konsep al-Qur‘an 

……٠با٠ٙب اٌز٠ٓ إِٔٛا أٚفٛا ثبٌؼمٛد (1)اٌّبئذح:  
190

 

   Sedangkan dari sisi majikan pemilik usaha jumputan, 

mereka telah melakukan tanggung jwab dalam pembayaran 

upah para pekerja dengan benar dan tepat waktu, sesuai 

dengan sabda Rasulullah saw. 

عشٖ لجً أْ ٠غف ػشلٗ )سٚاٖ أثٓ ِبعٗ(أػطٛا االع١ش أ
191

 

لبي سعٛي هللا طٍىبهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ: لبي هللا ػض ٚعً: صالصخ أٔب خظُّٙ ٠َٛ 

اٌم١بِخ: سعً أػطٝ ثٟ صُ غذس, ٚسعً ثبع ؽشا فبوً صّٕٗ, ٚسعً اعزأعش 

اع١شا فبعزٛفٝ ِٕٗ ٌُٚ ٠ؼطٗ أعشٖ )سٚاٖ ِغٍُ(
192

 

 

b) Sewa Menyewa Kios atau Ruko (Rumah Toko). 

Masalah yang menyangkut sewa menyewa rumah sudah 

umum dimana-mana, kiasan sewa rumah adalah mereka yang 

menyewa kios atau ruko. Pada prinsipnya sewa menyewa 

demikian tidaklah melanggar syari‘at, karena penyewaan 

tersebut dipergunakan untuk saling mengambil manfaat. Yang 

utama (a) tidak merusak bangunan, atau membuatnya rapuh 

karena di sengaja, (b) orang menyewakan berkewajiban 

menuhi hal-hal yang memungkinkan rumah itu dapat dihuni, 

                                                 
190

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.. (al-

Maidah: 1)  
191
 “..bayarlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering” 

(H.R. Ibn Majah). 
192
 “Allah Berfirman, Ada tiga orang yang aku menjadi musuh 

di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama (Ku) kemudian 

ia berkhianat; orang yang menual manusia merdeka dan ia makan 

harganya; dan seseorang yang memperkerjakan buruh lalu ia ambil 

tenaganya tetapi ia tidak membayar gajinya. (H.R. Muslim), Imam 

Muslim, Shahih Muslim, Cairo: Masyhad al-Husaini, tt. H. 413. 
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(c) penyewa bertanggung jawab pada hal-hal diluar perjanjian, 

seperti pembayaran listrik, membenahi genting yang bocor, 

dsbnya. 

 

c) Sewa menyewa Tanah.  

Dalam masalah sewa menyewa tanah adalah merupakan 

bagian dari muamalah yang dibolehkan. Dengan beberapa 

ketentuan sebagai berikut: (a) harus jelas penggunaan tanah 

tersebut, apakah untuk lahan pertanian, lahan perkebunan, 

atau untuk membangun rumah, (b) antara penyewa dan 

pemilik tanah telah mempunyai kesepakatan dengan beberapa 

ketentuan yang sekiranya dapat membatalkan transaksi sewa 

menyewa tersebut, (c) penyewa tidak berhak mengadakan 

pembatalan sepihak ketika telah terjadi sewa menyewa, kecuali 

pada sesuatu hal yang mendesak, bila itu terjadi maka yang 

menyewa dapat meminta ganti rugi atas semua hal yang telah 

dilakukan diatas tanah yang disewakan. 

 

d) Sewa menyewa motor dan mobil193 

Seperti juga dibolehkannya sewa menyewa hewan yang 

memiliki berbagai macam kegunaan. Sewa menyewa motor 

atau mobil yang berlaku di masyarakat umum juga dibolehkan 

dalam syari‘at Islam. didalam sistem penyewaan ini berlaku 

kejelasan dalam segala hal apapun yang memungkinkan 

wanprestasi, dan menjaga kehati-hatian dan untuk kemaslahatan. 

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal yaitu: (a) harus adanya 

kejelasan jangka waktu peminjaman; (b) lingkungan dan 

kegunaan penyewaan kendaraan itu.194 

 

 

                                                 
193
 Secara tersirat persoalan yang berkenaan dengan sewa 

menyewa kendaraan belum ditulis oleh para fuqaha, namun penulis 

mencoba mengqiaskannya dengan dibolehnya penyewaan hewan untuk 

diambil manfaatnya, seperti untuk pengankutan barang, atau 

ditunggangi. 
194
 Lihat qiasan dari pandangan Mustofa Ahmad al-Zarqâ, al-

Fiqh al-Islâmi Fî Tsaubihî al-Jadîd: al-Mudkhâl al-Fiqh al- â‟am, 

Damascus: Mathbaah Jami‟ah Dimasq, 1959, hh. 89-91 
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H. Al-Rahn ( Mortgage) 

 Secara operasional rahn, mortgage atau gadai adalah menahan salah 

satu harta milik di peminjam baik berupa barang bergerak maupun yang 

tidak bergerak sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya195. Dalam 

arti lain, seseorang meminjam uang dengan menjaminkan benda berharga 

miliknya dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak196. Atau 

menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara‘ sebagai jaminan 

(collateral) atas piutang  yang memungkinkan terbayarnya hutang si 

peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. 

 Rahn sudah merupakan kebiasan sejak zaman dahulu kala dan 

sudah dikenal sebagai kebiasan. Bahkan di Indonesia sendiri telah berdiri 

organisasi yang mengurusi masalah rahn ini dengan nama ―rumah gadai‖, 

menyebar di 26 propinsi di seluruh kepulauan Indonesia. Syari‘at Islam 

sendiri membolehkan rahn dengan landasan: 

ٚاْ وٕزُ ػٍٝ عفش ٌُٚ رغذٚا وبرجب فش٘بْ ِمجٛػخ فبْ أِٓ ثؼؼىُ ثؼؼب فٍإد اٌزٜ اؤرّٓ 

(283أِبٔزٗ )اٌجمشح: 
197

 

Beberapa Hadits Rasulullah yang menguatkan dibolehnya rahn ini adalah: 

 

بئشخ سػٝ هللا ػٕٙب أْ إٌجٝ طٍىبهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ اشزشٜ ؽؼبِب ِٓ ٠ٙٛدٞ اٌٟ أعً ػٓ ػ

ٚسٕ٘ٗ دسػب ِٓ ؽذ٠ذ )سٚاٖ اٌجخبسٞ(
198

 

ػٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ  لبي: لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: اٌش٘ٓ ٠شوت ثٕفمزٗ   

ٞ ٠شوت ٠ٚششة )سٚاٖ ارا وبْ ِش٘ٛٔب ٌٚجٓ اٌذس ٠ششة ثٕفمزٗ ارا وبْ ِش٘ٛٔب ٚػٍٟ اٌز

اٌغّبػخ اال ِغٍُ ٚ إٌغبئ(
199

 

                                                 
195
 Abdul Razâq al-Sanhuri, Mashâdir al-Haq fî al-Fiqh al-

Islâmi: Dirasah Muqârranah bi al-Fiqhi al-Gharby, Mesir: Jâmi‟ah al-

Duwal al-Arabiyah Ma‟had al-Buhuts wa al-Dirâsah al-Arabiyah, 1967, 

h. 182 
196
 Muhammad Fauzy Faidullâh, Nadhâriyyah al-Dhamân al-

Islâmi al-â‟am, cet I, Kuwait: Maktabh al-Turats al-Islâmy, 1983, hh. 

90-91 
197
 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada 

barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
198
 Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Saw membeli makanan 

dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (H.R. 

Bukhari). Kitab al-Bukhari, bab al-Buyu, no.1926.  
199
 Dari Abi Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda:” 

apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (ol eh 

orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya 
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 Rahn dapat di aplikasikan dalam perbankan. Kontrak rahn dapat 

dipakai dalam dua hal yaitu (1) sebagai produk pelengkap; dan (2) sebagai 

produk tersendiri. Sebagai produk pelenkap, ia dipakai sebagai collateral 

terhadap produk lain. seperti dalam sistem bai‟u murabahah200. Bila terjadi 

akad antara nasabah dengan pihak bank, maka bank berhak menahan 

barang nya yang lain sebagai borg (jaminan) dari konsekwensi akad rahn. 

Sebagai produk tersendiri rahn dapat sebagai alternatif dari penggandaian 

convesional. Dalam rahn tidak diperbolehkan adanya bunga, yang ada 

adalah pelaku rahn hanya boleh mengambil uang sebagai pemeliharaan 

barang yang digadaikan.201   

 Antonio Syafei mengungkapkan beberapa manfaat dan resiko 

dalam rahn yang diambil oleh bank. Manfaatnya adalah : (1) menjaga 

kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas 

pembiayaan yang diberikan bank; (2) memberikan keamanan bagi 

pemegang deposito dan segenap penabung bahwa dananya tidak akan 

hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset 

atau barang yang dipegang oleh bank; (3) jika rahn diterapkan dalam 

mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu 

kaum muslimin yang lain yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah; 

(4) manfaat langsung yang didapat bank adalah biaya-biaya kongkret yang 

harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset 

                                                                                                                     

(menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang 

deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah 

mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan 

minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya). (H.R. 

Jama‟ah kecuali Muslim dan Nasai). Lihat kitab shahih al-Bukhari, no. 

2329, dalam bab al-Rahn. 
200
 Ditahun 2000 saja untuk mendapatkan kredit eksport atau 

kredit untuk bank-bank di dalam negeri, para pengusaha harus memiliki 

jaminan uang tunai (colaral cash) dan dikenakan pajak pula. Data dari 

“Jepitan Bagi Dunia Usaha”, Kompas, 20 Desember 2000, h.56, 

bandingkan dalam sistem rahn yang dipakai oleh perbankan syari‟ah. 
201
 Bandingkan dengan bunga dalam penggadaian. Pada rahn, 

tidak ada penggandaan uang, biaya rahn hanya ditetapkan sekali di awal 

transaksi rahn. Sedangkan bunga dalam penggadaian bersifat 

akumulatif dan dan berlipat ganda. Lihat Ali Ahmad Salus, Muâmalat 

al-Bunuk al-Hadithah fi dhauil Islam, Doha: Dar al-Haramain, 1983, 

hh. 102-103 
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tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia202, maka nasabah juga 

harus membayar biaya asuransi203 yang besarnya sesuai dengan yang 

berlaku secara umum. 

 Sedangkan resiko yang mungkin didapat dalam rahn adalah (1) 

resiko terjadinya wanprestasi; (2) resiko penurunan nilai aset yang ditahan 

atau rusak.204 Maka kemudian secara umum antonio Syafe‘I membentuk 

skema penerapan rahn dengan pembiayaan di perbankan syari‘ah sebagai 

berikut: 

 

Skema al-Rahn205 

 

 

 

 

      (1c) 

(2) Permohonan Pembiayaan  

 

 

 

(3) Akad Pembiayaan 

 

 

(4) Hutang+mark up 

 

 

 

 

                         

(1a)  

 

 

 

 

(1b) Titipan/Gadai pembiayaan 

 

       

 

 

 

 

 

                                                 
202
 fidusia= penahanan barang bergerak sebagai jaminan 

pembayaran.  
203
 Mengenai asuransi dapat dilihat dalam bab khusus dalam 

buku ini. 
204
 Manfaat dan resiko rahn diambil dari Muhammad Syafe‟I 

Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu Pengenalan Umum, hh. 184-185 
205
 Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan Umum, hh.185. Dalam penulisan bagan,  prinsip skema 

sama, bentuk gambar berbeda (pen.) 

Marhum bih 

(Pembiayaan) 

Murtahin 

(Bank) 

Rahin 

(Nasabah) 

Marhum 

(jaminan) 
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Riba206: Repleksi Sejarah Lintas Agama antara Pro Dan Kontra 

  Salah satu persoalan yang selalu hangat dibicarakan  dalam masalah 

ekonomi Islam adalah masalah riba yang diharamkan dalam al-Qur‘an. 

―pertanyaan yang sering dikemukakan adalah bagaimana perekonomian 

kaum muslimin dilaksanakan di tengah-tengah sistem perbankan modern 

yang antara lain mensyaratkan praktek bunga dalam sistem sistem simpan 

pinjam uang?‖. 

 Secara operasional riba menurut beberapa ulama adalah sebagai 

berikut: 

1. Badr al-Din al-Aini berpendapat: 

اٌض٠بدح ػٍٝ أطً ِبي ِٓ غ١ش ػمذ رجب٠غ -االطً ف١ٗ اٌشثب ٘ٛ اٌض٠بدح
207

 

2. Imam Sarakhsi berpendapat: 

اٌشثب ٘ٛ اٌفؼً اٌخبٌٝ ػٓ ػٛع اٌّششٚؽ فٟ اٌج١غ
208
   

3. Imam Nawawi perpendapat: 

لبي اٌّبٚسدٞ اخزٍف أطؾبثٕب ف١ّب عبءثٗ اٌمشأْ فٟ رؾش٠ُ اٌشثب ػٍٝ ……

غًّ فغشرٗ اٌغٕخ, ٚوً ِبعبءد ثٗ اٌغٕخ ِٓ أؽىبَ فٙٛ ٚع١ٙٓ. أؽذّ٘ب: أٔٗ ِ

ث١بْ ٌّغًّ اٌمشأْ ٔمذا وبْ أٚ ٔغ١ئخ. ٚاٌضبٟٔ : أْ اٌزؾش٠ُ اٌزٞ فٟ اٌمشأْ أّٔب 

رٕبي ِبوبْ ِؼٙٛدا ٌٍغب١ٍ٘خ ِٓ سثب إٌغبء ٚؽٍت اٌض٠بدح فٟ اٌّبي ثض٠بدح االعً صُ 

ثٗ اٌمشأْٚسدد اٌغٕخ ثض٠بدح اٌشثب فٟ إٌمذ ِؼبفب اٌٟ ِبعبء 
209

   

 

4. Ahli ekonomi Indonesia, Muhammad Hatta berpendapat dengan 

membedakan dengan tajam antara rente dan riba. Rente adalah 

balas jasa atas pinjaman yang telah digunakan untuk kepentingan 

                                                 
206
 secara etimologi riba berarti al-Ziyadah=tambahan, berarti 

juga tumbuh dan membesar. Secara operasional riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. lihat 

urutan kronologis riba dalam al-Qur‟am, (1)  Q. S. al-Rum: 39; (2) Q.S. 

al-Baqarah: 275-278, dan 280.; (3) Q. S. Ali Imron: 130 dan (4)  al-

Nisa:29. Yang kesmuanya disebutkan sebanyak 7 kali.  
207
 “Prinsip utama didalamnya adalah penambahan, riba berarti 

penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riiel, Badr 

al-Din al-Aini, Umdatu qari Syarah Shahih al-Bukhari, 

Comstantinopel: Mathba‟ah al-Amira, 1310, vol.V. h. 436. 
208
 Imam Sarakhsi, “al-Mabsut”, dikutip oleh Syahabuddin 

Ahmad al-Syalabi, Hâsyiah alâ Tabyini al-Haqâiqi Syarh Kanzu al-

Daqâiq, Mesir: Dâr Ihya al Turatsi al-Araby, 1312, hh. 286-287. 
209
 Imam al-Nawawi, Syarh al-Muhadzadzab, vol. Ix, Cairo: 

cetakan Zakaria Ali Yusuf, tt, h. 442.   
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produksi. Sedangkan riba adalah tambahan atau hutang yag 

dipakai untuk konsumsi.210 

 Beberapa pandangan para pendeta awal kristen (abad I-XII) 

melalui rujukan kitab perjanjian lama: 

1. St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga 

sebagai orang yang tidak berperikemanusian, bagi nya, mengambil 

bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang 

memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan 

dari airmata dan kesusahan orang miskin; 

2.  St.Jhon Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang 

terdapat dalam perjanjian lama yang ditujukan bagi orang-orang 

Yahudi juga berlaku bagi penganut perjanjian baru; 

3. St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang 

miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang 

merampok orang kaya, karena keduanya sama-sama merampok, 

satu terhadap orang kaya dan satunya lagi terhadap orang 

miskin.211 

Untuk memahami lebih jelas apa dan bagaimana riba, terlebih 

dahulu akan dikaji sejarah riba. Menurut Muhammad Assad, dahulu, 

seteleh dibebaskan oleh Nabi Musa dari belengu perbudakan Fir‘aun, 

bangsa Yahudi memperoleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi setelah itu, 

terutama setelah masa nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami beragai 

malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya 

adalah kerena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta 

manusia secara batil. Padahal pekerjaan itu seperti ditulis dalam al-Qur‘an, 

telah dilarang oleh kitab Taurat dan Zabur (yang sekarang dikenal dengan 

perjanjian lama. Pen.)212  Sistem bunga yang dikembangkan oleh 

                                                 
210
 Muhammad Hatta, Islam dan Rente (Beberapa Pasal 

Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank), Jakarta: Balai Pustaka, 1958.  
211
 Lihat Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari‟ah: Sebuah 

Pengenalan Umum, hh.70-71; dalam bukunya juga diterangkan 

beberapa bentuk undang-undang yang dikeluarkan gereja tentang 

masalah larangan praktek bunga. Seperti: Council of Elvira (Spanyol 

tahun306) yang mengeluarkan camom 20; Council of Aries (tahun 314 

mengeluarkan canon 44; First Ciuncil of Nicea (tahun 325) 

mengeluarkan canon 17 
212
 Muhammad Assad, The Message of The al-Qur‟an, 

Giblartar: Dar Andalus, 1984, hh. 4-8. 
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orang-orang Yahudi semakin bertambah canggih dengan berbagai teori 

dan prakteknya. Salah satu yang kemudian diadopsi oleh orang-orang 

Indonesia adalah ―tukang kredit‖213.  

Perkembangan bunga uang semakin jelas nampak ketika memasuki 

abad ke-11, ketika orang-orang Yahudi mengubah profesi mereka dari 

pedagang214 kedalam bisnis uang. Hingga sekarang perkembangan bunga 

bank dan riba semacam sebuah doktrin yang tidak pernah lepas dari pro 

dan kontra.  

Sebelum Islam mengharamkan Riba, kode hukum Musa telah 

berlaku larangan riba ini215. Larangan riba bukan unik budaya hukum 

Yahudi. Para filsuf Yunani kuno dan Romawi kuno juga telah 

mengembangkan teori yang mendasari pelarangan riba. Di Yunani 

umpamanya, riba disebut sebagai rukos, yaitu sesuatu yang dilahirkan oleh 

suatu makhluk organik. Menurut Aristoteles seperti dikutip Dawan bahwa 

uang bukanlah objek yang bukan tergolong organik (inorganic), dan 

digunakan sebagai medium pertukaran. Karena itu, maka uang tidak bisa 

―beranak‖. Barang siapa yang meminta bayaran dari meminjamkan uang, 

maka tindakannya itu, oleh Aristoteles, dinilai sebagai bertentangan dengan 

hukum alam.216 

Baik di Yunani maupun di Roma kuno, sumber penghasilan yang 

paling terhormat adalah penyewaan tanah, sedangkan peminjaman uang 

bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki surplus uang dan pekerjaan 

tersebut dianggap sebagai pekerjaan rendah dan tidak memegang moral.. 

sehingga kebijakan apapun mengenai bunga dan pelarangan tidak pernah 

dihadapi dengan serius. Mereka yang menganggap pelarangan bunga dicap 

                                                 
213
 Lihat, Dawan Raharjo, “Riba”,dalam Jurnal Ulumul Qur‟an, 

vol.II, 1991, No. 9,  h. 45.  
214
 Kaum Yahudi dikenal sebagai pedagang, karena 

ketersingkiran mereka disektor pertanian yang lebih banyak pada 

masalah kepemilikan tanah, sementara kaum Yahudi sendiri adalah 

bangsa yang tidak mempunyai tanah dan dimusuhi semua negara juga 

di murkai Allah. Oleh karenanya mereka piawai dalam masalah 

perdagangan.  
215
 Lihat dalam Perjanjian lama, Leviticus XXV: 36 dan 

Deutoronomy XXII: 20. Yang menariknya dalam kitab ini, larangan 

riba hanya berlaku bagi bangsa Yahudi dan tidak untuk bangsa-bangsa 

lain. . 
216
 M. Dawam Rahardjo, Riba, Jurnal Ulumul al-Qur‟an, Vol. 

II. 1991, No. 9, h.46. 
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sebagai masyarakat tidak bermoral dan tidak taat akan hukum. Seperti 

misalnya di Athena, pada era pemerintahan Solon, bunga memang tidak 

dilarang, tetapi tingkat suku bunganya dibatasi, antara lain dengan maksud 

melindungi penduduk penduduk pada sektor pertanian. Para pekerja 

―bunga uang‖ tidak memberontak atau mengadakan sikap sebagai anti 

tesis. Begitu juga di Roma, Tabel dua belas diciptakan untuk membatasi 

suku bunga hingga 10 % saja pertahun. Hingga muncul kemudian di tahun 

342 SM diumumkan oleh pemerintahan di Roma berupa lex genucia yang 

melarang pengambilan bunga uang berapapun jumlahnya. Dengan satu 

hukum ― membungakan uang sama dengan tindak kejahatan‖, juga tidak 

dijadikan bahan diskusi panjang dikalangan bangsawan baik yang pro 

maupun yang kontra.  

Bunga bank tidak boleh 

Selanjutnya di sepanjang abad pertengahan kaum agamawan dan 

cendikiawan tetap konsisten dengan pandangan Injil217, tercermin dari 

ajaran Paus Gregorius dari Nyassa dan teolog Filusuf Agung Thomas 

Aquinias218. Doktrin larangan riba dalam bentuk apapun selama seribu 

tahun dapat dipertahankan karena beberapa sebab, (1) semua pinjaman 

pada umumnya hanya dipergunakan untuk keperluan konsumsi oleh 

mereka yang kekurangan dan membutuhkannya; (2) kesempatan bisnis 

pada masa itu sangat terbatas, sehingga peminjaman dan pengembalian 

dalam bentuk utuh tidak membentuk persepsi opportunity cost219. 

Hingga sampai abad pada abad XVI, para reformis kristen220 

mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Beberapa 

                                                 
217
 Kaum gereja berpegang pada Injil Lukas VI: 35. 
218
 Keduanya eksis mengutuk praktek bunga karena menurutnya 

pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Apalagi dalam prakteknya 

menggunakan sistem seperti membantu, tetapi pada saat menagih dan 

meminta imbalan bunga bertindak kejam, lihat Eka Dharma Putra, 

“Bisnis dan Etika Kristiani”, Jurnal Ulumul Qur‟an, no.6. Vol, II. 1990, 

hh. 22-29.  
219
 Dalam masyarakat sederhana, meminjamkan sesuatu benda 

kepada mereka yang membutuhkan akan dinilai sebagai kebajikan, 

malahan amal ini lebih ringan daripada memberikan sesuatu sedekah. 

(pen.) 

 
220
 Para reformis itu antara lain, Jhon Calvin (1509-1564); 

Charles du Moulin (1500-1566); Claude Saumaise (1588-1653); 

Marthin Luther (1483-1546); Melanchton (1497-1560); dan Zwingli 
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pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain: (1) dosa apabila 

bunga memberatkan; (2) uang dapat membiak;(3) tidak menjadikan 

pengambilan bunga sebagai profesi; (3) jangan mengambil bunga dari 

orang miskin. 

Du Maulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana 

diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan 

produktif. Saumise berpendapat, menjual uang dengan uang adalah seperti 

perdagangan biasa, maka tidak ada alasan orang untuk melarang orang 

yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya, 

agama tidak perlu bersusah payah mencampuri urusan yang berhubungan 

dengan bunga.221  

Pada akhir abad pertengahan di Eropa, sejalan dengan larangan 

riba tersebut, terjadi evolusi konsep unsury (riba) menjadi interest (bunga) 

yaitu  timbul prinsip-prinsip yang melindungi hak mereka yang 

memberikan hutang. (1) jika seorang sengaja atau tidak sengaja tidak bisa 

memenuhi janjinya untuk mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu 

yang diberikan, maka berlaku bagi yang berhutang poena conventinalis, yaitu 

yang berhutang terkana tambahan uang terhadap hutang pokok sebagai 

hukuman pinalti bagi mereka; (2) apabila terjadi kerugian-kerugian yang 

ditimbulkan dengan adanya hutang tersebut, maka berlaku damnun emergens; 

(3) jika orang yang memberikan hutang tersebut kehilangan kesempatan 

untuk mendapatkan undtung, jika tidak meminjamkan uangnya, maka 

berlaku baginya prinsip luctrum cessans; (4) untuk menghindari kezaliman 

bila terjadi hubungan kemitraan usaha, maka kduanya dapat 

―mengansuransikan‖ hutang pokok maupun laba yang mungkin bisa 

diperoleh jika uang dijalankan sendiri, muncul kemudian prinsip contractus 

trinus atau yang dikenal kemudian dengan istilah kontral tripel (tiga aspek).      

Bagaimana lahirnya konsep riba dalam Islam?. seperti dijelaskan 

sebelumnya, ayat al-Qur‘an yang pertama kali turun tentang riba adalah 

yang tercantum dalam surat al-Rum: 39. Ayat tersebut memberikan suatu 

definisi tentang riba yang dilarang itu: 

                                                                                                                     

(1484-1531). Lihat Encyclopedia Of The Social Science, New York: 

The Macmillan Co, 1986, terutama pada artikel-artikel: Edgar Salim, 

“Usury”, Vol.15: Julius Landman, “Commercial Banking, History The 

Close Of Eighteenth Century”, Vol.1-2; Frank H. Knight, “Interest”, 

Vol.7-8.    
221
 Dikutip dari Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: 

Suatu Pengenalan Umum, hh72-73. 
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― dan sesuatu riba yang kamu kenakan agar ia menambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah 

swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu 

maksudkan untuk mencapai keridhan Allah, maka yang 

(berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan 

(pahalanya). 

 

 Kata riba dalam ayat diatas, hanya baru dalam tataran wacana 

dengan memasukkan ajaran baru berupa zakat. Ayat tersebut 

memperbandingkan nilai riba hanya menambah kekayaan seseorang, 

sedangkan zakat memberi kontribusi masyarakat bawah sekaligus 

mempunyai nilai disisi Allah swt. Dari wacana itu kemudian mulai 

diberlakukan hukum yang tegas secara operasional, diawali dengan 

penjelasan (al-Baqarah: 275), selanjutnya dengan ketegasan hukum (al-

Baqarah: 276-277).   

 Untuk lebih mencermati operasional larangan riba ini dengan 

meninjau asbab al-nuzul ayat tersebut. Seperti diriwayatkan Abu Ja‘far 

Muhammad ibn Jarir al-Thabary bahwa: 

وبٔذ صم١ف لذ طبٌؾذ إٌجٟ طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٍٟ أْ ِبٌُٙ ِٓ سثب ػٍٟ إٌبط ِٚب وبْ 

ٌٍٕبط ػ١ٍُٙ ِٓ سثب, فٙٛ ِٛػغ. فٍّب وبْ اٌفزؼ اعزؼًّ ػزبة ثٓ أع١ذ غٍٟ ِىخ, ٚوبٔذ ثٕٛ 

ػّشٚ ثٓ ػ١ّش ثٓ ػٛف ٠أخز اٌشثب ِٓ ثٕٟ اٌّغ١شح, ٚوبٔذ ثٕٛ اٌّغ١شح ٠شثْٛ ٌُٙ فٟ 

ء االعالَ ٌُٚٙ ػ١ٍُٙ ِبي وض١ش. فأربٌُٙ ثٕٛ ػّشٚ ٠طٍجْٛ سثبُ٘,فأثٟ ثٕٛ اٌّغ١شح اٌغب١ٍ٘خ,فغب

اْ ٠ؼطُٛ٘ )اٌشثب( فٟ االعالَ ٚسفؼٛا رٌه اٌٝ ػزبة ثٓ أع١ذ فىزت ػزبة اٌٝ سعٛي هللا 

طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٕضٌذ: ٠بأ٠ٙباٌز٠ٓ إِٔٛا أرمٛهللا ٚرسٚا ِب ثمٟ ِٓ اٌشثب اْ وٕزُ ِإ١ِٕٓ, 

ُ رفؼٍٛا فأرٔٛا ثؾشة ِٓ هللا ٚسعٌٛٗفبْ ٌ …)اٌٝ(…… فىزت ثٙب سعٛي هللا  -ٚالرظٍّْٛ

اْ سػٛا ٚاال فبرُٔٙ ثؾشة -ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ ػزبة ٚلبي:
222

 

                                                 
222

“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu 

kesepakatan dengan Rasulullah saw bahwa semua hutang mereka, 

demikian juga piutang mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan 

dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathu al-Makkah, 

Rasulullah saw menunjuk Itâb ibn Usaid sebagai gubernur Mekkah 

yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. 

Adalah Bani Amr ibn Umair ibn Auf yang senantiasa meminjamkan 

uang secara riba kepada Bani Mughirah senan tiasa  membayarnya 

dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap 

memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr 

untuk menagih hitang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah-

seperti sedia kala- tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam 
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 Dalam pelarangan masalah riba ini, Hadits Rasulullah saw juga 

memberikan sinyalemen tegas larangan terhadap riba, hal ini dapat dikutip 

dari Haditsnya dalam amanat terakhir Rasulullah saw pada tanggal 9 

Dzulhijah 10 H sebagai berikut: 

―….ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia 

pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu 

mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus  

dihapuskan. Modal kamu adalah hak kamu, kamu tidak akan 

menderita ataupun mengalami ketidak adilan.223 

  

 Rasulullah saw juga memberikan peringatan keras sehubungan 

dengan masalah riba ini, dengan sabdanya: 

ارا ظٙشاٌشثب ٚاٌضٟٔ فٟ لش٠خ فمذ أؽٍٛا ثأٔفغُٙ ػزاة إٌبس )سٚاٖ اٌؾبوُ ٚسٚٞ ٔؾٖٛ أثٛ 

٠ؼٍٟ ثبعٕبد ع١ذ(
224

 

 

 Sehubungan dengan persoalan riba ini, semua majlis fatwa ormas 

Islam berpengaruh di dunia dan di Indonesia telah mengeluarkan fatwa, 

                                                                                                                     

menolak untuk memberikan tambahan (Riba) tersebut. Maka 

dilaporkanlah masalah tersebut kepada gubernur Itab ibn Usaid, 

menanggapi masalah ini gubernur Itab langsung menulis surat kepada 

Rasulullah saw dan turunlah ayat diatas….Rasulullah saw lantas 

menulis surat balasan kepada gubernur Itab jikalau mereka ridha 

dengan ketentuan Allah diatas maka itu baik, tetapi jika menolaknya 

maka kumandangkanlah ultimatun perang kepada mereka..”, lihat Abu 

Ja‟far al-Thabary, Tafsir al-Thabary, Beirut: Dar al-Fikr, vol. VI, h. 33. 
223
 Seperti dikutip dari A. Hasan, Riba: Beberapa Pembahasan 

Masalah Riba, Bangil: Persatuan, 1975, h. 88; lihat juga kutipan 

Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu Pengenalan Umum, 

hh, 76-77; lihat juga Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab 

al-Buyû ‟. No. 2084. 
224
 “ Apabila riba dan zina sudah merata disuatu daerah, maka 

mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapat siksaan Allah, 

(H.R. Hakim; dan yang seperti itu diriwayatkan juga oleh Abu Ya‟la 

dengan sanad baik), dikutip dari Yusuf al-Qardhawi, al-Halal wa al-

Harâm fî al-Islâm, Qatar: tp, 1980, h. 365.  
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berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting ijtihad jama‘i 

berkaitan dengan riba dan pembungaan uang225.  

Sidang Organisasi Konfrensi Islam (OKI). 

Dari sidang OKI Bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan bersepakat: 

1. Praktek bunga dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan 

syari‘ah Islam; 

2. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan 

operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari‘ah.226 

 Mufti Negara di Timur Tengah. 

 Keputusan kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga 

bank senantiasa tetap konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 

1800 hingga 1989 mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa 

bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. Senada 

dengan keputusan mufti Mesir organisasi seperti Majmu‟ al-Fiqh Râbithah al-

A‟lâm al-Islâmi (Akademi Fiqh Liga Muslim Dunia) dan li Râisati al-â‟mati li 

al-Da‟wati wa al-Irsyâd wa al-Buhus al-Islâmiyah wa al-Iqtâi mamlakatu al-Saû‟di 

al-Arabiyah (Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan 

Fatwa Kerajaan Saudi Arabiah) memberikan keputusan bahwa bunga bank 

adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan.227  

Lajnah Bahsu al-Masail Nahdathu al-Ulama. 

 Indonesia, seperti juga negara-negara Islam di dunia yang 

mempunyai organisasi keislaman memberikan keputusan tentang masalah 

riba ini. Lajnah Bahsu al-Masail Nahdhatu al-Ulama mempunyai tiga 

pendapat tentang masalah ini: (1) riba adalah haram sebab termasuk 

                                                 
225
 Fatwa-fatwa yang dituang dalam buku ini dikutip dari 

Muhammad Antonio Syafe‟I, Bank Syari‟ah: Suatu Pengenalan Umum, 

hh. 89-91. 
226
 Dari kesepakatan OKI ini muncul kemudian Bank 

Pembangunan Islam (Islamic Development Bank-IDB-). 
227
 Dalam negara Mesir ini pula muncul ulama-ulama moderat 

yang merekonstruksi pemahaman riba berdasarkan ijma‟ fardhi. 

Diantaranya, Musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Salthut, Yusuf al- 

Qardhawi. Muncul kemudian ide sistem perbankan alternatif yang  

tidak terjebak dalam kerangka riba. lihat seperti Aly Ahmad Salus, 

Muamalat al-Bunuk al-Hadithah fi Dhauil Islâm, Doha: Dâr al-

Harmain, 1983; Muhammad Iqbal Shiddiqi, Model of an Islamic Bank, 

Lahore: Kazi Publication, 1986; Abu al- Hasan Sadeq, Islamic 

Economic: Some Selected Issues, Lahore: Islamic Publication LTD, 

1989. 
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hutang yang dipungut rente; (2) riba adalah halal sebab tidak ada syarat 

pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja 

dijadikan syarat; (3) riba adalah sesuatu yang syubhat, sebab para ahli 

berselisih pendapat tentang riba.  

 Meskipun ada perbedaan pandangan para ulama Nahdiyyin, lajnah 

memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang 

menyebutkan bunga bank adalah haram.228 

Majlis Tarjih Muhammadiyah. 

 Hasil keputusan majlis tarjih Muhammadiyah adalah (1) riba 

hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur‘an dan al-Sunnah; (2) bank 

dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal; 

(3) bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para 

nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara 

musytabihat; (4) menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk 

mewujudkan konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga 

perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.229 

  

Riba dan Bank 

 Evalusi konsep riba dari riba ke bunga tidak lepas dari 

perkembangan lembaga keuangan, terutama Bank. Bank yang dikenal 

sekarang mula-mula tumbuh pada abad ke 15 di Spanyol dan selanjutnya 

di Italia pada abad ke-16, berkembang pada abad ke 17 di negara Belanda 

dan Jerman, akhirnya terus menyebar keseluruh dunia, yang kesemuanya 

dimotori pertama sekali oleh para pedagang dari kaum Yahudi dan orang-

orang pribumi Italia. Ketika sesorang mulai mengembangkan bisnis dan 

memerlukan modal yang besar maka kemudian dicari alternatif langkah 

pinjaman dengan jumlah besar tersebut. Disinilah kemudian timbulnya 

keperluan terhadap perbankan sebagai lembaga perantara antara mereka 

yang membutuhkan kridit dengan mereka yang memiliki surplus modal. 

                                                 

 
228
 Untuk lengkapnya penjelasan tentang masalah ini, lihat 

kesimpulan sidang lajnah al-Masail Nahdhatu al-Ulama 1982 di Bandar 

Lampung.   
229

Hasil keputusan Majlis Tarjih Sidoarjo tahun 1968, yang 

kemudian dikembangkan dalam keputusan Majlis Tarjih Wiradesa, 

Pekalongan tahun 1972, Majlis Tarjih Garut  tahun 1976, dan dalam 

keputusan Majlis Tarjih Malang tahun 1989 sampai pada keputusan 

hukum koperasi simpan pinjam.  
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 Unsur utama perbankan pada awalnya untuk usaha produktif 

bukan untuk kegiatan konsumtif dengan beberapa jaminan dan 

persyaratan lainnya. Bank harus mengenakan ―ongkos‖ untuk peminjam, 

karena bankpun harus membayar ongkos itu untuk memberikan pinjaman. 

Dikenal dengan istilah harga modal ―murni‖. Yaitu tingkat bunga nominal 

dikurangi beberapa ongkos, seperti biaya administrasi, jaminan keamanan 

hutang pokok, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena 

inflasi maupun nilai tukarnya ditambah dengan ongkos-ongkos lain yang 

diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan 

angsuran. Semua ongkos itu tentunya akan ditanggung oleh debitur.  

 Secara operasional, mereka yang memiliki uang baik dalam skala 

besar maupun kecil menanggung beban dan resiko dengan meminjamkan 

uang atau menyimpan uangnya di bank. (1) ia kehilangan kesempatan 

untuk memanfaatkan uangnya itu; (2) nilai uang bisa merosot; (3) pemilik 

uang juga bisa menanggung resiko uang tidak kembali; dan kerenanya 

maka bank perlu memperhitungkannya demi keamanan pemilik modal, 

agar bisa dipercaya untuk menyimpan uang masyarakat. 

 Karena itu bank, sebenarnya seperti dikatakan oleh Bentham yang 

dikutip oleh Dawam Raharjo, melakukan perdagangan (tijarah atau ba‟i),230 

setidak-tidaknya menjadi perantara dalam perdagangan itu, karena itu 

berhak akan komisi. Salah satu unsur penting dalam kelembagaan bank 

adalah bahwa ia didirikan dan diatur berdasarkan undang-undang, 

peraturan dan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh masyarakat 

melalui DPR. Undang-undang ini sebenarnya merupakan kelembagaan tiga 

hal. (1) unsur kesukarelaan antara mereka yang terlibat dalam transaksi 

finansial; (2) perlindungan terhadap pihak-pihak yang rawan dalam 

menghadapi kemungkinan kerugian atau pemerasan; dan (3) pengaturan 

tentang tingkat keuntungan dari berbagai pihak.231 

 Yang timbul kemudian sebagai sebuah pertanyaan adalah, ― 

Apakah pembayaran bunga atas uang pinjaman merupakan hal yang wajar? 

Adilkah bila seseorang yang memberi pinjaman menuntut debitor sebagai 

                                                 
230

Bank, dalam modus untuk melaksanakan lembaga bai‟ (al-

Baqarah:275) dan modus untuk melaksanakan lembaga tijarah secara 

sukarela ( al-Nisa‟:29) dan pencegahan dari sifat riba yang adh‟afan 

mudha‟afah. 

 
231
 Dawam Rahardjo, “Riba”, Jurnal Ulumul Qur‟an, no.9. Vol. 

II. 1991, h. 51. 
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pihak berhutang membunga atas hutangnya? Sebaliknya, adilkah bila orang 

yang berhutang diminta membayar bunga sehingga ia harus 

mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya?. Pertanyaan-

pertanyaan ini memerlukan kajian intens sehingga para ulama, pemikir, ahli 

perbankan Islam tidak terjebak dalam kondisi apologi apalagi sampai pada 

pertentangan yang tidak habis-habisnya disaat umat lain sudah semakin 

maju dalam sistem dan praktek perbankkannya. 

 Sebagai bahan kajian awal, penulis memberikan dua pendapat 

antara yang melarang dan yang membolehkan bunga. 

Pertama, Kelompok yang membolehkan bunga. Mereka yang 

membolehkan bunga bank berpijak pada (a) teori abstinence, yaitu bahwa 

kreditor menahan diri, atau menangguhkan keinginan mamanfaatkan 

uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. ia 

meminjamkan modal yang semestinya dapat mendaangkan keuntungan 

bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang untuk memenuhi 

keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang 

dipinjamkannya. Sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah 

rumah,perabotan, maupun kendaraan; (b)  bunga sebagai imbalan sewa, 

artinya kelompok ini berpendapat bahwa peminjaman uang sama dengan 

seperti mereka menyewa rumah, tanah dsbnya; (c) faktor produktif dan 

konsumtif sebagai pembolehan bunga; (d) opportunity cost, didasarkan pada 

alasan (a) diatas dengan memberikan satu terminologi bahwa waktu 

mempunyai harga yang meingkat seiring dengan berjalannya waktu. 

Sehingga para penganut teori ini menganggap bahwa kreditor berhak 

menikmati keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu; (e) 

teori kemutlakan produktivitas modal, artinya disini fungsi modal dalam 

produksi sangatlah penting. Modal dianggap mempunyai daya untuk 

menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa 

modal itu. Dengan demikian mereka yang memberikan modal layak 

mendapatkan imbalan bunga; (f) teori nilai uang pada masa mendatang 

lebih rendah dibanding masa sekarang. Melalui teori ini pemberi pinjaman 

manganggap bunga sebagai agio (selisih nilai) yang diperoleh dari barang-

barang pada waktu sekarang terhadap perubahan dan penukaran barang di 

waktu yang akan datang. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan 

kepada seseorang sekarang lebih bernilai dibanding uang yang akan 

dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga merupakan nilai lebih yang 

ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya 

sama dengan nilai modal pinjaman semula; (g) inflasi atau dalam istilah lain 



109 

decreasing purchasing power of money232. Oleh karena itu pengambil bunga uang 

sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama 

dipinjamkan.233 

Kedua, Kelompok yang melarang bunga. Mereka yang 

berkeyakinan untuk mengharamkan riba disebabkan, (a) bunga 

menumbuhkan sikap egois, bakhil dan berwawasan sempit, cenderung 

bersikap tidak mengenal belas kasih. Maududi memberikan analisa 

psikologis, bahwa praktek pembungaan uang menjadikan seorang malas 

untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha234; (b) bunga adalah 

bagian dari hidup ribawi; (c) secara sosial, institusi bunga merusak 

semangat berkhidmat kepada masyarakat, menghancukan solidaritas dan 

kepentingan yang akan membawa kepada perpecahan; (d) bunga 

membawa kepada kezaliman ekonomi, dan merendahkan standar 

kehidupan masyarakat; (e) bunga menimbulkan kecemasan bagi individu 

yang malah menghancurkan efesiensi kerja mereka. Sebab, setiap hari dia 

selalu berpikir pada suku bunga pinjamannya; (f) dengan bunga 

menimbulkan monopoli sumber dana. Para pedagang dan pengrajin yang 

ingin berpacu dalam tingkat produktifitas usaha mereka sering terhambat 

karena penguasaan modal oleh para kapitalis; (g) bunga yang dibebankan 

melalui pinjaman pemerintah, sesungguhnya merupakan manipestasi dari 

pemberatan hutang kepada masyarakat luas. Seperti diketahui bersama, 

bahwa hutang Indonesia tidak pernah bisa ditutupi setiap tahunnya. 

                                                 
232
 =Penurunan da ya beli uang (pen.) 
233
 Ataul Haque, Riba: The Moral Economy of Usury, Interest, 

And Profil, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed &CO, 1995; Muhammad 

Abdullah al-Araby, “ Private Property and It‟s Limit‟s In Islam‟, 

Akademi al-Azhar untuk Riset Islam, konfrensi pertama, 1964; 

bandingkan Fahrul Ahsan, “On The Nature and Signifance Of 

BankingWithout Interest”, Bangladesh Bank Bulitten, Vol. 56, February 

1978, hh. 9-11; dan tanggapan masalah bunga bank oleh Anwar 

Qureshi, Islam and The Theory Of Interest, Lahore: tp, 1970, hh. 236-

240 dan Muhammad Syafei Anronio, Bank Syari‟ah: Sebuah 

Pengenalan Umum, hh. 100-109..  
234
 Hal ini terbukti ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, 

orang yang memiliki dana lebih baik tidur dirumah sambil menanti 

kucuran bunga pada akhir bulan. Mereka berasumsi bahwa sekalipun ia 

tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60 % hingga 70 % pertahun.  
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Pembayaran yang dilakukan selama ini hanya terpaut pada pembayaran 

bunga an sich.235 

Sejalan dengan larangan bunga tersebut, al-Razi memberikan 

alasan mengapa bunga dilarang: Pertama, transaksi yang melibatkan bunga 

sama halnya dengan merampas harta orang lain. karena jenis transaksi 

dengan menghalalkan bunga  mengakibatkan peminjam berada dalam 

tekanan eksploitasi. Imam al-Razi menentang pernyataan bahwa kelebihan 

dari pinjaman dalam bentuk bunga merupakan ganti atas pemakaian uang 

dalam jangka waktu tertentu. Ia menekankan bahwa keuntungan yang 

diharapkan dapat diperoleh oleh kreditor tidak masuk akal. Bisa saja 

kreditor tidak meminjamkan modalnya kepada peminjam, tetapi 

menginvestasikannya pada usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan. 

Tapi kenyataannya, ia tidak menginvestasikannya sendiri modalnya dengan 

menuntut pembayaran lebih. Dengan demikian, lanjut al-Razi sebenarnya 

keuntungan yang diperoleh kreditor hanya berupa pengahrapan dan belum 

terwujud. Sedangkan kelebihan uang, dalam bentuk bunga dari peminjam, 

adalah nyata dan pasti. 

Kedua, bunga merusak moralitas. Hati nurani sebagai cerminan jiwa 

yang paling murni akan runtuh akibat egoisme pembungaan uang sudah 

merasuk kedalam diri. Seseorang akan sangat tega untuk merampas apa 

saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang 

mungkin sudah berlipat-lipat. Tidak pandang orang, si kaya ataupun 

simiskin, yang sukses dalam menjalankan pinjaman modalnya maupun 

yang gagal atau bangkrut.  

Ketiga, bunga tanpa sadar akan melahirkan benih kebencian dan 

permusuhan antara si kaya dan si miskin. Ketika terjadi wanprestasi, 

seorang akan tega melakukan apa saja untuk mengambil haknya atau untuk 

lari dari tanggung jawab sebagai peminjam. Jurang antara si kaya dan si 

miskin semakin bertambah dalam seiring dengan berlipatnya bunga 

pinjaman. 

Keempat, adigium ― yang kaya semakin kaya dan yang miskin 

semakin miskin‖ tercapai sudah. Terutama misalnya pada saat terjadi tight 

money policy236. Dalam keadaan ini si kaya akan memperoleh suku bunga 

yang sangat tinggi, sementara karena biaya modal menjadi sangat mahal, si  

                                                 
235
 Abu A‟la al-Maududi, al-Riba, alih bahasa Arab oleh 

Muhammad Ashin, Damaskus, Dar al-Fikr, 1950.  
236
 = Kebijakan uang ketat 
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iskin tidak mampu meminjam dan tidak bisa berusaha, akibatnya dia akan 

semakin jauh tertinggal di belakang si kaya.237. 

 

Catatan Penting Berkenaan Dengan Riba. 

1. Jenis-Jenis Riba. (a) riba Qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan 

tertentu yang disyari‘atkan terhadap al-Muqtharidh ( yang berhutang); (b) riba 

jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak 

mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan; (c) riba fadhl, 

yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang 

berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis 

barang ribawi; (d) riba nasi‟ah, yaitu penangguhan penyerahan atau 

penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang 

ribawi lainnya. Timbulnya riba dalam pertukaran ini karena adanya 

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini 

dengan yang diserahkan kemudian.. 

2. Jenis Barang Ribawi, (a) Emas dan Perak, baik itu dalam bentuk uang 

maupun dalam bentuk lainnya; (b) bahan-bahan makanan pokok, seperti 

gandum,beras, jagung, dan juga makanan-makanan tambahan238. 

 

Lampiran 

BUNGA DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN 

AGAMA239 

YUNANI YAHUDI KRISTEN ISLAM 

Plato (427-347 SM): 

a. Bunga 

menyebabkan 

perpecahan dan 

perasaan tidak 

puas dalam 

Kitab Chicdus 

(Keluaran) 22:25: 

Jika engkau 

meminjamkan uang 

kepada salah seorang 

umatku, orang yang 

Pandangan pendeta 

awal (abad I-XII) 

merujuk kepada CID 

Testament yang juga 

diimani oleh orang 

kristen (St. Brazil 

 

                                                 
237
 Abu A‟la al-Maududi, al-Riba, alih bahasa Arab oleh 

Muhammad Ashin, Damaskus, Dar al-Fikr, 1950; beberapa pandangan 

al-Razi dikutip dari Muhamamd Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: 

Sebuah Pengenalan Umum, hh. 114- 116.  
238
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah; Muhammad Yusuf Qardhawi, 

al-halal wa al haram fi al-Islam; Muhammad Abdul Mannan, Islamic 

Economics: Theory And Practice; Muhamamd Syafe‟I Antonio, Bank 

Syari‟ah: Sebuah Pengenalan Umum; Hamzah Ya‟kub, Kode Etik 

Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi.  
239
 Diambil dari berbagai sumber 
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masyarakat. 

b. Bunga merupakan 

alat golongan 

kaya untuk 

mengeksploitasi 

golongan miskin 

miskin diantara kamu, 

maka janganlah 

engkau berlaku 

sebagai penagih 

hutang terhadap dia, 

janganlah engkau 

bebankan bunga 

terhadapnya 

[320-379]; St Gregory 

dari Nyasa [335-395]; 

St. John Chrysostom 

[344-407]; St.  

Ambrose; St. 

Agustina; St. Alsem 

dari Certerbury [1033-

1109]}. Larangan yang 

dikeluarkan oleh 

gereja dalam bentuk 

undang-undang 

(Canon): council of 

Elvra (Spanyol, 300); 

Council of Aries (314); 

Council of Carthage 

(345).  

Aristoteles (384-322 

SM) 

Fungsi uang adalah 

medium of exchange 

bukan alat 

menghasilkan 

tambahan melalui 

bunga 

Kitab Deuteronomy 

(Ulangan)  23:19: 

Janganlah engkau 

membungakan uang 

kepada saudaramu, 

baik uang maupun 

bahan makanan, atau 

apapun yang dapat 

dibungakan; 

Kitab Levicitus 

(Imamat) 35:7 ; 

Janganlah engkau 

mengambil bunga 

uang atau riba darinya, 

melainkan engkau 

harus takut akan 

Allahmu, supaya 

saudaramu bisa hidup 

diantaramu. Janganlah 

engkau memberi 

uangmu kepadanya 

dengan meminta 

bunga juga 

makananmu janganlah 

kau berikan dengan 

meminta riba. 

Pandangan Para 

pendeta Awal ( I-

XII): 

a. Bunga adalah 

semua bentuk 

yang diminta 

sebagai imbalan 

yang melebihi 

jumlah barang 

yang dipinjamkan 

di awal; 

b. Mengambil bunga 

adalah suatu dosa 

yang dilarang baik 

dalam perjanjian 

lama maupun 

perjanjian baru; 

c. Bunga harus 

dikembalikan 

kepada 

pemiliknya; 

d. Bunga barang 

yang tinggi untuk 

penjualan secara 

kredit juga 

merupakan bunga 

yang terselubung. 
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BAB IV 

HUKUM MUAMALAH MĂLIYAH 

 

 Seperti dijelaskan di bab pendahuluan bahwa hukum mu‘amalah 

maliyyah adalah bagaimana mengatur hubungan kekayaan dengan 

masyarakat dan negara. Secara makro peran negara240 dalam pembangunan 

ekonomi merupakan topik kuno yang sudah mapan. Namun demikan 

peran itu kemudian mulai dipertanyakan kembali  sejak tahun 70-an, 

terutama konsensus mengenai perlunya pengurangan campur tangan 

pemerintah. Aliran ini semakin menggugat dengan semakin kuatnya 

liberalisasi di negara-negara maju, rekomendasi kebijakan dari lembaga-

lembaga internasional (IMF, Bank Dunia, USAID, dsbnya) dan 

kecendrungan penolakan perencanaan terpusat di negara-negara sosialis.  

 Di tahun 70-an itu juga negara-negara Islam maupun negara 

mayoritas penduduk muslim ikut andil dengan membentuk Bank 

Pembangunan Islam (Islamic Development Bank-IDB-)241 dan bank-bank 

Islam lokal sebagai bagian pembaharuan Islam dibidang perekonomian, 

keuangan dan perbankan Islam sekaligus menjawab tantangan liberalisasi 

ekonomi dunia. Dalam kajian buku ini, difokuskan pada persoalan Bank 

Islam dan Baitu al-mal wa al-ta‘wil242 dalam teori dan praktek. Serta selintas 

dengan Koperasi Islam. Beberapa kasus penting difokuskan pada 

perkembangannya di Indonesia. 

                                                 
240
 Istilah negara (state) dalam pengertian buku ini sebangun 

dengan pemerintah (government) yang mengacu pada suatu pranata atau 

kelembagaan (politik-ekonomi) dalam suatu kawasan geografis yang 

disebut negeri (country). Karena istilah negara dan pemerintah 

digunakan silih berganti tergantung konteks maknanya dan tingkat 

abstraksinya. (pen.) 
241
 Bank Pembangunan Islam dibentuk menurut Deklarasi 

Tujuan yang dikeluarkan oleh suatu konfrensi Menteri-Menteri 

Keuangan Negara Islam yang diselenggarakan di Jeddah pada bulan 

Dzulkaidah 1393 H ( Desember 1973). Bank ini resmi dibuka pada 

tanggal 20 oktober 1975. Muhammad Abdul Mannan, Islamic 

Economics: Theory and Practice, USA: Houder and Stoughton LTD, 

1992, h. 191.  
242

Pendirian Baitu al-Mal dan Wilayat al-hisbah (enforcement 

agency) serupa dengan bank sentral, berfungsi sebagai bendahara 

negara. Pada zaman khalifah Umar ibn Khattab kedua fungsi ini 

dilaksanakan.   
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A. Perbedaan Bank Syari‟ah dengan Bank Konvensional. 

 Dalam beberapa hal antara bank syari‘ah dan bank konvensional 

memiliki persamaan, terutama dalam tehnis operasional perputaran uang. 

Seperti, tehnis penerimaan uang, mekanisme transfer, pengoprasian 

perangkat lunak sebagai alat komunikasi transaksi, syarat-syarat yang 

dipakai untuk ikut andil dalam bagian perbankan seperti projek proposal, 

NPWP, SITU/SIUP, laporan neraca keuangan baik individu yang dikenal 

dengan slip gaji maupun neraca keuangan perusahaan, KTP, dan 

sebagainya. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada aspek 

legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. 

1. Aspek legalitas. 

Aspek utama dalam perbankan syari‘ah mempunyai 

konsekwensi duniawi dan ukhrawi dengan menyempurnakan 

rukun243 dan syarat-syarat akad244 yang berlaku. Sementara pada 

bank konvensional cukup dalam aspek kejelasan dan 

kesempurnaan syarat-syarat yang diakui dan di bawah hukum yang 

berlaku dalam satu negara. 

2. Struktur organisasi 

Dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank konvensional 

dengan para nasabahnya biasanya dilakukan di pengadilan negeri 

pemerintah, berbeda dengan bank syari‘ah. Dalam penyelesaian 

kasus antara bank syari‘ah dan nasabah dilakukan dalam suatu 

badan arbitarase yang sengaja dibentuk oleh bank syari‘ah dalam 

melayani komplain para nasabah, atau bank sendiri.245 Disamping 

itu dalam struktur bank syari‘ah bibentuk juga dewan pengawab 

syari‘ah yang bertugas mengawasi operasional bank syariah dan 

                                                 
243
 Rukun akad meliputi, Penjual, pembeli, barang, harga dan 

adanya ijab kabul, lihat penjelasan pada subbab sebelumnya. 
244
 Syarat-syarat akad: barang dan jasa sesuatu yang halal oleh 

syari‟ah, harga jelas, delivery (tempat penyerahan) transparan, karena 

tempat menentukan biaya transportasi, barang dan jasa dalam transaksi 

sepenuhnya dalam kepemilikan. 
245
 Contoh di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitarase 

Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan atas kerjasama antara 

dua instansi pemerintah, oleh kejaksaan agung dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 
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produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari‘ah246. 

Dewan ini setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank.      

3. Bisnis yang dibiayai. 

Dalam bank konvensional, projek proposal segera disetujui 

setelah dari hasil survey tim bank membuktikan bahwa satu usaha 

layak diberi pinjaman, atau seorang individu mempunyai anggunan 

yang sesuai dengan ketetapan bank. Sedangkan dalam perbankan 

syari‘ah menurut Antonio Syafe‘I suatu pembiayaan tidak akan 

disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya: 

 Apakah objek pembiayaan halal atau haram?; 

 Apakah proyek akan menimbulkan kemudharatan bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar?; 

 Apakah proyek berkaitan baik langsung maupun tidak 

langsung praktek asusila?; 

 Apakah proyek dapat merugikan syi‘ar Islam, baik secara 

lngsung maupun tidak langsung?247 

4. Corporate Culture (Lingkungan Kerja) 

Dalam beberapa tulisan, belum banyak membedakan antara 

bank konvensional dan bank syari‘ah dalam tata lingkungan kerja. 

Idealnya, dalam bank syari‘ah konsep amanah,shiddiq, fathonah, 

dan tabligh seperti disyari‘atkan Islam sudah mulai diterapkan. 

Etika busana muslim sudah menjadi pakaian wajib dalam bank 

syari‘ah, sebagaimana pakaian nasional menjadi pakaian wajib 

bank-bank konvensional.  

 

B. Kilas Sejarah Dan perkembangan Perbankan Islam: Studi 

Fokus Pada Bank Syari‟ah di Indonesia. 

 Walaupun IDB berdiri di era 70-an, ide pembentukan bank Islam 

sebagai sebuah fenomena baru sudah terbaca sejak awal 1940-an, namun 

pada tahun-tahun itu tidak dapat berkembang dalam tataran praktek yang 

                                                 
246
 Beberapa tugas lain dari Dewan Pengawas Syari‟ah adalah: 

(a) mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar tidak 

menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan oleh syari‟ah; (b) 

membuat pernyataan berkala tentang kinerja bank syari‟ah yang 

diawasinya; (c) meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari 

bank yang diawasinya.  
247
 Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu 

Pengenalan umum, h. 198. 
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dilembagakan disebabkan (1) belum banyak pemikir-pemikir muslim yang 

mendalami modus operandinya sistem perbankan Islam; (2) negara-negara 

mayoritas muslim belum mempunyai respon positif terhadap gagasan bank 

Islam.  

 Tahun 1963, muncul eksperimen pertama untuk merealisasikan 

Bank Islam, dengan berdirinya Bank Tabungan Myt-Ghamr di Mesir.248 

Bank tabungan ini menerima rekening tabungan, investasi dan zakat. Bank 

ini tidak memberikan bunga kepada penabung, tetapi nasabah diizinkan 

untuk menariknya kembali bila diperlukan. para pelanggan dapat di pilih 

sebagai mitra untuk pinjaman-pinjaman kecil bebas bunga dalam jangka 

pendek bagi tujuan-tujuan yang sifatnya produktif. Dana-dana yang 

didepositokan dalam rekening tabungan tidak diizinkan untuk ditarik 

kembali tetapi diinvestasikan atas dasar sistem bagi untung. 

 Setelah eksperimen dari bank Myt-Ghamr tahun 1963, muncul 

kemudian bank-bank Islam lain yang mulai bergerak dibidang investasi. 

Diantaranya adalah Bank Sosial Nasser berdiri di Kairo (1971); Bank Islam 

Dubai di Kuwait (1975), dan terus berkembang sampai kemudian di 

Indonesia.249 Bahkan menurut Ausahaf Ahmad pada tahun 1983-1984 

lembaga perbankan Islam semakin berkembang jauh. Tahun 1983 10 bank 

Islam berdiri dan bertambah 38 bank Islam di dunia di tahun 1984. selain 

bank Islam terdapat sekitar 20 lembaga keuangan dan investasi Islam yang 

menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan syari‘at Islam.250 

 Dari sejumlah bank Islam di dunia, 28 bank berada dikawasan 

dunia Islam. Dunia Arab memiliki 20 Bank Islam, sedangkan sisanya 

berlokasi di negara-negara non muslim dan di negara-negara berpenduduk 

mayoritas muslim. Seperti: di Bangladesh, Kuwait, Guinea, Nauritania, 

Nigeria, Qatar, Sinegal, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, Afganistan; 

Swiss, Luxemburg, Denmark, Inggris, Afrika Selatan, Bahama, Filipina; 

                                                 
248
 Bank ini dimodali oleh (alm) Raja Faisal dari Arab Saudi. 

Bank ini menggabungkan gagasan bank  tabungan Jerman dengan 

dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaan serta tuntunan ajaran 

Islam. Bank itu kemudian membuka sembilan cabang. Sayangnya 

karena persoalan-persoalan politik di Mesir, bank ini kemudian ditutup.   
249
 Untuk jelasnya tentang masalah-masalah khusus perbankan 

Islam, lihat bab IV dalam buku ini. (pen.) 
250
 Ausaf Ahmad, Development and Problems Of Islamic Bank, 

Jeddah: IRTI, 1987, hh. 76-77 
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muncul kemudian diera 1990 an di negara Fakistan, Malaysia, dan 

Indonesia, serta beberapa negara lainnya251 

 Di Indonesia, diawali dari kelemahan-kelemahan yang melekat 

pada perbankan dengan sistem bunga.  Deregulasi 1 Juni 1983 yang 

mengizinkan bank-bank untuk menentukan sendiri tingkat bunga 

deposito/tabungan dan pinjaman dengan tujuan agar bank dapat lebih 

mandiri dan lebih efesien. Berdasarkan derugulasi 1 Juni 1983 sebenarnya 

telah membuka peluang bagi umat Islam yang memiliki bank untuk 

menjalankan banknya sesuai dengan prinsip syari‘ah. Namun pada saat itu 

umat Islam belum mempunyai bank sendiri, sedangkan pendirian bank 

baru belum diizinkan. Alih-alih keadaan,. Para konglomerat muslim  

membuka semacam lembaga keuangan dalam bentuk koperasi. Muncul 

kemudian Koperasi Ridho Gusti di Jakarta; Koperasi Baitu al-Tamwil di 

Bandung, serta di beberapa kota lain di Indonesia. 

Perjalanan koperasi yang terbatas ruang lingkupnya terbuka setelah 

meluncurnya Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Fakto 1988) yang 

berintikan membolehkan individu dan kelompok untuk membuat bank-

bank di Indonesia. muncul Joint Venture Islamic Bank (Bank Islam 

Campuran) hasil kerjasama Bank Susila Bakti dengan Kuwait Finance House 

dan Islamic Development Bank (IDB); muncul juga kemudian Bank 

Perkeriditan Rakyat Islam al-Azhar di Lombok.252 

 Dalam perjalanan panjang perbankan Indonesia Secara umum, 

gagasan membentuk Bank Syari‘ah di Indonesia di era tahun 1990-an 

disambut antusias. Muncul kemudian Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

pada tahun 1992 di Istana Bogor yang dianggap sebagai lokomotif bank 

syari‘ah yang di buka kemudian.253 Namun demikian, sampai tahun 2002 

                                                 
251
 Data diambil dari beberapa sumber terutama: Muhammad 

Abu Saud, “ The Exploitation of Land and Islamic Law, dalam Islamic 

Review, Jilid 53, 1986; Ausaf Ahmad, Development and Problems Of 

Islamic Bank, Jeddah: IRTI, 1987;  M. Syafei Anwar, “Alternatif 

Terhadap Sistem Bunga”, Jurnal Ulumul Qur‟an, No. 9, Vol. II, 1991.  
252
 Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di 

Indonesia, Jakarta: Usaha Kami, 1996, hh. 142-143. 
253
 Hal ini terbukti, sampai tahun 2001, sudah tercatat 5 bank 

umum syari‟ah dengan kantor cabang mencapai 45 buah, 4 cabang 

kantor pembantu,41 kantor kas, ditambah lagi 81 buah bank perkriditan 

rakyat syari‟ah. Belum lagi unit-unit syari‟ah baru seperti unit syari‟ah 

BRI, Danamon, Bukopin, dan terakhir muncul Bank persyarikatan 
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Perkembangan bank syari‘ah belum menuju harapan. Beberapa pertanyaan 

dan pendapat bermunculan, dengan satu pertanyaan awal, ―benarkah 

kelemahan bank syari‘ah di Indonesia lantaran lemahnya manajemen dan 

modal? serta kurangnya dukungan pemerintah Indonesia?254. 

 Alih-alih memanfaatkan jasa bank syari‘ah, sejumlah kalangan 

justru merasa memanfaatkan jasa bank bagi hasil tidak lebih mudah dari 

bank konvensional. Penelitian di lapangan melihat beberapa hal kelemahan 

yang mungkin bisa menjadi intropeksi ke masa depan. Pertama, mutu 

pelayanan. Sisi ini merupakan salah satu persoalan yang selalu mencuat 

kedepan. Beberapa kasus yang terjadi dilapangan menunjukkan bagaimana 

(a) pemberian biaya untuk melihat saldo255; (b) kehati-hatian yang ekstra 

berlebihan256; (c) pengaruh agama untuk mempengaruhi preferensi 

nasabah.257 

 Kedua, lemah manajemen. Selama 10 tahun berkiprah, total pangsa 

pasar bank maupun institusi syari‘ah baru sekitar 0,25 % dari pangsa 

nasional berarti sekitar 0,50 % dalam 10 tahun kedepan. Sementara 

Malaysia  yang sudah beroperasi 20 tahun pangsa pasarnya mencapai 6,9 % 

. bila dilihat dari akumulasi modal kegagalan manajemen mungkin bisa 

dibenarkan. Namun dalam sisi lain terutama dari sisi menajemen kerja, 

bank syari‘ah patut diperhitungkan. Tercatat dari unaudited  sebesar 63,5 

                                                                                                                     

(Bank Swasarindo) yang dibeli oleh PP Muhamadiyah. Data dari 

“Fenomena Islam di Indonesia, Suplemen Republika, Kamis, 14 Maret 

2002, h. 15. 
254
 Pertanyaan senada terungkap dalam beberapa diskusi tentang 

perbankan syari‟ah dan beberapa diskusi internal dikalangan 

mahasiswa, terutama mahasiswa Pascasarjana program ekonomi Islam 

di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pandangan serupa lihat, 

“Menbonsai si „Anak Tiri‟, Suplemen Republika, kamis 14 Maret 2002, 

beberapa pendapat dalam tulisan diatas dikutip dari tema ini. 
255
 Ungkapan Masdar F. Mas‟udi, salah seorang pejabat 

smentara (PJS) khatib Am Syuriah NU. Lihat, “Menbonsai si „Anak 

Tiri‟, Suplemen Republika, kamis 14 Maret 2002, h. 15.  
256
 “Menbonsai si „Anak Tiri‟, h. 15.. 

 
257
 Beberapa sanggahan tentang pernyataan diatas dapat dilihat 

“Menbonsai si „Anak Tiri‟, h. 15. Satu hal yang cukup menarik bahwa 

BMI mendapatkan predikat ISO 9001-2000 dari assurance services 

Australia sebagai penghargaan dalam bidang custumers services dan 

taller banking..  



121 

miliar per Desember 2001, dan akan meningkat lagi per Desember 2002 

dan 2003. Prestasi dalam soal pembiayaan lebih besar lagi sebesar Rp 1,2 

triliun. Ini berarti loan to deposit ratio (LDR) mencapai 81 %. Sementara 

BCA cuma 30 %. Artinya, mereka memperoleh untung lebih dari SBI, 

bukan riil pembiayaan. 

 Ketiga, Kurang modal, untuk persoalan ini menyangkut dengan 

respon pemerintah Indonesia terhadap peningkatan BMI ini. Beberapa 

keluhan yang menunjukan bahwa bank syari‘ah belum mendapatkan 

respon positip dari pemerintah, dalam istilah Luthfi hamidi ― Bank syari‘ah 

cukup sebagai bonsai‖ di Indonesia.258  

 Keempat, Dukungan umat Islam masih belum optimal. Karnaen A. 

Perwataatmaja menulis: 

―Untuk mengetahui indikasi belum optimalnya dukungan Islam 

sebenarnya mudah sekali. Ambillah sisi pengerahan dana masyarakat 

PT. BMI berupa giro, deposito, dan tabungan. Memang di PT BMI, ada 

pertumbuhan yang lumayan besar selama tiga tahun terakhir ini, namun 

apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang beragama Islam di 

Jakarta, kita bisa hitung erapa besar simpanan mereka perkapita 

penduduk dalam satu tahun. Apabila jumlah penduduk DKI Jakarta 

saat ini ada lebih kurang 8 juta orang dan 85 % beragama Islam, maka 

jumlah umat Islam di Jakarta mencapai 6,8 Juta orang. Jadi kalau pada 

tahun 1994 PT BMI telah menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 

132,992 milyar, maka hal ini analog dengan rata-rata perpenduduk DKI 

yang beragama Islam menyimpan di PT BMI sebesar Rp 19.557,65 

setahun atau Rp 1.629,80 sebulan. Suatu jumlah yang tidak 

menggembirakan. Apabila kita teliti lagi berapa jumlah rekening giro 

deposito dan tabungan dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta 

yang beragama Islam, kita akan lebih prihatin lagi‖259. 

    

 Untuk itu perbankan syari‘ah yang telah berpayung dalam UU 

No.2 tahun 1998 di masa depan, bukan lagi sebagai alternatif, namun 

                                                 
258
 “Menbonsai si „Anak Tiri‟, h. 15..lihat juga hasil wawancara 

republika dengan Musthofa Edwin Nasution, ketua PKTTI-UI, “ 

Arogansi Ekonom Hambat Ekonomi Syari‟ah, Kamis 14 Maret 2002, h. 

15. 
259
 Harian Republika, 27 Maret 1995. Dalam suatu pandangan 

diera 2002 ini ternyata perkembangannya tidak terlalu meningkat 

seperti digambarkan pada sebab-sebab sebelumnya (pen.) 
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selayaknya sudah menjadi bagian dari umat Islam sendiri. Disamping itu 

seperti juga diungkapkan George Soros seorang pialang pasar uang 

internasional, bahwa sistem kapitalisme global sudah tidak berjaya lagi260, 

maka kebangkitan bank syari‘ah di Indonesia khususnya dan di dunia 

umumnya perlu menjadi satu pekerjaan wajib yang berhasil. 

 

1. Kegiatan Bank Konvensional: Studi Operasional Menabung 

Dalam Bank Syari‟ah Di Indonesia261 

 Islam sangat menganjurkan hidup sederhana. 

Kesederhanaan dalam pengertian disini adalah hidup yang tidak 

boros dan tidak terlalu pelit, atau dalam pengertian yang lebih 

pleksibel adalah hidup hemat (al-Nisa: 9; al-Baqarah 266; al-Hasyr: 

18). Rasulullah saw sangat memuji sikap hemat, seperti yang 

disabdakan:  

a. “sikap yang baik, penuh kasih sayang dan berlaku hemat adalah hal 

yang diperlukan adalah sebagian dari dua puluh empat bagian 

kenabian” (H.R. Tirmidzi); 

b. “berlaku heamat adalah setengah dari kehidupan” (H.R. Baihaqi); 

c. “ Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam 

penghidupan” (H.R. Ahmad) 

d. “ Tidak akan kekurang orang yang berlaku hemat” ( H.R. Ahmad). 

Berdasarkan sendi dalam Nash diatas, Bank Syari‘ah telah 

memberikan fasiltas menabung dengan beberapa jenis tabungan melalui 

pilihan antara wadi‟ah dam mudharabah. Jenis ini dapat berupa (a) giro yaitu 

pembukaan rekening oleh nasabah yang berarti melakukan akad wadi‘ah. 

Baik dalam katagori wadi‟ah yad al-amanah maupun wadiah yad al-dhamanah262; 

(b) Tabungan dengan sistim wadiah, yaitu tabungan tidak mendapatkan 

keuntungan dari bank, namun bisa berupa hadiah dari bank. Atau, 

tabungan dengan sistem mudharabah. Artinya keuntungan dari tenggang 

waktu tertentu dalam tabungan dibagi dua antara shabibul mal dan mudharib; 

(c) Deposito sistem mudharabah   

                                                 
260
 Guntur Subagja, “Geliat Ekonomi Syari‟ah”, Suplemen 

Republika 14 Maret 2002, h. 14. 
261
 Dikutip dari Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: 

Suatu Pengenalan umum, hh. 205-213. Penjabaran dan atau 

pensistimatika tulisan dijabarkan oleh penulis. 
262
 Bagaimana operasional 2 macam wadiah ini lihat pada bab 

III. 
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Contoh dari operasional perhitungan tabungan di Bank Syari‘ah: 

Bapak (A) memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000,00. Jangka waktu 

1 bulan (terhitung 1 januari 2002-1 Februari 2002). Nisbah bagi hasil  

sejumlah= deposan 57%: bank 43%.  Berapa keuntungan yang diperoleh 

bapak (A) jika keuntungan diperoleh dari deposito (1) bulan sebesar 

Rp.30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan Rp. 

950.000.000,00,-? Keuntungan Bapak (A) adalah: 

Rp (10.000.000 : 950.000.000) X Rp. 30.000.000 X 57% = Rp. 180.000,- 

 Maka besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung 

pada: (a) pendapatan Bank;(b) nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank; 

(c) nominal deposito nasabah; (d) rata-rata saldo deposito untuk jangka 

waktu tertentu yang ada pada bank syari‘ah; dan (e) jangka waktu deposito 

karena berpengaruh pada lamanya investasi. 

  

C. Jaringan Lembaga Keuangan Islam Non Bank Syari‟ah di 

Indonesia. 

 Setelah berdirinya bank-bank syari‘ah di Indonesia yang sudah 

bukan trial and error atau sekedar eksperimen memberikan inspirasi para 

ekonom muslim untuk membuka jaringan lembaga keuangan syari‘ah 

lainnya.  Yaitu lembaga-lembaga keuntungan  yang tidak bertentangan 

dengan syari‘ah dan ketentuan yang berlaku untuk didirikan di Indonesia. 

jaringan itu meliputi, Asuransi (takaful), Baitul Mal Wa al-Ta‘wil (BMT), 

Koperasi Islam dan penggadaian (Rahn). 

a. Asuransi Syari‟ah (al-Takaful):Lintas Sejarah dan 

Perkembangannya 

Secara etimologi, kata asuransi sudah dibakukan dalam 

peraturan perundang-undangan, seperti yang tertera dalam kitab 

Undang-undang perdata (Weboek van koophandel) pasal 1774263 

yaitu: ―suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung 

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan 

yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak 

tertentu‖264  sedangkan dalam bahasa arab di istilahkan dengan 

                                                 
263
 Aturan lain lihat UU no. 33 tahun 1964 tentang asuransi.  
264
 Lihat kitab Hukum Dagang, pasal 246. Sedangkan 

penjelasan lapangan asuransi lihat pasal 247 Kitab yang sama. 
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―ta‘min‖ yang disamakan dengan ‗aqdu walâ‟i al-muwâlât265. Dalam 

asuransi ada tiga unsur yaitu: (a) pihak tertanggung yang berjanji 

membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau 

dengan angsuran; (b) pihak penanggung yang berjanji akan 

membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau 

secara berangsur apabila terlaksana unsur ketiga dan (c) suatu 

pristiwa yang belum jelas terjadi. 

Dalam sejarahnya, asuransi timbul dari ide yang baik untuk 

mewujudkan suatu bentuk tolong menolong dalam menghadapi 

beban kehidupan dengan pembagian resiko. Asuransi merupakan 

hal baru yang belum pernah dikenal baik pada masa Rasulullah 

saw, para Sahabat, maupun tabi‘in. akibatnya menimbulkan pro 

dan kontra sekitar hukum asuransi. Dunia Islam berkenalan 

dengan asuransi sekitar akhir abad ke-19 yang di bawa oleh orang-

orang Barat.266 Dengan tujuan untuk berbagi resiko antara 

penderita musibah dengan perusahaan asuransi. Pada mulanya 

hanya berbentuk asuransi laut, kemudian merambah dalam 

berbagai macam lapangan atau segi kehidupan. Seperti asuransi 

kecelakaan, kebakaran dan jiwa, asuransi ibadah haji;  asuransi bea 

siswa dibidang pendidikan; asuransi pensiun, asuransi hari tua, 

asuransi sakit di bidang kesejahtraan sosial, dan terakhir akibat 

kerusuhan yang sering terjadi di Indonesia, muncul asuransi outo 

(mobil). Hal ini menggambarkan betapa luasnya jangkauan kegiatan 

asuransi di Indonesia yang merambah hampir keseluruh daerah.  

Melihat begitu meyebarnya asuransi para ulama memberikan 

komentar sekitar kegiatan asuransi yang pada mulanya hanya 

                                                 
265
 „aqdu walâ‟i al-muwâlât adalah suatu sistem pewarisan 

dalam pola kehidupan jahiliyah 
266
 dalam catatan sejarah dunia barat, dikalangan bangsa romawi 

muncul pertama sekalai gagasan untuk melakukan perjanjian asuransi 

laut pada abad ke12, yang kemudian meluas ke beberapa daerah Eropa 

pada abad ke-14. Pada 1680, di London berdiri lembaga asuransi 

kebakaran yang kemudian berkembang dinegara seperti Perancis dan 

Belgia. . di Indonesia perusahaan asuransi pertama adalah Bataviansche 

Zee and Brand Assurantie Maatschappij yang didirikan pada 1843, yang 

disusul kemudian pada 1912 perusahaan asuransi jiwa bumi putera 

sebagai usaha pribumi, Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai 

Alternatif Asuransi Islam, Jurnal Ulumul Qur‟an, no. 2, VII, 1996, h 15. 
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bergerak di bidang perdagangan. Ibn ‗Abidin (1784-1836) salah 

seorang ulama Hanafiyah yang disebut-sebut sebagai ulama 

pertama dikalangan fuqaha yang membicarakan asuransi267 menulis: 

―Bahwa telah menjadi kebiasaan bilamana para pedagang 

menyewa kapal dari seorang harby. Mereka membayar upah 

pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk 

seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang 

disebut sebagai sukarah (premi asuransi). Dengan ketentuan 

bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di apal yang 

disewanya itu bilamana musnah karena kebakaran atau kapal 

tenggelam, atau di bajak dan sebagainya, maka penerima uang 

premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari 

uang yang dari pedagang itu. Penanggung itu mempunyai 

wakil yang mendapat perlindungan (musta‘mân) yang dinegeri 

kita berdiam di kota-kota pelabuhan atas izin penguasa. Si 

wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari pedagang 

itu, dan bilamana barang-barang mereka tertimpa peristiwa 

yang disebutkan diatas. Dia (siwakil)lah yang membayar 

kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar 

jumlah yang pernah diterimanya268…...yang jelas menurut saya, 

tidak boleh bagi si pedagang mengambil uang pengganti dari 

barang-barangnya yang telah musnah itu, karena yang 

demikian itu iltizâm ma‟ lam yalzâm269 

 

  Sejalan dengan pernyataan itu, Abdullah al-Qalqily, mufti 

dari kerajaan Urdun berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ali 

Yafie bahwa Asuransi dengan segala corak dan bentuknya 

tergolong dalam al-Harâm al-bayyin bagi setiap orang. Alasan yang 

dikemukannya adalah: (1)  cara kerja asuransi bertentangan dengan 

                                                 
267
 Alie Yafie, “Asuransi Dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Ulumul Qur‟an, No.2 VII/1996, h. 5. 
268
 Ibn Abidin, Hasyiyah ibn „Abidin, Beirut: Dar al-Fikr, edisi 

revisi, tt, bab jihad (pasal Isti‟man al-Kafir). 
269
 Istilah “iltizâm ma‟ lam yalzâm” misalnya, si A menjanjikan 

si B suatu kridit atau pertanggungan ganti rugi, yang ada pokonya tidak 

ada keharusan atas dirinya, maka menurut mazhab Maliki, janji tersebut 

mengikat si A (secara yuridis) jika dikaitkan dengan suatu sebab, dan 

penerima janji itu (si B) melaksanakan sebab tersebut. Lihat,……… 
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cara-cara kerja yang normal seperti jual beli: tidak terlepas dari 

unsur gharar, ghabn dan riba. Tambahan atas semua itu adalah 

bahwa seluruh persyaratan dalam persetujuan (‗aqd) berada di 

pihak kepentingan perusahaan-perusahaan asuransi, karena dialah 

yang menetapkan semua syarat itu dan dia juga yang membuat 

persetujuan; (2) lagi pula syarat-syaratnya samar dan tidak terbatas 

sehingga mudah dipermainkan oleh perusahaan, untuk melepaskan 

tangung jawabnya. 

 Muhammad Abduh  (1849-1905) memfatwakan: 

―kaidah syar‘iyyah berbunyi bahwa pekerjaan perusahaan 

ansuransi jiwa adalah pekerjaan mubâh, karena persetujuan 

seseorang dengan pemilik perusahaan asuransi tergolong 

syarîkah al-mudhârabah, dan itu boleh dikerjakan (jâiz)270 

 

Musthafa Ahmad al-Zarqa, memberikan pendapat seputar 

asuransi dengan beberapa point sebagai berikut: 

1. Masalah asuransi adalah hal baru (saat itu), tidak ada nash-nya 

dalam syari‘ah;  

2.  menyanggah pendapat ulama yang mengharamkan asuransi 

karena digolongkan ke dalam jenis pertaruhan atau untung-

untungan. Menurutnya, unsur saling menolong yang ada 

dalam ansuransi itu menjauhkan dari jenis pertaruhan; 

3. menyanggah adanya kesamaran (jahalah) dalam ‗aqd al-ta‘min; 

4. perusahaan asuransi memutar dana cadangan dengan jalan 

riba, yang darinya kelak tertangung dalam asuransi jiwa, 

apabila tetap hidup sampai berakhirnya jangka waktu 

pertanggungnya, mendapat sejumlah uang dengan bunganya 

sebagai pengganti uang premi yang pernah dibayarnya. Ini 

hukumnya haram menurut hukum agama. Cara ini merupakan 

praktek yang dilakukan perusahaan-perusahaan ansuransi, hal 

mana harus dipisahkan dengan persoalan asuransi itu sendiri 

selaku satu sistem atau lembaga hukum; 

5. asuransi mempunyai dua bentuk: asuransi bersama dan 

asuransi perusahaan. Bentuk pertama hendaknya 

diprioritaskan, karena bersifat salang menolong belaka. Tetapi 
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 Muhammad Abduh, “Fatwa Syar‟iyyah”, majalah al-

Muhammad, tahun V, no. 460, hh. 7-8 
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karena mendapat banyak kesulitan dan ketidak mampuan 

dalam arena perekonomian, perhatian akhirnya menjadi lebih 

tertuju kepada asuransi perusahaan; 

6. asuransi perusahaan halal menurut hukum syara‘, karena dapat 

dikiaskan pada ‗aqd al-muwâlât menurut mazhab Maliki, dan 

sistem pensiun bagi pegawai negeri.271 

 

Sejalan dengan sikap para ulama tersebut, maka dibuatlah 

sebuah asuransi Islam sebagai alternatif, yang kemudian dikenal 

dengan ―asuransi takaful‖. Asuransi Islam ini berdiri diatas tiga 

prinsip: (1) saling bertanggung jawab baik individu dengan individu 

ataupun individu dengan masyarakat; (2) saling bekerjasama dan 

membantu; (3) saling melindungi penderitaan sama lain. dengan 

satu semangat yang dirumuskan dalam filsafatnya ― penghayatan 

semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan perlindungan 

dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahtraan 

umat dan persatuan masyarakat‖272 

 Perusahaan takaful dapat menawarkan dua jenis 

pertanggungan, yaitu takaful keluarga (asuransi jiwa) dan takaful 

umum (Asuransi Umum). Takaful keluarga adalah bentuk takaful 

yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah 

kematian, yang akan menerima santunan sesuai perjanjian keluarga 

/ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk jika ada ahli waris. 

Dengan jenis-jenis sebagai berikut: takaful keluarga berjangka 

waktu 10 tahun; takaful keluarga berjangka waktu 15 tahun; takaful 

keluarga berjangka 20 tahun; takaful pembiayaan  (asuransi kredit); 

takaful keluarga untuk pelajaran; takaful keluarga berkelompok dan 

lain-lain. 

 Sedangkan takaful umum adalah bentuk takaful yang 

memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau 

kecelakaan atas harta milik peserta takaful. Seperti: rumah. 

Kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya. Jenis-

                                                 
271
 Pendapat Musthafâ Ahmad al-Zarqâ dalam seminar fiqh 

Islam yang diselenggarakan oleh al-Majlîs al-A‟lâ li Ri‟ayyah al-Funûn 

wa al-Adâb wa al-Ulûm al-Ijtimâiyyah, Damsyik, 1380 H.  
272
 Ahmad Azhar Basyir, “Takaful Sebagai Alternatif Asuransi 

Islam”, Jurnal Ulumul Qur‟an, No.2, VII/ 1996, h. 17.  
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jenisnya takaful kebakaran; takaful kendaraan; takaful laut dan 

udara; takaful mesin tehnikal; dan lain-lainnya. 

 

D. Paradigma Baitul Mâl Wa al-Tamwîl (BMT) di Indonesia: 

Sebuah alternatif. 

  BMT, Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga usaha 

ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil-

bawah berdasarkan sistem bagi hasil, dan jual beli dengan memanfaatkan 

potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri. 

  BMT berasal dari konsep baitu al-mâl wa al-tamwil yang terdiri dari 

dua sisi kegiatan baitu al-mâl dan baitu al-tamwîl. Kegiatan baitu al-tamwîl 

mengutamakan pengembangan kegiatan kegiatan investasi dan produktif 

dengan sasaran ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung 

untuk pembangunan usaha-usaha kesejahtraan masyarakat. Sedangkan 

baitu al-mâl mengutamakan kegiatan kesejahtraan bersifat nirlaba yang 

diharapkan mampu mengakumulasi dana zakat, infaq, shadaqah yang pada 

gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan resiko yang terjadi dalam 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah itu.273 

 Mengapa BMT diperlukan?, istilah ―kerakyatan‖ diartikan sebagai 

arahan bahwa setiap individu bangsa Indonesia merupakan raja bagi 

dirinya di dalam segala sektor. Kehadiran BMT sebagai salah satu jalur 

untuk memajukan ekonomi kerakyatan mempunyai sisi positif. Sebab, 

tingkat pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat seiring 

dengan banyaknya perusahaan-perusaan yang terliquidasi, hancur karena 

krisis moneter. Persoalan ini tidak bisa didiamkan saja perlu adanya solusi 

tehnis bagaimana menyikapi para pengangguran. Pembuatan lapangan 

kerja melalui sistem konvensional melalui pasokan kredit sangat 

memberatkan para dhuafa karena diperlukan syarat-syarat administrasi dan 

persoalan tehnis lainnya. Belum lagi bagi pengusaha kecil yang sangat 

mementingkan waktu, menyisihkan waktu ke bank merupakan sesuatu 

yang sulit.  

 Untuk melayani keadaan dhuafaa demikian diperlukan sebuah 

lembaga yang bisa menjangkau diseluruh pelosok tanah air dengan tidak 

memberikan ikatan-ikatan yang memberatkan mereka. Oleh karenanya 
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 M. Amin Aziz,” Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi” 

(makalah seminar) dengan tema, Prospek BMT Berbadan Hukum 

Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi pada 

PPK, Jakarta, 1995. 
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sejalan dengan jiwa ―kerakyatan‖ nampaknya BMT sungguh-sungguh 

dapat dijadikan salah satu bentuk lembaga yang bisa melayani kaum dhuafa 

tersebut. Dalam melayani jumlah pengusaha kecil, tersebar dan beragam, 

maka BMT memiliki ciri-ciri tertentu.  

 Ciri-ciri BMT adalah: pertama,  Usahanya dimaksud untuk 

mendorong sikap dan prilaku menabung dari masyarakat banyak dengan 

menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil; memberi 

pembiayaan usaha-usaha kegiatan ekonomi dari Rp 25.000,- sampai Rp 

100.000,- atau lebih jika aset BMT sudah cukup besar; jika kegiatan sinpam 

pinjam yelah mantap dann lembaganya telah bekerja dengan terkendali, 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi riel seperti pemasaran, 

pengembangan teknologi tepat guna serta kegiatan lain yang sangat erat 

keitannya dengan pengembangan usaha kecil-bawah di lingkungan itu; 

menerima titipan dan pengelolaan dan zakat, infaq, dan shadaqah. 

Kedua, pengelolaannya secara propesional persis mengikuti 

pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) 

dengan kekecualian tidak mengharuskan pakai jaminan uang atau harta 

benda untuk jumlah pinjaman yang kecil; manajemen dilatih dari personil 

yang paling rendah berpendidikan D3 dan mengenal calon lingkungan 

kerjanya; mengikuti sistem dan prosedur kerja yang telah dipersiapkan 

petunjuk pelaksnaannya; untuk pengetahuan praktis bisa didapat dengan 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh  Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam waktu yang ditetapkan. 

Ketiga, modal awal untuk mendirikan BMT, lebih kurang Rp 

5.000.000,- sampai Rp 10.000.000 (lebih besar modal itu lebih baik) 

ditambah dengan fasilitas sarana dan prasarana lainnya. 

Keempat, pendiri sebagai anggota inti. Terdapat sekelompok orang 

(20 sampai 40 orang) di sekitar lokasi tempat didirikan BMT. Dan setiap 

anggota bersedia memberikan saham yang disesuaikan dengan kondisi 

anggota masing-masing. Kelompok anggota inti mempunyai loyalitas dan 

bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya BMT di kemudian hari. 

Kelima, biaya operasional sangat rendah antara lain karena kecilnya 

jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah. 

Keenam, jaminannya adalah ―kepercayaan‖ baik melalui kenalan 

maupun rekomendasi dari orang yang dikenal dilingkungan BMT, tokoh 

atau tanggung renteng, saling kenal disebabkan BMT beroperasi didaerah 

yang tidak terlalu luas. 
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Ketujuh, mitra operasional terintegrasi dengan lembaga lokal; 

misalnya pengajian, lingkungan masjid.274    

Selama Krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang sampai kini 

belum berakhir telah memberikan damfak yang sangat besar terhadap 

perekonomian Indonesia. Danfak tersebut berupa (a) menurunnya daya 

beli masyarakat; (b) meningkatnya jumlah keluarga miskin; (c) peningkatan 

pengangguran; (d) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia 

perbankan; dan (e) meningkatnya eskalasi masalah-masalah sosial. Maka 

BMT merupakan salah satu alternatif untuk membantu usaha kecil (UK) 

ataupun usaha kecil menengah (UKM) ditengah krisis ini. Pemberdayaan 

ekonomi rakyat melalui BMT sangat dimungkinkan karena BMT 

memberikan jalan untuk menggali potensi masyarakat. (empowering). 

Pertanyaan yang kemudian timbul,‖ bagaimana praktek pengeloaan dana di 

BMT?‖. 

M. Aziz menjelaskan praktek tersebut: Pertama,  modal usaha BMT 

dipakai untuk investasi pendiriannya meliputi sewa ruangan, ongkos-

ongkos perbaikan gedung, persiapan kantor, peralatan kantor, biaya-biaya 

persiapan seperti pelatihan, gaji tenaga administrasi dan lain-lain.  Sisa 

modal digunakan sebagai cadangan untuk memperkuat landasan 

pengembangan arus tunai BMT dalam masa pengembangannya. 

Kedua, jalannya usaha. Untuk dapat meminjamkan dana bagi 

pembiayaan kegiatan-kegiatan peroduktif dan modal kerja, BMT menerima 

simpanan masyarakat (anggota) serta menerima titipan dana zakat, infaq 

dan shadaqah. Dengan dana simpanan itu, BMT memberikan pembiayaan 

terhadap kegiatan-kegiatan produksi dan modal kerja dengan sistim bagi 

hasil dan jual beli. Jadi ada kegiatan menghimpun dana, tabungan dan 

kegiatan menanan atau memanfaatkan dana pembiayaan. Agar masyarakat 

tertarik menyimpan pada BMT, maka BMT harus mampu memberikan 

bagi hasil yang bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang terdapat 

disekitar lokasi. Dana titipan BAZIS dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

amanah dari BAZIS, khususnya untuk produk al-qardh al-hasan. 

Kegiatan penghimpunan dana (simpanan mudhârabah). Kegiatan 

penghimpunan dana dapat diperlakukan dengan berbagai bentuk simpanan 

dengan sistim mudharabab, misalnya : (1) simpanan mudhârabah biasa yang 
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dapat diambil kapan saja apabila dikehendaki oleh penabung; (2) simpanan 

mudharabab pendidikan. Nasabah menabung untuk kepentingan-

kepentingan pendidikan yang misalnya diambil/dicairkan pada waktu 

membayar SPP, mengikuti ujian negara, memasukkan putra-putrinya untuk 

jenjang pendidikan lanjutan; (3) simpanan mudhârabah haji. Nasabah 

menabung untuk untuk persiapan menunaikan ibadah haji; (4) simpanan 

mudhârabah qurban; (5) simpanan mudhârabah Idul Fitri; (6) simpanan 

mudhârabab Walimah atau persiapan nikah; (7) simpanan  mudhârabah 

aqiqah; 8) simpanan mudharabab perumahan (pembangunan dan 

persiapan); dan (9) lain-lain bentuk simpanan yng bisa dikembangkan 

menurut lingkungan setempat. 

Kegiatan memanfatkan dana (pembiayaan mudhârabah, musyârakah, 

bai‟u bi al-thaman âjil, dan al- qardh al-hasan), misalnya: (a) pembiayaan al 

mudhârabah, yaitu suatu perjanjian antara pihak shâhibu al-mâl atau penyedia 

dana dengan mudharib atau pengusaha yang mengusahakan proyek yang 

jenis, jangka waktu dan tempatnya disepakati oleh pihak shâhibu al-mâl; (b) 

pembiayaan musyârakah, yaitu suatu perjanjian antara pihak shâhibu al-mâl 

dengan mudhârib yang masing-masing dapat menyediakan modal atau dana, 

shahibul maal dapat ikut serta dalam manajemen proyek yang disepakati 

bersama beserta pembagian keuntungannya;(c) pembiayaan murâbabah, 

yaitu suatu perjanjian jual beli antara shâhibu al-mâl yang membeli suatu 

barang terlebih dahulu yang diperlukan oleh mudhârib dan kemudian 

menjualnya kepada mudhârib untuk dimanfaatkan bagi kegiatan usahanya. 

BMT  yang mewakili/bertindak sebagai shâhibu al-mâl mendapat 

keuntungan dari harga penjualan barang tersebut; (c) pembiayaan bai‟u bi 

al-thamân ajîl, yaitu suatu perjanjian penjualan barang dengan cicilan yang 

jangka waktu pembayarannya bisa melebihi satu tahun. Bai‟u bi al-thamân 

ajîl mirip dengan kridit investasi pada sistim konvensional; (d) al-qardh al-

hasan,  yaitu pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan 

modal (fuqarâ‘dan masâkin) yng biasanya dimanfatkan dari dana zakat, 

infaq dan shadaqah. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada 

BMT (shâhibu al-mâl) tetapi hanya membayar biaya administrasi (disamping 

mengembalikan—bisa dengan mencicil—modal sebesar pokok 

pinjaman).275  
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 Dikutip dengan beberapa revisi penulis dari M. Amin Aziz,” 

Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi” (makalah seminar) 
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E. Bait-al Mal dan Bait al-Tamwil276: Prospek Lembaga 

perekonomian umat Islam di Indonesia pasca moneter 

 Ketahanan para pengusaha kecil dan menengah selama masa krisis 

moneter yang berkepanjangan memberikan nilai tambah dalam sistim 

bisnis global di Indonesia. Pemberdayaan yang diikuti dengan sebuah 

lembaga umat yang comportable akan lebih memberikan nilai bersama yang 

sehat, halal dan saling menguntungkan. 

Keuntungan yang dapat ditemukan adalah: pertama, menanggulangi 

sistem manajemen keluarga. Pada umumnya kaum dhu‘afa sangat rentan 

terhadap permasalahan-permasalah yang terjadi dalam keseharian. 

Terutama dalam masalah yang berkenaan dengan hajat hidup keluarga, 

sandang, makan, papan, termasuk didalamnya pendidikan anak. Ketika 

persoalan ini kemudian terjadi, mereka lebih cenderung menggunakan 

modal usaha yang dipunyai untuk menutupi persoalan tersebut. Sehingga 

semakin mengaburkan sirkulasi keuangan usaha tersebut. Dengan adanya 

bait al mal dalam BMT, maka pengelola BMT dengan cepat bisa 

menanggulangi masalah pengusaha kecil tadi dengan dana ZIS (zakat, 

infaq dan shadaqah). 

Kedua,sebagai dana qardh al-hasan untuk memulai usaha. Persoalan 

PHK, tergusur, atau musibah dalam keluarga merupakan masalah yang 

paling dominan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya mereka yang 

terkena masalah tersebut belum mempunyai pengalaman dan ketrampilan 

dalam dunia usaha, yang berakibat resiko tinggi terhadap pembiayaan bagi 

hasil biasa dalam unit BMT. Oleh karenanya bait al-mal memberikan solusi 

melalui qardh al-hasan. 

Ketiga, menutupi dan membantu yang bangkrut. Bai al-mal bisa 

juga berfungsi sebagai kolateral bagi pembiayaan bait al-tamwil terutama 

dalam sistem ba‟i bi al-tsaman ajil dan murabahah.  

Keempat. Sarana pendidikan. Artinya dalam BMT dididik untuk 

melakukan infaq dan shadaqah sejak dini. Oleh karenanya anggaran hasil 

                                                 
276

banyak orang masih meragukan bila terjadi penggabungan 

antara bait al mal dan bait al-tamwil. Keraguan ini disebabkan leh 

pemahaman yang menjurus kepada bahwa bait al-mal hanya berfungsi 

sebagai penyantun fakir miskin dan yatim piatu, sedangkan bait al-

tamwil sebagai lembaga yang semata-mata berorientasi mencari 

keuntungan. Dalam buku ini tidak dibahas persoalan tersebut secara 

mendetail, yang paling utama adalah apa dan bagaimana keuntungan 

keduanya dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah. (pen.)  
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usaha perlu menjadi perhatian bagi setiap pengusaha. Seperti contoh 

berikut ini: 

 

BMT al-Ikhlas 

Anggaran Hasil Usaha 

Periode 31 Desember 200x277 

URAIAN RENCANA/ 

ANGGARAN 

REALISASI 

Pendapatan Operasional (unsur-unsur 

pendapatan) 

xxxxxx xxxxxx 

Beban Operasional (unsur-unsur beban) xxxxxx xxxxxx 

Hasil usaha sebelum zakat/sadaqah xxxxxx xxxxxx  

Taksiran zakat/sadakah xxxxxx  xxxxxx  

Hasil usaha bersih xxxxxx xxxxxx  

 

 Seperti contoh pendidikan infaq seperti yang terjadi di BMT al-

Hidayah-Tegal. BMT ini mengelola pengusaha warung tegal (warteg). 

Jumlah aset sampai Desember 2002 mencapai lebih dari 85 juta. Infaq dari 

anggotanya dapat memberikan pembiayaan sampai 30 orang kaum 

dhua‘afa yang memulai usaha yang amat kecil dengan paket qardh al-

hasan.278 Dengan contoh ini BMT semakin menjadi lembaga yang dapat 

membantu kaum dhuafa dalam meningkatkan taraf hidup mereka pasca 

krisis moneter.   

 

Koperasi Islam Indonesia (KII): Sebuah Kajian Awal. 

 Beberapa dasawarsa ini, beberapa pakar ekonom di Indonesia 

mulai ―gemes‖ atas kegiatan koperasi di Indonesia279. Disatu pihak 

                                                 
277

Widodo, et el, Pedoman Akuntansi Syari‟ah: Panduan 

Praktis Operasional Bait al Mal wa al-Tamwil (BMT), Bandung: 

Mizan, 1999, h.76.   
278

Chamsiah Djamal, “Pengalaman BMT Dalam Mengentaskan 

Kemiskinan Umat”, makalah disampaikan dalam seminar: Sumbangan 

Agama dalam pengentasan kemiskinan, Jakarta: Depag, 4 Januari 1999. 

data tahun dan statistik dipertegas penulis dalam wawancara dengan 

salah seorang pengurus BMT al-Hidayah-Tegal  di Jakarta.  
279

Diantaranya Mubyarto dalam seminar yayasan Hatta pada 

makalahnya” Koperasi dan Masyarakat, Kwik Kian Gie dalam beberapa 

debat masalah ekonomi global dan koperasi.   
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masyarakat percaya sepenuh hati bahwa berkembangnya koperasi akan 

merupakan kunci ketahanan ekonomi nasional bangsa Indonesia, namun 

dilain pihak, dalam kenyataannya, koperasi sebagai organisasi ekonomi, 

begitu jauh ketinggalan dibandingkan dengan badan usaha milik negara 

(BUMN) dan perusahaan swasta modern lainnya. Demikianlah adanya, 

koperasi di Indonesia merupakan subjek yang senantiasa tetap menarik 

untuk dijadikan objek.  

 Menurut UU no.12/1967, koperasi adalah organisasi ekonomi 

yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. 

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan yang dalam bahasa lain 

diistilahkan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Dari beberapa 

diskusi mengenai koperasi, sejumlah pakar menegaskan bahwa koperasi 

adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Ia bergerak dengan 

landasan rasa setia kawan untuk meningkatkan kesejahtraan sesama 

anggota; bukan semata-mata mengejar keuntungan. Sedangkan pemerintah 

hanya sebagai fasilitator bagi kehidupan koperasi di Indonesia. Sedangkan 

dalam Undang-undang no.25 tahun 1995, pasal 1 menyebutkan, kperasi 

diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan 

asas kekeluargaan. Koperasi dibedakan antara koperasi primer dan 

koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh 

dan berangotakan orang-seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang 

didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.   

 Sebagai sebuah organisasi, koperasi mempunyai beberapa syarat 

intern dan syarat ekstern. Dimaksud dengan syarat intern: (1) adanya alasan 

yang nyata dan jelas untuk membentuk koperasi; (2) para anggota koperasi 

harus memiliki tingkat pendidikan tertentu untuk dapat memahami 

manfaat koperasi, sendi dasar koperasi, praktek-praktek koperasi, dan hak 

kewajiban terhadap koperasi yang didirikan; (3) para anggota berkewajiban 

untuk ikut dalam membentuk modal koperasi; (4) jumlah anggota dan 

volume usaha harus cukup besar sebagai dasar penyelenggaraan 

koperasi;(5) harus mempunyai pemimpin yang dapat mengorganisir 

anggota dan bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan koperasi.  

 Sedangkan syarat ekstern antara lain; (1) adanya iklim ekonomi, 

politik dan hukum yang sesuai bagi perkembangan koperasi, (2) adanya 

kebijaksanaan pemerintah yang jelas dan efektif mendukung koperasi; dan 
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(3) adanya infra struktur dan lingkungan yang memperlancar 

perkembangan koperasi. 

 Berdasarkan syarat-syarat diatas perkembangan koperasi di dalam 

Iklim Indonesia cukup memadai. Persoalannya sekarang adalah 

sejauhmana sumber daya manusia terutama para pengurus dapat 

mengelola koperasi dengan benar dan berdaya guna. Ada pandangan 

miring terhadap kinerja koperasi  sehingga membuat jera para anggota 

koperasi sendiri. Sikap serakah dan korupsi merupakan bagian koperasi 

yang sering mencuat dipermukaan, sedangkan disisi anggota tidak dapat 

berbuat apa-apa untuk menghukum ―oknum‖ pengurus koperasi yang lalai 

tersebut. Kekompakan anggota dalam Rapat tahunan (RAT) seharusnya 

bisa menindak para pengurus yang menyeleweng tidak terjadi. Hal ini juga 

disebabkan keanggotaan yang beragam. Lebih ironis lagi bila kemudian 

para anggota KUD (misalnya) masuk kedalam lembaga tersebut 

disebabkan atas perintah lurah setempat, maka lengkaplah kerapuhan 

lembaga ini. Pada tingkat pengawas, Dewan Koperasi Indonesia Daerah 

(Dekopinda) juga tidak dapat bertindak dalam menyelesaikan persoalan-

persolan yang terjadi dalam sebuah koperasi. 

 Terlepas dari pro kontra kegiatan koperasi di Indonesia, umat 

Islam juga perlu memikirkan sistem koperasi yang islami berdasarkan pada 

konsep fiqh muamalah. Pembentukan koperasi semisal: koperasi simpan 

pinjam Syari‘ah, koperasi Unit Desa Syari‘ah,  dsbnya bersamaan dengan 

gerakan BMT akan menambah kekuatan umat Islam dalam pengembangan 

ekonomi umat di seluruh pelosok Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut 

tentu diperlukan langkah-langkah yang sistematis berdasarkan syari‘at 

Islam. Pertama, memberikan pandangan kepada semua lapisan masyarakat 

melalui media dakwah tentang pentingnya koperasi berdasarkan syari‘at 

Islam, keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Serta bagaimana tehnik 

gerakan di lapangan. 

 Kedua, mengadakan studi kekurangan dan kelemahan koperasi 

konvensional yang telah terjadi selama ini, serta mencari solusi yang islami 

dalam membentuk koperasi yang kompetitip dengan lembaga keuangan 

lainnya.  

 Ketiga, merumuskan fondasi dasar dalam berkoperasi syari‘ah, 

membentuk sentral-sentral koperasi syari‘ah sebagai dasar awal kegiatan 

perkoperasian islami di Indonesia. Rumusan fondasi sangat perlu untuk 

memberikan citra koperasi Islam benar-benar berjalan pada jalur syari‘ah. 
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 Bertitik tolak dari pemikiran diatas. Jelaslah kiranya, berkembang 

atau tidaknya koperasi sebenarnya sangat bergantung  pada orang-orang 

koperasi tersendiri. Bila 0rang-orang koperasi atau penganut koperasi  

berhasil membuktikan kepada masyarakat bahwa konflik buruh majikan 

memang tidak terjadi dalam tubuh koperasi,  bahwa buruh dan 

karyawankoperasi bekerja dengan  penuh semangat, bahwa koperasi 

mampu beroperasi dengan  efisien dan bahwa mutu barang dan jasa yang 

dihasilkan koperasi jauh lebih baik, tentu koperasi akan berkembang 

dengan sendirinya. Sehubungan dengan hal inilah peranan kepemimpinan 

yang memiliki jiwa kewiraswastaan sangat penting artinya bagi 

perkembangan koperasi. 

             Bila diperhatikan kenyatan yang berkembang selama ini, hal 

terakhir inilah tampaknya yang cenderung terabaikan. Walaupun pada 

syarat perkembangan koperasi sebagaimana dikemukakan tadi juga 

terdapat penegasan mengenai pentingnya arti kepemimpinan bagi 

perkembangan koperasi, tapi tidak ada penegasan mengenai pentingnya 

peranan kewiraswastaan dlam kepemimpinan koperasi itu. Kurang 

perhatian terhadap peranan kewiraswataan dalam tubuh koperasi ini tentu 

bukan tanpa sebab. Sebagaimana telah dikemukakan pada awal tulisan ini. 

Perkembangan koperasi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan campur 

tangan pemerintah. Sedemikian besarnya peranan campur tangan 

pemerintah ini,  telah menyebabkan berkembangnya kesadaran dalam 

tubuh koperasi sebagai  organisasi ekonomi semi-pemerintah. 

                Akibatnya berkembangnya kesadaran palsu sebagai organisasi 

ekonomi semi-pemerintah ini maka para pemimpin koperasi pada 

umumnya lebih merasa sebagai  semi birokrat  daripada sebagai orang 

swasta murni. Sebagai seorang pengusaha birokrat ia tentu akan lebih 

mengandalkan dukungan pemerintah daripada perjuangannya sebagai 

seorang  wiraswata. Dengan kata lain, sebagai pengusaha semi-birokrat ia 

tentu akan lebih mengandalkan fasilitas dan hak-hak istimewa daripada 

kemampuan berkreasi dan keberhasilan dan keberhasilan  berinovasi dan 

memang dalam tubuh orang-orang yang bermental semi-birokrat semangat 

kewiraswataan sangat sulit bisa berkembang.  

                 Bila dibandingkan antara organisasi ekonomi kapitalis dengan 

koperasi maka dalam hal terakhir inilah pada umumnya pengusaha 

ekonomi kapitalis tampak sangat sangat unggul. Para pengusaha ekonomi 

kapitalis pada umumnya sangat sadar bahwa maju mundurnya 

perusahaannya sepenuhnya tergantung  pada kerja kerasnya> Disamping 
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itu, walaupun mereka juga membutuhkan dukungan pemerintah, mereka 

juga sangat sadar bahwa keberhasilan mereka  sebagai seorang pengusaha 

sepenuhnya tergantung pada perkembangan perusahaannya. Dengan jiwa 

kewiraswataan yang tinggi seperti itu, tentu akan sangat sulit bagi koperasi 

yang semi-pemerintah untuk bersaing dengan organisasi  ekonomi kapitalis 

dalam konteks sistem ekonomi seperti itu. Bahwa organisasi-organisasi 

ekonomi milik pemerintah selama ini tetap mampu bertahan, hal ini lebih 

banyak disebabkan oleh adanya dukungan pemerintah yang hampir tidak 

ada batasnya. 

                Berdasarkan pemikiran sebagaimana diatas, jelaslah kiranya 

betapa sangat penting artinya kewiraswataan bagi perkembangan koperasi 

di masa yang akan datang. Walaupun sebagai otoretik koperasi lebih 

unggul daripada organisasi ekonomi kapitalis,namun tanpa kepemimpinan 

yang berbekal semangat kewiraswataan akan sangat sulit bagi koperasi 

ekonomi kapitalis dalam konteks sistem ekonomi kapitalis. 

                 Untuk itu maka tindakan pertama yang perlu dilakukan untuk 

memacu perkembangan koperasi adalah dengan menempatkan koperasi 

sebagai organisasi ekonomi swasta murni. Sedangkan pemimpin-pemimpin 

koperasi, tanpa harus menanggalkan ideologi koperasinya, haruslah  secara 

tegas menempatkan diri sebagai seorang wiraswatawan dalam arti 

sebenarnya. Hanya dengan cara demikian koperasi akan bisa berkembang 

sebagai organisasi ekonomi yang benar-benar mandiri. Hanya dengan 

dasar kewiraswataan dan kemandirian itulah koperasi akan siap bersaing 

dengan organisasi ekonomi kapitalis dalam konteks sistem ekonomi 

kapitalis. Dan hanya dengan dasar kewiraswataan dan kemandirian itu 

pulalah koperasi akan mampu berkembang sebagai sokoguru 

perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

atas asas kekeluargaan. Sedangkan dalam pelaksanaan dapat dilakukan 

dengan melalui sistem bagi hasil. 

 

F. Rahn (Penggadaian)  

 Bank Muamalat Indonesia menggandeng Perum Pegadaian untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat tentang gadai syariah (rahn). Kerja sama 

tersebut, menurut Dirut BMI A. Riawan Amin, ditujukan untuk 

membangun sinergi atas potensi yang dimiliki bersama. ''Kedua lembaga 

akan mengupayakan implementasi, sosialisasi, dan penyediaan sarana serta 

prasarana gadai syariah kepada masyarakat,'' ujar Riawan seusai 
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penandatanganan nota kesepahaman di kantor Pegadaian Kramat Raya.  

Menurutnya: 

ruang lingkup kerja sama itu terdiri dari pelaksanaan 

pendirian cabang gadai syariah dan pendanaan. Riawan 

juga menyatakan, dalam waktu setahun, produk itu 

sudah diwujudkan dan sudah baku. Bank Muamalat 

juga sudah mengalokasikan modal….. bahwa produk 

tersebut akan menghasilkan profit yang besar, ….Tapi 

yang paling utama adalah kita menjadi katalisator bagi 

pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. …… 

dalam kerja sama itu, investasi yang berupa aset fisik 

seperti gedung berasal dari Pegadaian, sedangkan dari 

Bank Muamalat lebih banyak dalam bentuk intelectual 

property, branding, dan membantu SDM dalam 

pelatihan-pelatihannya tentang dasar-dasar syariah 280. 

 

Menurut Direktur utama  Perum Pegadaian, Deddy Kusdedi, 

bahwa sistem ekonomi kerakyatan lebih cepat pertumbuhannya dibanding 

sektor riil. Hal ini disebabkan  mereka mempunyai potensi besar tapi 

kebanyakan mempunyai kendala kekurangan modal. ''Mereka sulit 

mendapatkan kredit dari bank karena tidak bankable, jadi mereka lebih pas 

ditangani oleh Pegadaian, dan potensi ini cukup kuat di daerah yang 

religius yang mayoritas muslim, meskipun sulit diukur secara rupiah. Di 

kalangan itu, tambahnya, ternyata permintaan akan adanya sistem gadai 

syariah sudah besar.281  

Contoh yang sekarang dapat dilihat adalah didaerah Nanggroe 

Aceh Darussalam yang sedang gencar mengembangkan sistem syariah. 

Menurut data hampir 80 persen nasabah pegadaian adalah dari sektor 

informal yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan.  

  

        

 

  

                                                 
280

Republika, 17 Mei 2002  
281

 Republika, 17 Mei 2002 
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BAB V 

SISTEM MANAJEMEN  KEUANGAN ISLAM 

  

Dalam manajemen organisasi diperlukan kemampuan untuk 

memanfaatkan sumber daya secara efesien dan efektif282. Salah satu 

sumber daya tersebut adalah sumber dana. Dengan demikian manajemen 

sumber daya keuangan yang tertata secara efesien dan efektif memberi 

kontribusi pada karya seluruh manajemen secara optimun. Dalam praktek 

operasional sehari-hari. Penanggungjawab fungsi manajemen keuangan 

sangat bervariasi, bergantung pada skala perusahaan, struktur organisasi, 

serta sikap manajemen dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan maka 

semakin membentuk dalam pendelegasian ke bawah (low manager).  

Pada sisi filasafat, tujuan filsafat manajemen antara lain: 1) 

mengembangkan cara berpikir sehat; 2) mengembangkan kesadaran dan 

pertanggungjawaban; 3) guna melayani orang lain secara bijaksana; 4) guna 

menciptakan efektifitas dan produktifitas bekerja; 5) menyediakan 

petunjuk-petunjuk efektif tempat manajer berpijak dalam berpikir; 6) 

menciptakan suasana harmonis. Oleh karena itu seorang pengusaha 

biasanya melakukan menajemen sebagai seni, seni merencanakan sampai 

seni memutuskan.  

 

A. Fungsi Manajemen Keuangan  

Fungsi manajemen keuangan pada dasarnya adalah: (1) 

menetapkan struktur keuangan perusahaan; (2) mengalokasikan dana; (3) 

mengendalikan keuangan perusahaan. Dalam menetapkan struktur 

keuangan perusahaan difungsikan untuk menetapkan berapa keuangan 

yang diperlukan saat ini maupun dimasa yang akan datang. Sekaligus 

ditetapkan juga darimana sumbernya baik dari pemegang saham, lembaga 

                                                 
282

Nilai-nilai lingkungan dan kekeluargaan merupakan sisi 

utama dalam sikap seorang manajerial perusahaan. Sehingga seorang 

manager melalui nilai-nilai tersebut dapat: 1)  mengembangkan cara 

berpikir sehat; 2) mengembangkan kesadaran dan pertanggungjawaban; 

3)melayani orang lain secara bijaksana; 4)menciptakan efektivitas dan 

produktivitas bekerja;  5) menyediakan petunjuk-petunjuk efektif 

tempat manajer berpijak dalam berpikir; dan 6) mememberikan kondisi 

yang workable, efesien,efektif dari semua sektor lingkungan usaha. 

Lihat Rizal, Peranan Wirausaha Dalam Kepemimpinan Manajemen 

Perusahaan Kecil, Jakarta: Bukit Sura Mitra Grafika, 1986. hh. 5-6. 
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keuangan perbankan maupun non perbankan, pemasok, dan lain-lain. 

Dalam menetapkan struktur keuangan perusahaan, Rasulullah Saw 

memberikan warning seperti ditulis dalam Hadits Arba‘in: ― tidaklah 

beriman salah seorang diantara kalian, sehingga dia menjadikan hawa 

nafsunya mengikuti apa-apa ( Din al-Islam) yang kubawa‖; ―ketahuilah 

bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertangung 

jawab atas kepemimpinannya;……seorang pelayan (pekerja) adalah 

pemimpin atas harta tuannnya dan ia bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan 

masing-masing mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya‖283. 

 Fungsi kedua manajemen keuangan adalah dalam mengalokasikan 

dana. Dana untuk modal sehari-hari maupun untuk investasi. 

Keseimbangan penggunaan dana tersebut bergantung pada dinamika 

perusahaan serta faktor-faktor luar lainnya.seperti: investasi, modal kerja 

berupa: pembelian bahan baku dan penolong; gaji, biaya pemerliharaan, 

asuransi, listrik; biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Beberapa 

kesalahan yang terjadi dalam perusahaan kecil (usaha kecil; home industry) 

terjadi akibat penggunaan manajemen keuangan keluarga284. Akibatnya 

struktur keuangan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan program yang 

direncanakan. Alih-alih, laba yang diperoleh seharusnya dapat digunakan 

untuk membayar infaq, shadaqah, dan zakat; membayar pajak ; dan sebagai 

cadangan bagi kegiatan usaha berukutnya (internal financing) tidak terjadi.   

 Oleh karenanya, fungsi ketiga sebagai pengendalian merupakan 

fungsi yang mutlak perlu dalam kegiatan manajemen. Fungsi ini 

memberikan umpan balik kepada manajemen atas keputusan yang dibuat 

terhadap struktur keuangan, dan pengalokasian dana. Dengan fungsi ini 

                                                 
283

Dikutip dari ibn Umar, dan diriwayatkan oleh Bukhari, 

Muslim, Ahamad, Abu Dawud, Tirmidzi.  
284

Para pengusaha industri kecil cenderung menggunakan 

keuangan perusahaan bagi kepentingan kehidupan sehari-hari mereka. 

Seperti: membeli sandang, pangan, membayar SPP anak, pendanaan 

kursus anak, dsbnya. Klasifikasi usaha yang menggunakan manajemen 

keluarga, lihat Heri Junaidi, “Kerjasama Usaha Kerajinan Songket dan 

Jumputan dalam perspektif Muamalah, (skripsi tidak dipublikasikan, 

1994); dan “ Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Sistem manajemen 

Keuangan Islam”, (makalah Diskusi Panel) Jakarta: Lembaga Pemerhati 

Sosial, Agama dan Kemasyarakatan ELPIKRA, 2002.   
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diharapkan mendapatkan sebuah keputusan tindakan baik berupa koreksi 

maupun revisi untuk meningkatkan efesiensi dan kesejahtraan perusahaan. 

 

 

 

 

Sector Dagang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Proses pekerjaan manajemen keuangan merupakan sirklus, yang dimulai 

dari pembuatan bukti sampai penyusunan laporan keuangan. Didalamnya 

meliputi: bukti, jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta neraca saldo 

dan neraca lajur. 

Bukti. 

 Bukti merupakan sumber utama dalam melakukan pencatatan 

transaksi kedalam jurnal. Bukti dalam setiap transaksi dapat dijadikan 

workable atau tidaknya suatu perusahaan. Bukti transaksi dapat dibagi 

kedalam dua, yaitu bukti intern yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, 

seperti: jurnal memorial, penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti 

penerimaan barang. Kemudian bukti ekstren yang dikeluarkan oleh pihak 

diluar perusahaan, baik berupa faktur, kwitansi, maupun nota kontan. 

Secara lebih sederhana, setiap transaksi keuangan yang terjadi didalam 

perusahaan hendaknya dibuatkan bukti pembukuan, karena bukti 

pembukuan ini dapat merupakan: 1) bukti yang sah atas terjadinya 

DANA PERUSAHAAN 
Pemilik Lembaga Kridit 

Pajak 

Piutang 

Dagang 

Barang jadi 

Biaya 

Adm 

pemasra 

Gaji, 

Biaya 

Operasi 

Tanah 

bang 

Utang 

Dagang 

Barang 

Jadi 
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transaksi keuangan; 2) alat untuk memberikan jenis dan sifat transaksi 

keuangan yang terjadi; dan 3) perintah pembukuan.  

Jurnal (buku harian). 

 Jurnal atau disebut dengan buku harian perusahaan  untuk 

mencatat transaksi keuangan berdasarkan kronologi kedalam debet dan 

kredit. Jurnal memiliki beberapa fungsi diantaranya: sebagai fungsi 

histories (kronologi kejadian transaksi beserta tanggal dibuat); sebagai 

fungsi mencatat; sebagai fungsi intruksi (perintah pencatatan debet dan 

kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya; sebagai fungsi 

informative karena ia memuat kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. 

Sehingga nampak bahwa jurnal merupakan jembatan pencatatan transaksi 

dari buku harian ke buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah 

debet dan kredit.285 

TANGGAL KETERANGAN REF. DEBIT KREDIT 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Keterangan: 

(1) = tanggal terjadinya peristiwa; 

(2) = nama rekening yang harus mencatat peristiwa dan sekaligus 

penjelasan tentang peristiwa itu 

(3) = kolom referensi atau petunjuk antara buku jurnal dengan buku 

besar; 

(4) = kolom jumlah dana yang harus didebit pada perkiraan yang 

bersangkutan; 

(5) = kolom jumlah uang yang harus dikreditkan pada perkiraan yang 

bersangkutan. 

 

Buku besar dan buku Pembantu. 

 Jurnal-jurnal yang telah dibuat kemudian dipindahkan kedalam 

buku besar dan buku pembantu. Dalam istilah ekonomi, buku besar adalah 

kumpulan akutansi yang digunakan untuk menyortir dan meringkas 

informasi yang telah tercatat didalam jurnal, sedangkan buku pembantu 

adalah suatu cabang yang berisi rincian dalam buku besar. Hubungan 

antara buku harian dengan buku besar dapat dilihat dalam gambar dibawah 

ini: 

Halaman 11 

                                                 
285

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet 

Widjayakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: GemaInsani, 2002, 

hh. 181-182.  
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TANGGAL KETERANGAN REF. DEBIT KREDIT 

April 1 Kas………… 

Penjualan….. 

……(penjualan tunai 

hari ini 

15 

40 

50.000 50.00 

 

 

 

 Nomor: 15 

TANGGAL KETERANGAN REF. DEBIT KREDIT D/K SALDO 

April 1 Penjualan tunai 

hari ini 

11 50.000  D 50.000 

 

Neraca saldo dan neraca lajur. 

 Sirklus selanjutnya adalah membuat neraca saldo, berupa catatan 

saldo dari buku besar dalam urutan nomor kode didalam buku besar. 

Contoh neraca seperti terlihat dalam daftar contoh dibawah ini286. 

 

Toko Barokah 

NERACA 

Per 31 Desember 2000 

Dalam Rp.000,00 

 

AKTIVA KEWAJIBAN DAN MODAL 

Aktiva lancar: 

Kas                               50 

Piutang dagang           350 

Persedian                    300 

Total aktiva lancar                 700  

Kewajiban lancar:  

Utang dagang                  160 

Biaya terutang                 140  

Total kewajiban lancar                    

300 

 

Aktiva tetap: 

Peralatan toko          1800 

Penyusutan 

Peralatan tokoh         (500) 

Kewajiban jangka panjang: 

Utang jangka panjang                      

700 

 

Modal: 

                                                 
286

Sumber: Widodo et el, Pedoman Akuntansi Syari‟at, Paduan 

Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil, seperti dikutip dari, 

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, 

Menggagas Bisnis Islami, h. 186.   
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Total aktiva tetap                 1300 

 

Modal sendiri           600 

Laba ditahan             400 

Total modal                                     

1000 

 

Total aktiva                         2000 

 

Total modal dan kewajiban             

2000  

 

 

Laporan keuangan. 

 Maka selanjutnya ditulis dalam laporan keuangan yang menyajikan 

prestasi perusahaan dengan analisis bisnis untuk masa selanjutnya. 

Contoh elemen-elemen neraca287. 

 

ASET (AKTIVA) LIABILITAS ( KEWAJIBAN 

 DAN MODAL) 

Aktiva lancar (kas, piutang, 

penghasilan, dan lain-lain) 

Kewajiban/ utang lancar (utang 

dagang, jatuh tempo, dan lain-lain 

Investasi (jangka panjang) Kewajiban utang (jangka panjang) 

Aktiva tetap (tanah, mesin, 

bangunan, dll) 

Modal 

Aktiva tetap tak berwujud (lisensi 

dll) 

 

Beban yang ditangguhkan (biaya 

pemasaran, litbang, dll) 

 

Aktiva lain-lain.  

 

 Laporan keuangan tersebut seperti yang terlihat dalam gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

                                                 
287

Dikutip dari Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad 

Karebet Widjayakusuma, Menggagas Bisnis Islami h.185  
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USAHA KERAJINAN SONGKET DAN JUMPUTAN “MUSTIKA 

MANDIRI”288 

Per 31 desember 2002 

 

B. Pola Penyusunan Rencana Keuangan Bagi Perusahaan Industri 

Kecil (Home Industri)289 

 Dalam beberapa masalah, persoalan dalam permodalan merupakan 

unsure yang penting dalam meningkatkan kualitas usaha. Jenis-jenis modal 

yang dapat digunakan dalam perusahaan adalah: 1) modal sendiri yang 

terdiri dari uang pemilik, modal sahan, saldo keuntungan yang ditanamkan 

kembali dalam perusahaan; 2) modal luar berupa pinjaman-pinjaman 

berjangka tertentu290;  

Setelah mendapatkan modal, maka kemudian dibuatlah kerangka 

penyusunan rencana keuangan. Sebagai bahan kajian adalah penyusunan 

keuangan untuk perusahaan kecil (home industri) terdiri dari rencana 

penjualan, dan rencana produksi, mulai dari penyususnan rencana 

kebutuhan bahan baku, rencana penggunaan jam kerja mesin dan 

penggunaan peralatan sampai dengan menyusun rencana anggaran biaya 

pemasaran dan bidang administrasi umum. dengan kerangka sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
288

Salah satu usaha industri kecil yang terdapat di kota 

Palembang, dengan alamat Jl Natuna No. 17 Palembang, Sumatera 

Selatan.    
289

Data utama dari “Modul Pelatihan Manajemen Sederhana 

Bagi Pengusaha Industri Kecil dan  

Pengelola Koperasi”, Palembang: Program LPPM Universitas 

Sriwijaya, tt,tp, hh.9-13.  
290

Jangka waktu tertentu: a. Jangka waktu pendek waktunya 

kurang dari satu tahun; b. Pinajaman jangka menengah waktunya 1 

sampai dengan 3 tahun; c. Pinajaman jangka panjang waktunya lebih 

dari 3 tahun.  
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Dengan demikian kerangka penyusunan rencana keuangan untuk 

perusahaan industri terdiri dari rencana penjualan, rencana produksi, yaitu 

mulai dari penyusunan rencana kebutuhan bahan baku, rencana biaya 

tenaga langsung, rencana penggunaan jam kerja mesin dan pengunaan 

peralatan sampai dengan penyusunan rencana anggaran biaya pemasaran 

dan bidang administrasi umum.  

Dalam menyusun rencana keuangan, maka perusahan perlu 

memperhatikan factor faktor internal dan faktor eksternal perusahaan.  

Faktor-faktor internal meliputi: sifat penjualan, hasil dan perkembangan 

penjualan pada waktu yang lalu, target penjualan yang dicapai, kapasitas 

produksi yang tersedia. Sedangkan faktor eksternal meliputi: 

perkembangan dalam dunia usaha, perkembangan dalam industri sejenis, 

peraturan pemerintah, keadaan ekonomi, pola kosumsi masyarakat, dan 

sebagainya. Kedua factor tersebut sangat mempengaruhi  perusahaan 

secara menyeluruh.  

Setelah mengetahui dan sedikit banyak menguasai factor-faktor 

tersebut, mulai mengadakan perhitungan harga pokok. Secara tehnis 

komponen dalam membuat harga pokok meliputi: 1) biaya produksi yang 

terdiri dari biaya bahan langsung,biaya upah langsung; biaya tidak langsung 

(overhead); 2) biaya penjualan berupa biaya yang berhubungan dengan 

penjualan barang seperti biaya pengangkutan, biaya tenaga sales, dan lain-

lain; dan 3)  biaya administrasi umum berupa biaya karyawan, biaya 

penyusutan non pabrik dan biaya pemeliharaan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat seperti dibawah ini: 

RENCANA  PENJUALAN RENCANA PRODUKSI 

Kebutuhan bahan baku Tenaga langsung/jam kerja 
yang dibutuhkan 

Rencana Jam Kerja Mesin & 

penggunaan peralatan 

Anggaran biaya 

bahan baku 

Anggaran biaya tidak langsung 

Anggaran biaya-biaya tidak 

langsung 

Anggaran pembelian Anggaran Biaya Pemasaran 

Anggaran biaya administrasi 

dan umum 
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Bahan Langsung. 

Persedian awal Rp. xxx 

Pembelian Bahan Rp. xxx    + 

Bahan tersedia  Rp. xxx 

Persedian terakhir 

dari bahan  Rp. xxx       - 

Penggunaan Bahan baku    Rp.xxx 

Upah Langsung     Rp xxx 

 

Biaya Tidak Langsung 

a. Biaya tidak langsung Rp. xxx 

b. Upah tidak langsung Rp. xxx 

c. Penyusutan pabrik  Rp. xxx 

d. Bahan bakar  Rp. xxx 

Listrik, air, telepon  Rp. xxx 

      __________________________________(+) 

  Total                      Rp. xxx 

Persedian awal barang dalam proses   Rp. xxx 

    _______________________________________________ (+) 

   

  Total barang dalam proses  Rp. xxx 

Persedian akhir dalam proses    Rp. xxx 

   ________________________________________________ (-) 

  Biaya produksi barang jadi  Rp. xxx 

Persedian awal barang jadi    Rp. xxx 

    _________________________________________________ (+) 

  Barang jadi yang siap dijual  Rp. xxx 

Persedian akhir barang jadi    Rp. xxx 

   __________________________________________________ (-)  

Harga pokok barang yang dijual   Rp. xxx 

Biaya operasi 

a. Biaya Penjualan   Rp. xxx 

b. Biaya administrasi dan umum Rp. xxx 

_______________________________________ (+) 

     Total biaya operasi    Rp. xxx        (+) 

 

Harga pokok…….      Rp. xxx 
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      ====================== 

 

Contoh Perhitungan Harga Pokok Untuk Industri Kecil  

 

Usaha Kerajinan Songket dan Jumputan Mustika Mandiri-Palembang 

PERHITUNGAN HARGA POKOK 

 

Bahan Langsung  

Untuk 300 kain sutra: 3000x Rp. 100 = Rp.   300.000,- 

Upah langsung:    

25 orang x 25 hari x  Rp.3000,-  = Rp.1.125.000,- 

Biaya tidak langsung    

Pembungkus dan lain-lain: 3000x Rp.50

  

 = Rp.    150.000,- 

Upah tidak langsung    

2 orang x Rp.100.000,-  =  Rp.    200.000 ,- 

Penyusutan pabrik  = Rp.    200.000 ,- 

Biaya penerangan pabrik  = Rp.      25.000 ,- 

                                                                           

____________________________ 

    T o t a l        =     Rp.    575.000,- 

                                                                                    ----------------- (+)  

                                                                                 Rp. 2.000.000,- 

 

 

Biaya Produksi    

Persedian awal 

Barang dan proses: 500 unit x Rp. 500                               

  

= 

 

  Rp.   250.000,- 

----------------- (+) 

  Rp.2.250.000,- 

Persedian akhir 

Barang dalam proses: 250 unit x Rp 500 

  

= 

 

  Rp.   125.000,- 

     ----------------- (-) 

Biaya Produksi barang jadi  =   Rp.2.125.000,- 

Persedian awal barang jadi 

5000 unit x Rp.600,-  

  

= 

 

  Rp.    300.000,- 

   ----------------   (+) 
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     Rp. 2.425.000,- 

Persedian akhir barang: 250 unit x Rp. 600  =   Rp.    150.000,- 

   -------------------   (-) 

Biaya pokok barang dijual  =   Rp. 2.275.000,-  

Biaya operasi:    

- biaya penjualan Rp.  75.000 

,- 

  

-biaya administrasi dan umum. Rp.200.000,-   

 ---------------    Rp.     275.000,-(+) 

 Harga 

Pokok 

=   Rp.  2.275.000,- 

Harga pokok per-unit Rp.2.250.000: 3000  =   Rp.            850,- 

  

Laporan Rugi Laba (Income Statement) 

 Dalam suatu perusahaan apapun, prestasi keuangan dalam priode 

tertentu perlu dipresentasikan dalam istilah lain dikenal dengan laporan 

rugi laba. Laba merupakan akibat dari hasil penjualan atau pendapatan 

dikurangi segala biaya (pengorbanan) untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Laporan rugi laba merupakan manifestasi dari sikap dari prilaku 

perusahaan yang informatife, relevan, dapat dipercaya, akurat, lengkap, dan 

tepat waktu. Dalam Islam sangat menekankan pentingnya akutansi, 

seperti firman-Nya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara 

kamu menuliskannya dengan benar……..dan janganlah kamu 

jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar………(al-

Baqarah: 282)291 

                                                 
291

Selain menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara 

benar, dalil tersebut juga menekankan bahwa: 1) setiap transaksi harus 

didukung oleh bukti; 2) pentingnya internal control; 3) tujuan adanya 

pencatatan agar tercipta suatu keadilan terhadap pihak-pihak yang 

terlibat; 4) dengan diwajibkannya berzakat, berarti dibutuhkan akutansi 

agar perhitungannya tepat; dan 5) Islam sangat menekankan agar amal 

yang dilakukan selalu baik dan professional. Lihat, Widodo, et el, 

Pedoman Akutansi Syariat: Panduan Praktis Operasional Baitul Mal 

wal Tamwil (BMT), Banding: Mizan, 1999, hh. 34-35.  
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Karena itu, dalam perusahaan kecil sampai perusahaan besar 

manapun, hasil kegiatan perusahaan berupa laporan rugi laba harus benar-

benar transparan sebagai bahan analisis kedepan. 

 Laba diklasifikasikan sebagai:  

1. laba kotor (lk) berupa hasil penjualan (hp) dikurangi harga pokok 

penjualan (hp2)292; 

2. laba operasi (lo)   berupa laba kotor (lk) dikurangi biaya 

administrasi & umum (bau) dikurangi biaya pemasaran (bp)293; 

3. Laba sebelum pajak (lsp) sama dengan laba operasi kurang lebih 

pendapatan /biaya lain-lain (p) dikurangi biaya bunga (bb)294; 

4. Laba bersih (lb)= laba sebelum pajak (lsp) dikurangi pajak 

penghasilan (pp)295;  

 

Unsur-unsur pokok dalam laporan rugi laba berupa: 1) hasil penjualan 

dan pendapatan; 2) biaya; 3) laba atau rugi; 4) taksiran zakat/sedkeah. Hasil 

penjualan meliputi nilai barang atau jasa selama periode tertentu yang diperoleh 

secara tunai maupun penjualan kredit. Sedangkan biaya berisi segala 

pengorbanan baik berupa biaya kegiatan administrasi sampai pada biaya akibat 

kebijakan keuangan (financing policy). Sedangkan laba atau rugi merupakan hasil 

akhir dari sirkulasi perusahaan dari setiap periodenya. 

Untuk menulis laporan perhitungan rugi laba dapat dipakai anatomi 

laporan perhitungan rugi laba296: 

 

                 +       = 

 

dikurangi: 

  

 

 

    +_ Persedian  

  

                                                 
292

Lk  = hp-hp2.  
293

Lo  = lk-bau-bp.  
294

Lsp= p-bb 
295

 Lb = lsp-pp 
296

Management Development International,” Manajemen 

Keuangan Untuk manajer bukan keuangan”, Jakarta: Tack Training 

Indonesia, 1996.  

Penjualan 

 

Pendapatan Pendapatan 

total 

Upah 

 

Bahan 

Harga 

Pokok 

Produksi 

Harga pokok 

penjualan 
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Laba (rugi) 

 

Contoh perhitungan laba dapat dilihat dalam table dibawah ini297: 

DRS.SIDDHARTA &SIDDHARTA  

in association with 

COOPERS & LYBRAND 

 

 PT. IGAR JAYA 

PERHITUNGAN RUGI-LABA BELUM DIBAGIKAN ENAM 

BULAN, TAHUN DAN TIGABELAS BULAN BERAKHIR 30 

JUNI 1990, 31 DESEMBER 1989 DAN 1988 

  

 

Catatan 

 

Enam bulan 

berakhir 

30 Juni 1990 

Rp 000 

Tahun 

berakhir 

31 Desember 

1989 

Rp 000 

Tiga belas 

bulan berakhir 

31 Desember 

1988 

Rp 000 

PENJUALAN BERSIH 2b,21,21

,28 

 9.833.412  16.456.661 14.371.764 

HARGA POKOK PENJ. 

LABA KOTOR PENJ. 

2c,22,28 (6.674.961) 

 3.158.451 

(10.579.200) 

   5.877.461 

 (9.705.207) 

  4.666.557  

BEBAN USAHA     

Beban pemasaran/penj 23   (422.059)    (771.542)     (633.383) 

Beban umum & adm 

Jumlah beban usaha 

24   (468.145) 

  (892.204) 

(1.000.522) 

(1.772.064) 

    (861.357) 

 (1.494.740) 

LABA USAHA  2.266.247 4.105.397 4.666.557 

PENDAPATN LAIN-

LAIN: 

    

Pendapatan bunga dari 

deposito berjangka dan 

rekening giro 

3          3.398     508.342     119.948 

Beban bunga dari hutang 

bank 

15,17 (1.324.044) (2.269.644) (1.295.433) 

                                                 
297

Contoh  dari Modul “Pelatihan Apresiasi Manajemen 

Keuangan PT.Wijaya Karya”, Jakarta: Institut Manajemen Mitra 

Indonesia,  16-17 Maret 1992, hh. 14.  

Biaya 

Produksi 

lain 

Biaya dan lain-

lainnya 
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Rugi kurs dan beban premi 

kontrak valuta asing 

berjangka 

21      (68.095)    (433.176)    (473.173) 

Pendapatan lainnya 

Jumlah Pendapatan lainnya 

25     189.890 

(1.198.851) 

      96.756 

(2.097.722)  

     (72.458) 

(1.721.116) 

LABA SBLM PJK 

PENGHASLN  

  1.067.396  2.007.675  1.450.701 

PAJAK PENGHASLN. 

BADAN 

LABA BERSIH  

2j,26,27   (246.025) 

   821.371 

  (141.532)  

1.866.143 

         - 

 1.450.701 

SISA LABA BELUM 

DIBAGIKAN (DEFISIT), 

saldo awal sebelum 

penyesuaian tahun lalu 

  

 870.212 

 

(995.931) 

 

(2.446.632) 

PENYESUAIAN TAHUN 

LALU: koreksi pajak-pajak 

1989 dan 1988 

 

27 

 

(125.388) 

 

         - 

 

       - 

SISA LABA SEBELUM 

DIBAGIKAN (DEFISIT), 

saldo akhir 

 1.566.195 

 

  870.212     (995.931) 

PERSAHAM (1990 

7.000.000 saham biasa 

nominal @ Rp 1.000; 1989 

dan 1988 320.080 saham 

biasa nominal @ Rp.8.300 

yang diasumsikan sebanyak 

2.656.664 saham nominal 

@Rp 1000: laba usaha 

 

 

 

2k 

 

 

               

               0,47 

 

 

               

              1,55 

 

 

                  

                  

1,19 

Laba Bersih 2k                0,17               0,70                      

0,55 

 

 Disamping itu, salah satu tehnik analisa keuangan yang sering 

dimanfaatkan adalah dengan rasio analisis, yaitu dengan cara 

membandingkan berbagai data dari neraca dan laporan keuangan298. 

Tehnik analisis yang bisa digunakan: a) periode yang lalu; b) sasaran 

perusahaan; c) perusahaan sejenis; d) industri sejenis. 

 Ada banyak jenis rasio yang bisa dikelompokkan menjadi: rasio 

proftabilitas; rasio likuiditas; rasio solvabilitas; rasio aktivitas; rasio 

efesiensi. Rasio proftabilitas, laba merupakan hasil akhir dari segala 

                                                 
298

Angka rasio perusahaan harus dibandingkan dengan: 1) 

periode yang lalu; 2) sasaran perusahaan; 3) perusahaan sejenis; 4) 

industri sejenis.  
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keputusan strategi dan kebijakan di bidang apapun. Beberapa rasio pokok 

adalah: 

a. Rasio laba atas penjualan (profit margin) yaitu laba operasi dibagi 

hasil penjualan bersih dikali 100%299. Rasio ini menunjukkan 

berapa besar keberhasilan perusahaan dalam merebut pasar dan 

menangani biaya-biaya yang dikorbankan untuk merebut pasar 

tersebut; 

b. Rasio laba atas harta operasi (return on investment) yaitu laba operasi 

dibagi jumlah harta dikali 100 %300. 

c. Rasio laba atas modal sendiri (return on equity) yaitu laba bersih 

dibagimodal sendiri dibagi 100%    

 

Rasio Liquiditas, rasio ini upaya mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi utang dan kewajiban jangka pendeknya. 

Dalam mendiktesi tingkat liquiditas perusahaan dapat dilakukan dengan: 

a. Rasio Lancar (current ratio) yaitu harta lancar dibagi dengan utang 

lancar; 

b. Rasio cair (quick ratio) yaitu harta lencar dikurang persedian dibagi 

utang lancar301;  

 

Rasio Solvabilitas, adalah upaya untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi seluruh utangnya, baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang. Rasio ini bisa menggunakan  

a. Rasio utang atas harta (debt to assets ratio), yaitu jumlah utang dibagi 

jumlah harta dikali 100%; 

b. Rasio utang atas modal sendiri (debt to equity ratio), yaitu  jumlah 

utang dibagi modal sendiri dikali 100%. 

Rasio aktifitas, adalah upaya mengukur efektifitas penggunaan 

harta perusahaan. Pengukuran tersebut dapat berupa: 

a. Rasio perputaran harta (assets turnover), yaitu hasil penjualan bersih 

dikurang jumlah harta; 

                                                 
299

 Jumlah laba bisa berarti laba kotor, laba operasi maupun laba 

bersih sesudah pajak. Dengan demikian rasio profit margin ini bisa 

berarti gross profit margin, operating marging atau net profit margin. 
300

Yang berperan pada besar kecilnya rasio ini adalah rasio 

perputaran harta (assets turnover) dan rasio laba atas penjualan.  
301

 Jenis rasio ini perlu dilengkapi dengan arus kas (cashflow)  
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b. Jangka pengumpulan piutang (account receivable collection period), yaitu 

saldo piutang dagang dibagi hasil penjualan kredit dikali 360 hari; 

c. Rasio perputaran persedian (inventory turnover), yaitu hasil penjualan 

bersih dibagi jumlah persedian. 

Rasio efisiensi, adalah upaya menganalisa efesiensi yang telah 

menjadi beban dalam satu periode, terutama kaitannya dengan hasil 

penjualan. Hal ini dapat dilakukan dengan: 

a. Rasio harga pokok,  yaitu harga pokok penjualan dibagi hasil 

penjualan bersih dikali 100%; 

b. Rasio biaya administrasi, yaitu biaya administrasi dibagi hasil 

penjualan dikali 100% 

c. Rasio biaya pemasaran, yaitu biaya pemasaran dibagi hasil 

penjualan bersih dibagi 100%; 

d. Rasio biaya bunga, yaitu biaya bunga kredit dibagi hasil penjualan 

bersih dikali 100 %. 

Rasio Likuiditas, merupakan suatu upaya mendiktesi kewajiban 

utang jangka pendeknya. Rasio ini hanya merupakan langkah pendiktesian 

awal kemampuan membayar utang jangka pendek, untuk itu diperlukan 

analisa arus kas (cashflow) sebagai penguat data awal. Upaya rasio likuiditas 

dapat dilakukan dengan:  

a. Rasio lancar (current ratio), upaya melihat besar perandingan antara 

harta lancar dengan utang jangka pendek yang wajib dibayar. 

Caranya adalah rasio lancar sama dengan harta lancar dibagi utang 

lancar302; 

b. Rasio Cair (quick ratio), upaya melihat lebih cermat berapa jumlah 

harta lancar yang terikat dengan persediaan. Caranya harta lancar 

dikurangi persedian dibagi utang lancar303. 

 

Rasio solvabiltas, adalah upaya untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi seluruh hutangnya, jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang. Rasio ini biasa digunakan: 

a. Rasio utang atas harta (Debt to assets ratio) yaitu jumlah utang dibagi 

jumlah harta dikali 100 %; 

b. Rasio utang atas modal sendiri (debt to equity ratio) yaitu jumlah 

utang dibagi modal sendiri dikali 100 %. 

                                                 
302

Rasio lancar= harta lancar : utang lancar 
303

 Rasio cair = harta lancar- persedian : utang lancar. 
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Rasio Aktifitas, adalah upaya melihat sejauhmana efektifitas 

penggunaan dana bisa diukur. Rasio ini bisa digunakan dengan cara: 

a. Rasio perputaran harta (assets turn over), yaitu hasil penjualan bersih 

dibagi jumlah harta; 

b. Masa pengumpulan piutang (account receivable collection period), yaitu 

dengan cara saldo piutang dagang dibagi hasil penjualan kredit 

dikali 360 hari; 

c. Rasio perputaran persedian, yaitu hasil penjualan bersih dibagi 

jumlah persedian; 

d. Jangka penyimpanan persedian, yaitu 360 hari dibagi rasio 

perputaran persedian sama dengan berapa jumlah hari sebagai 

masa penyimpanan. 

 

Rasio efesiensi, untuk mengetahui efesiensi biaya yang menjadi beban 

dalam satu jangka waktu tertentu. Pada rasio ini dilihat dalam: 

a. Rasio harga pokok, berupa harga pokok penjualan dibagi hasil 

penjualan bersih dikali 100%; 

b. Rasio biaya administrasi, berupa biaya administrasi dibagi hasil 

penjualan bersih dikali 100 %; 

c. Rasio biaya pemasaran, berupa biaya pemasaran dibagi hasil 

penjualan bersih dikali 100%; 

d. Rasio biaya bunga, berupa biaya bunga kredit dibagi hasil 

penjualan bersih dibagi 100 %.  

 

C. Harga Pokok Produksi dan Laporan Produksi. 

 Dalam sistem ekonomi, harga pokok produksi merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari sirkulasi keuangan dalam satu perusahaan. 

Secara etimologi, harga pokok adalah jumlah biaya seharusnya untuk 

memproduksi suatu barang ditambah biaya lainnya sampai barang itu siap 

dipasarkan. Sehingga harga pokok produksi adalah semua biaya yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung yang 

bersifat rasional dan tidak dapat dihindarkan hingga terlaksananya atau 

terciptanya suatu produk yang diinginkan.  

 Metode perhitungan harga pokok produksi melalui dua jalan, yaitu: 

1) metode perhitungan harga pokok pesanan (produksi); dan 2) metode 

perhitungan harga pokok proses. Metode perhitungan harga pokok 

pesanan yaitu mengadakan pemisahan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
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sesuai dengan identitasnya terlebih dahulu, kemudian melakukan penilaian 

atas sejumlah produk pada periode itu untuk menentukan nilai dari hasil 

produksi yang telah dipesan oleh pembeli atau langanan. 

 Sedangkam ,metode perhitungan harga pokok proses yaitu 

sirkulasi kegiatan berdasarkan produksi barang yang ditetapkan oleh 

banyaknya jumlah produk yang akan diproduksi. Dari kedua metode ini 

akan didapatkan perhitungan harga pokok produksi yang akurat dan 

efesien. Contoh perhitungan itu dapat dilihat seperti dibawah ini. 

 

1. Biaya bahan langsung: 

- Pembelian  = xxx 

- Biaya angkut  = xxx 

      xxx 

 

2.  Upah langsung   

- upah tenaga kerja = xxx 

- Biaya produksi  = xxx 

      xxx 

 

3.   Biaya produksi tidak langsung 

- Analisa sample  = xxx 

- Bahan bakar  = xxx 

- Bahan penolong  = xxx 

- Administrasi pabrik = xxx 

      xxx 

 

      xxx 
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