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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sertifikasi 

1. Pengertian sertifikasi 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan 

informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah 

proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah 

mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti 

yang dijelaskan di dalam sertifikat itu.  

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang di tandatangani oleh 

perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan 

profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga 

profesional. Dalam pengertian ini, pendidik mencakup guru dan dosen. 

Sertifikasi yang dilakukan terhadap para guru disebut sertifikasi guru. 

Adapun sertifikasi yang dilakukan terhadap para dosen disebut sertifikasi 

dosen.
24

 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, 

pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan 

strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait 
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dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang 

peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah guru juga sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses 

belajar mengajar. Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khusunya dibidang 

pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang 

bermartabat dan profesional.
25

 

Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat 

modern. Hal ini menuntut beraneka ragam spesialisasi yang sangat 

diperlukan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Masalah profesi 

kependidikan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan, baik 

dikalangan pendidikan maupun di luar pendidikan. 

Salah satu definisi yang dikemukakan oleh Dr. Sirkun Pribadi 

adalah: Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu 

janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu 

jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa , karena orang tersebut merasa 

terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. (Dr. Sikun Pribadi, 1976)
26

 

Profesionalisme berasal dari kata yang artinya suatu bidang 

pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni olehseseorang. Profesi juga 

diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan 
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pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan 

akademis yang intensif. (Webstar, 1989). Jadi, profesi adalah suatu 

pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu 

pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh 

sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan 

pelatihan secara khusus.profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan 

yang memerlukan keahlian, kemahiran,atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi 

(UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
27

 

Sementara Ahmad Tafsir mengemukakan sepuluh kriteria/syarat 

untuk sebuah pekerjaan yang biasa disebut profesi, yaitu: 

a. Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus. 

b. Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. 

c. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. 

d. Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat. 

e. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi 

aplikatif. 

f. Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. 

g. Profesi memiliki kode etik. 

h. Profesi memiliki klien yang jelas. 

i. Profesi memiliki organisasi profesi 
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j. Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. 

(Ahmad Tafsir, 1992: 108) 

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 

ayat 1, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. 

b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas. 

c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

d. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 

e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berelanjutan. 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

keprofesionalan. 

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian.
28

 

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru 

Tujuan sertifikasi guru 

a. Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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b. Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan. 

c. Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. 

d. Sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Manfaat sertifikasi guru 

e. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten 

yang dapat merusak citra guru. 

f. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 

g. Meningkatkan kesejahteraan guru. 

3. Landasan Hukum Sertifikasi Guru 

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia dapat 

ditelusuri amanat Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 42 ayat 1 mengatakan bahwa pendidik (guru) 

harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang 

kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Amanat ini 

kemudian dipertegas melalui Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen. Pasal 8 menyatakan bahwa  guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
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nasional. Sementara pasal 11 mengatakan bahwa sertifikat pendidik 

diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan.
29

 

Dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan, kriteria usaha sebagai 

dasar memberikan biaya untuk mengikuti pprogram pendidikan 

peningkatan kualifikasi perli diperhatikan. Pada masa yang akan datang 

direktorat jendral Peningkatan Mutu Pendidik (PMPTK) merencanakan, 

guru yang telah mencapai kualifikasi pendidikan akademis minimal D4 

atau S1, tinggal dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi 

pendidik. Setelah lulus, guru tersebut diberi sertifikat pendidikdan 

kenaikan gaji satu kali gaji pokok. Guru peserta ujian sertifikasi 

kompetensi pendidik yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti 

pelatihan, kemudian mengikuti ujian sertifikasi ulang. Guru yang belum 

memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, tetapi dalam waktu 5 tahun lagi 

akan memasuki masa pensiun, sebaiknya diberi kesempatan untuk tetap 

mengabdi sebagai guru dan tidak dipensiun muda. 

Ujian sertifikasi pendidik ini akan memberikan keuntungan ganda : 

a. Guru dapat meningkatkan rasa percaya diri, paling tidak guru tersebut 

merasa sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik 

karena mempunyai lisensi mengajar. 

b. Guru yang memiliki sertifikat kompetensi pendidik akan mendapatkan 

kenaikan penghasilan satu kali gaji pokok. Hal ini jelas sangat 

ditunggu-tunggu oleh semua guru. 
30
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B. Penggunaan Dana 

1. Pengertian penggunaan dana 

Dalam praktiknya dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana 

pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan dua hal. Pertama, 

digunakan untuk keperluan investasi. Artinya dana ini digunakan untuk 

membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang 

dapat digunakan secara berulang-ulang. Kedua, dana digunakan untuk 

membiayai modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek, seperti 

pembelian bahan baku, dan biaya-biaya operasional lainnya. 

Dana dapat diartikan dalam artian sempit dan luas, dana dalam pengertian 

sempit yaitu sebagai “kas”, sedangkan dana dalam arti luas adalah modal 

kerja. 

2. Dana dalam artian sempit dan luas 

a. Dana dalam artian sempit 

1) Menyusun laporan perubahan neraca yang dapat menggambarkan 

perubahan masing-masing elemen neraca dua titik waktu yang 

akan dianalisis (bulanan/tahunan) 

2) Mengelompokan perubahan tersebut dalam golongan yang 

memperbesar dan memperkecil kas 

3) Mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut kedalam 

laporan sumber-sumber dana 
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b. Dana dalam artian luas 

Dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja 

tidak tercantum di dalamnya sumber-sumber dan penggunaan dana 

yang berasal dari unsur-unsur modal kerja. 

Yang merupakan penggunaan modal kerja anatara lain: 

1) Bertambahnya aktiva tetap 

2) Berkurangnya hutang jangka panjang 

3) Pembayaran kas deviden 

4) Adanya kerugian dalam operasi perusahaan
31

 

 

C. Usaha  

1. Pengertian usaha  

Usaha adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang. Dalam 

pengaertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu 

rencana dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Secara sederhana, setiap 

kegiatan dapat disebut sebagai usaha jika dilaksanakan melalui langkah-

langkah berikut: 

a. Mencari ide 

b. Membuat rencana 

c. Melaksanakannya 

d. Terdapat kegiatan yang jelas 

e. Adanya imbalan atau penghargaan atas kegiatan tersebut. 32 
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Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, 

seorang wirausahawan berpikir secara positif dan kreatif, diantaranya: 

a. Harus percaya diri dan yakin bahwa usaha ini dapat dilaksanakan 

b. Harus menerima gagasan baru 

c. Harus bertanya kepada diri sendiri 

d. Harus mendengarkan saran-saran orang lain 

e. Harus mempunyai etos kerja yang baik 

f. Pandai berkomunikasi
33

 

2. Pengertian Usaha Kecil 

Ada beberapa definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. 

Pertama, definisi menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang 

usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan 

tahun maksimal Rp 1 miliyar dan memiliki kekayaan brsih, tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200.000.000,-
34

. 

Kedua menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik 

dengan industri kecil dan industri rumah tangga. 

Kendatipun beberapa definisi mengenai usaha kecil, namun 

agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam, yaitu: 

a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi 

dan operasi. 
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b. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit 

formal, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan 

usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, 

kerabat bahkan rentenir. 

c. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status 

badan hukum. 

d. Dilihat menurut golongan industri tampak bahwa 1/3 bagian dari 

seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, 

minuman dan tembakau.
35

 

Usaha kecil memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

pembangunan perekonomian bangsa, yaitu:
36

 

a. Penyediaan barang penjualan. 

b. Penyerapan tenaga kerja. 

c. Pemerataan pendapatan 

d. Nilai tambah bagi produk daerah 

e. Peningkatan taraf hidup 

Seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pada akhirnya ditunjukan 

pada kemakmuran warga masyarakat. Taraf  hidup atau tingkat 

kemakmuran masyarakat ditentukan oleh perbandingan jumlah produksi 

yang tersedia dari jumlah penduduk. Menurut undang-undang No 5 Tahun 

1984 tentang perindustrian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, bahan 
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baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai 

yang lebih tinggi untuk pengunaanya. Sementara didalam kamus istilah 

ekonomi disebutkan bahwa industri adalah usaha produktif, terutama 

dalam bidang produksiatau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan 

jasa-jasa seperti transportasi yang mengunakan modal serta tenaga kerja 

dalam jumlah relatif besar.
37

 

Dalam aktivitas sehari-hari kita sering menyaksikan berbagai 

aktivitas berbagai berikut. Seorang atau sekelompok orang mengeluarkan 

sejumlah uang untuk membeli sejumlah uang untuk membeli sejumlah 

barang, kemudian barang tersebut dipajang di suatu lokasi tertentu untuk 

dijual kembali kepada konsumennya. Atau seorang membeli sejumlah 

barang, kemudian diolah atau diproses lalu disajikan dalam bentuk 

makanan disuatu lokasi untuk dinikmati konsumennya. Kemudian, pada 

periode tertentu mereka mulai menghitungjumlah uang yang telah 

dikeluarkan dan jumlah uang yang masuk. Jika uang yang masuk lebih 

besar dari pada uang yang keluar, mereka menyebutnya sebagai 

keuntungan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, mereka menyebutnya 

sebagai kerugian. Gambaran tersebut merupakan salahsatu contoh 

gambaran kegiatan seorang wirausahawan dalam keseharian.
38

 

Delam lingkungan usaha yang semakin kompetitif, pengetahuan 

dan keahlian di dalam bidang usaha yang dijalani mutlak diperlukan. 

Pengetahuan dan keahlian dalam bidang usaha tersebut diantaranya 

pengetahuan tentang pasar dan strategi pemasaran, tentang konsumen 
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(pelanggan) dan pesaing (yang baru masuk maupun yang sudah ada), 

pengetahuan tentang pemasok, serta cara mendistribusikan barang dan jasa 

yang dihasilkan, termasuk kemampuan menganalisis dan mendiagnose 

pelanggan, mengidentifikasi segmentasi, dan motivasinya.disamping itu ia 

juga memerlukan pengetahuan spesifik seperti pengetahuan tentang 

prinsip-prinsip akuntansi dan pembukuan, jadwal produksi, manajemen 

personalia, manajemen keuangan, pemasaran, dan perencanaan.
39

 

Pada umumnya usaha skala besar lebih kokoh berdiri jika memulai 

kiprah bisnisnya dari skala kecil.
40

 

3. Jenis dan Bentuk Usaha 

a. Jenis Usaha 

Pada umumnya usaha dapat dibedakan menjadi tiga, 

diantaranya adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. 

Menurut Awalil Rizky, usaha mikro adalah usaha informal yang 

memiliki aset, modal, dan omzet yang sangat kecil Ciri lain dari usaha 

mokro ini adalah jenis komuditi usahanya sering berganti, tempat 

usaha tidak tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah segala 

kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala dan memenuhi kriteria 

kakayaan bersih atau hasil penjualam tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
41
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Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekeyaan 

bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha makro adalah 

usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan 

jumlah kekeyaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daru 

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di indonesia.
42

 

Secara konkret berdasarkan UU.NO 9 tahun 1995 tentang usaha 

kecil, pada pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa: 

1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih yang paling banyak 

Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal 

2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 

Rp1000.000.000 

3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau terafiliasi, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan 

skala besar. 
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4) Berbentuk usaha peerorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, termasuk koperasi.
43

 

Musseman dan Hughes menyatakan bahwa ada ciri-ciri dari 

usaha kecil dan menengah meliputi:
44

 

1) Permodalan yang terbatas 

2) Pengalaman manajerial yang terbatas 

3) Skala ekonomi yang sangat kecil 

4) Kemampuan pemasaran dan negosiasi pasar yang sangat terbatas 

5) Sistem pembukuan yang digunakan relatif sangat sederhana 

6) Margin dari usaha yang cendrung tidak maju karena persaingan 

yang sangat tinggi. 

Menurut Zainal Arifin usaha kecil umumnya memiliki tingkat 

kelayakan yang masih rendah, akibatnya ada keterbatasan pada aspek 

pemasaran, teknis, produksi, manajemen dan organisasi.
45

  

Usaha kecil adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang 

ekonomi dimana berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dengan total pendapatan (tidak termasuk tanah dan bangunan) usaha 

kecil setidaknya kurang lebih besr Rp50.000.000 dalam kurun waktu 1 

tahun. 

Usaha kecil disebut juga dengan istilah pengusaha golongan 

ekonomi lemah, sektor formal, asongan dan sebagainya, yakni mereka 
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yang mempunyai usaha yang tidak tetap dan tempat usaha yang 

berpindah-pindah, namun mempunyai penghasilan yang cukup.
46

 

Menurut Wibowo yang dikutip oleh Tulus, Kegiatan prusahaan 

pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi jenis usaha, yaitu:
47

 

1. Permodalan  

Pada umumnya pengusaha kecil menggantungkan diri pada 

uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber 

informal untuk kebutuhan modal kerja. Kelemahan-kelemahan 

usaha kecil tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh 

usaha tersebut. kendala yang umumnya dialami oleh usaha skala 

kecil adalah keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan 

penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia 

bisnis, keterbatasan pengusaha teknologi, kualitas SDM 

(pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang 

belum baik, tidak adanya pembagian tugas kerja yang jelas, serta 

sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak 

dibayar. 

2. Jenis usaha perdagangan distribusi 

Dimana usaha ini bergerak dalam kegiatan memindahkan 

baranng produksi ke konsumen. Biasanya jenis usaha ini bergerak 

dibidang pertokoan, warung rumah makan dan lain sebagainya. 
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3. Jenis usaha produksi 

Adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan 

menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang mampu 

menjadi nilai tambah untuk dipasarkan. Kegiatan ini dapat berupa 

industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain 

sebagainy. Adapun produksi dan pengolahan dilakukan dengan 

cara: 

a) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta 

kemampuan manajemen. 

b) Memberi kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 

produksi dan pengolahan, bahan baku dan kemasan. 

Sumber daya manusia, dilakukan dengan cara: 

a) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. 

b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.  

c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan 

pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, motivasi dan 

kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 

Desain dan teknologi, dilakukan dengan cara: 

a) Meningkatkan kemampuan usaha kecil dibidang penelitian 

untuk mengembangkan desain dan teknologi baru. 

b) Memberikan isentif kepada usaha mikro, kecil yang 

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup. 
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c) Mendorong usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat 

hak atas kekayaan intelektual. 

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari 

pemberdayaan dunia usaha nasional. Pemberdayaan adalah upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat dalam 

bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, 

sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat 

dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
48

 

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk: 

a) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil 

usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang 

menjadi usaha menengah 

b) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam membantukan 

produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha 

meningkatkan ekspor, serta mewujudkan dirinya sebagai tulang 

punggung perekonomian nasional. 

Usaha kecil juga merupakan bagian terbesar sekaligus pilar 

penompang utama dari perekonomian nasional harus diberi peluang dan 

peranan lebih besar karena merupakan tulang punggung perekonomian 

nasional.
49

 Usaha kecil dianggap penyelamat perekonomian bangsa, oleh 

karena itu sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pembinaan 
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dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu 

kekuatan dalam pembangunan ekonomi disamping sektor formal.
50

 

4. Petunjuk memilih lapangan kerja 

a. Pilih lapangan kerja yang paling disenangi 

Di dalam memilih bidang usaha yang ditawarkan dalam buku 

ini dianjurkan memilih bidang usaha yangmenyenangkan. Hal itu akan 

mendorong kegairahan kerja dan hasilnya pun akan lebih memuaskan. 

Bahkan bidang usaha yang ditekuni dan disenangi akan cepat 

berkembang. 

b. Memberikan pendapatan yang menarik 

Selain pekerjaan yang dipilih memberikan suasana yang 

menyenangkan, juga harus memberikan pendapatan yang layak. Orang 

bekerja keras pada akhirnya menginginkan imbalan jasa yang tinggi 

berupa gaji, upah, dan sebagainya. Suatu contoh bidang usaha yang 

disenangi misalnya, berternak ayam cemani, ternyata setelah ternak 

ayam cemani dikembangkan secara intensif, setiap bulannya dapat 

memberikan pendapatn jutaan rupiah. Hal itu makin menambah 

semangat kerja yang positif. 

c. Tidak mengganggu lingkungan 

Yang perlu dipikirkan di dalam memulai usaha adalah 

lingkungan daerah setempat jangan terganggu atau tercemar oleh usaha 

yang sedang dijalankan. Jika lingkungan terganggu, misalnya, udara di 
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daerah tersebut berbau busuk, air sungai menjadi tercemar yang 

mengakibatkan kemarahan penduduk setempat, hal itu dapat 

mengancam kelangsungan hidup usaha yang sedang dikembangkan. 

5. Pemasaran Hasil Produksi 

a. Melalui Iklan 

Masalah pemasaran dari hasil produksi merupakan faktor yang 

saangat penting di dalam menunjang kelangsungan hidup usaha.tanpa 

ada pemasaran akan sia-sialah produksi yang dihasilkan oleh usaha 

yang dikembangkan tersebut. Untuk membantu pemasaran tersebut 

agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sebaiknya produk dapat 

diiklankan melalui majalah, koran, radio, dan lain-lain. 

b. Melalui koperasi atau asosiasi penjualan 

Dewasa ini telah tumbuh berkembang berbagai koperasi atau 

asosiasi penjualan yang sekaligus dapat dipakai sebagai wadah untuk 

menjual hasil produksi yang sedang diusahakan.  

c. Melalui konsinyasi di warung, toko atau supermarket 

Cara lain dalam memasarkan hasil produksi dapat dengan cara 

konsinyasi yaitu menitipkan barang-barang yang dijual melalui 

warung, toko kios ataupun supermarket dengan memberikan imbal 

jasa pada mereka.
51
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D. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pengertian pendapatan menurut kamus besar bahasa indonesia 

adalah hasil kerja atau usaha, sedangkan menurut para ahli yaitu Budiono 

mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-

faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.
52

 Pendapatan 

mayarakat adalah penerimaan gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang 

diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkn pendapatan 

dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan 

penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. 

Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan 

untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. 

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang 

dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya 

pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi 

juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum 

adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsikan adalah kualitas 

yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan 

maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.
53

 Pendapatan 

rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatn rumah tangga yang 

lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah 
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tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas 

dari hal-hal berikut: 

1. Pendapatan pokok 

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester 

atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala 

rumahtangga. 

2. Pendapatan tambahan 

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga 

dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti 

bonus atau pemberian dana bantuan. 

3. Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari 

orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya 

dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan 

lain-lain.
54

 

Definisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang 

diperoleh dari pemnfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber 

pendapatan tersebut meliputi:
55

 

1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya 

meyewakan rumah, tanah. 

2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi 

pegawai negeri. 
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3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, 

misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham. 

4) Hasil dari usaha swasta, mislanya berdagang, berternak, 

mendirikan perusahaan, ataupun bertani. 

2. Kriteria Pendapatan 

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Staistik (BPS,2014) 

membdakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah:
56

 

1) Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata 

lebih dari Rp.3.500.000,00 per bulan 

2) Golonganpendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata Antara 

Rp.2.500.000,00-s/d Rp.3.500.000,00 per bulan 

3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata Antara 

Rp.1.500.000,00-s/d Rp.2.500.000,00 per bulan 

4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 

Rp.1.500.000,00 per bulan. 

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada 

kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan dan pendapatannya. 

Selain itu untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga 

dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan 

kepala keluarga sehingga pendapatan bertambah. 

 Prinsip kerja dan produktivitas menegaskan tentang kerja dan 

kompensasi dari kerja yang telah dilakukan.  Prinsip ini menunjukkan 
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bahwa upah seorang pekerja harus propesional dengan jumlah dan 

kategori pekerjaan yang dikerjakannya. Harus ada perhitungan misalnya 

“jam orang bekerja” dan harus ada pula kategori  yang spesifik bagi setiap 

pekerjaan atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus 

pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum 

permintaan.
57

 

 Untuk mengukur sejauh mana kemajuan kemajuan pendapatan 

dicapai diperlukan ukuran. Indikator pendapatan bisa berbeda-beda. 

Adapun indikator pendapatan antara lain: 

1.  Pendapatan per kapita 

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan 

perkapita. Dengan adanya perrtumbuhan ekonomi, tentu berpengaruh 

pula terhadap keberhasilan ekonomi. Alasan pendapatan perkapita 

sebagai indikator keberhasilan adalah karena, pendapatan perkapita 

yang semakin naik, disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang 

baik pula. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin. 

2. Angka tabungan 

Mengapa angka tabungan dikatakan sebagai indikator 

keberhasilan? Karena angka tabungan berhubungan dengan struktur 

ekonomi.  Tabungan adalah modal dalam sebuah perekonomian, 

dengan begitu semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam 
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perubahan struktur ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa 

perekonomian semakin brkembang. 

3. Indeks Kualitas hidup 

Indeks kualitas hidup menjadi indikator keberhasilan 

pendapatan ekonomi, alasannya semakin baik indeks kualitas hidup 

maka semakin bagus pendapatan ekonomi yang dilaksanakan.  

 

E. Usaha dalam Islam 

1. Pengertian Usaha  dalam Islam 

Dalam kamus besar bahasa indonesia usaha adalah kegiatan 

dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan mencapai suatu maksud, 

atau mencari keuntungan berusaha merupakan bekerja dengan giat untuk 

mencapai sesuatu.
58

 sedangkan di dalam Undang-Undang N0. 3 Tahun 

1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, 

perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang peerekonomian yang 

dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan meemperoleh 

keuntungan atau laba.
59

  

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang dilakukan 

manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah 

kekayaan, baik dilakukan secara perseroan ataupun secarakolektif, baik 

untuk pribadi maupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).
60

 Bekerja 
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adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang bekerja bersikap 

konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak 

melupakannya.
61

 

Dalam Islam bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban 

kemanusiaan. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya al-iktisab 

fi al-rizq al-mustahtab seperti yang dikuip oleh adiwarman Azwar karim 

dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama 

produki, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. 

Bekerja merupaka aran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada 

Allah SWT, oleh sebab itu hokum bekerja dan berusaha adalah wajib.
62

 

2. Landasan Hukum dan Berusaha 

Al-Quran dan Hadist sebagai sumber fundamental dalam Islam 

banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam 

surat At taubah 105: 

                  

                   

Artinya:  Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmuitu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At Taubah: 105) 

  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya memerintahkan 

semua dan setiap orang untuk berusaha, termasuk usaha ekonomi. Setiap 
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usaa pasti akan diketahui oleh Allah , Rasulullah dan orang-orang beriman 

secara keseluruhan dan setiap usaha pasti akan menuai pembalasannya. 

Dalam hal ini Yusuf Qardrawi memandang bahwausaha yaitu kegiatan 

yang memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang 

dilakukan manusia, baik gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk 

menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan atau pun secara 

kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain.
63

  

Al-Qur’an surat al-Jumu’ah:10 yang berbunyi; 

                      

           

 

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah:10) 

 

Ayat ini mengajarkan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki 

yang halal lagi baik. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-

tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang 

memiliki nilai ekonomis guna memenuhi syarat-syarat minimal atau 

kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup. 

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai 

jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang 

diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau 

mengemis. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, Istrinya dan sebagian 
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besar sahabatnya adalah para pedagang. Beliau adalah praktisi ekonomi 

dan sosok  tauladan bagi umat. Oleh karena itu, sebenarnya tidaklah asing 

jika dikatakan bahwa mental entrepreneurship dengan jiwa umat Islam itu 

sendiri. Bukankah Islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan ke 

seluruh dunia sampai abad ke-13 M, oleh para pedagang muslim.  

Dalam konteks lain Quraish Shihab dalam al-amal fi al-Islami, 

menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menekankan amal atau 

bekerja. Sebab amal atau bekerja merupakan salah satu cara praktis untuk 

mencari mata pencaharian yang diperbolehkan Allah SWT. Seperti yang 

difirmankan Allah SWT dalam surat Al Hajj (Q.S 22;27) 

                         

    

 
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudkah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan. 

 

Arti berbuat kebaikan dalam ayat tersebut disandarkan pada suatu 

cara praktis bagi orang beriman untuk memenuhi segala kebutuhannya 

baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Kewajiban memenuhi 

kebutuhan tidak ada cara lin kecuali dengan bekerja. Dan berbuat baik bisa 

diartikan dengan melakukan pekerjaan secara baik dan profesional., dan 

berbuat baik akan selalu menenangkan pikiran yang kemudian akan turut 

membantu kesehatan jasmani. Karena sejatinya bekerja adalah beribadah 
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kepada Allah, tujuannya untuk Allah karenanya harus sesuai dengan 

syariat Allah SWT.
64

  

Menurut Sofian Assauri, usaha dan operasi sering dipergunakan 

dalam suatu organisasi yang menghasilkan pengeluaran (output), baik 

yang berupa barang maupun jasa. Secara umum usaha diartikan sebagai 

suatu kegiatan atau proses yang mentransportasikan masukan (input) 

menjadi hasil keluar (output). Dalam pengertian yang bersifat umum ini 

penggunaannya cukup luas, sehingga mencakup keluaran yang berupa 

barang dan jasa. Jadi dalam pengertian usaha dan operasi tercakup setiap 

proses yang mengubah masukan-masukan dan menggunakan sumber-

sumber daya untuk menghasilkan pengeluaran yang berupa atau jasa. 

Syari’ah yang didasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah menurut 

Abdul Wahab, bertujuan untuk menebarkan maslahat bagi seluruh 

manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan hidup.dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam usaha, antara lain dikemukakan Muhammad sebagai 

berikut: 

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komunitas yang tercela 

karena bertentangan dengan syari’ah. Dalam sistem ekonomi Islam 

tidak semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas 

mengklarifikasikan barang-barang atau komuditas kedalam dua 

kategori, pertama barang-barang yang disebut dalamAl-Qur’an 
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“thayyibah”kedua”Khobaits” yaitu barang-barang yang secara hukum 

haram dikonsumsi dan diproduksi. 

2. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang mengarahkan kepada 

kedzaliman, seperti riba, dimana kedzaliman menjadi illat hukum bagi 

haramnya riba, sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah merumuskan empat 

kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba. 

a. Riba dalam mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi 

yang akibatnya mengancam semangat kerja sama antara mereka. 

b. Riba dapat mengakibatkan lahirnya miliyoner yang baru tanpa 

kerja, sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada 

mereka sebagai parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain. 

c. Riba adalah senjata penjajah.
65

 

3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan 

masyarakat. 

4. Memelihara lingkungan. 

Dalam setiap usaha dan aspek utama yang menjadi pendukung 

keberhasilan suatu usaha, yaitu pengadaan bahan baku bahkan sampai 

pemasaran usahanya. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa untuk menegakkan adil ini 

maka riba harus dihilangkan. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat an-Nahl ayat: 72 
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Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka 

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah” (QS. An-Nahl: 72) 

 

Dari ayat diatas, dapat dirangkaikan sebuah urutan pemahaman 

yang berisis beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan 

salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang 

ada di bumi dan di langit. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio secara 

umum tugas-tugas khalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran 

dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau 

ibadah dalam arti luas.
66

  

3.  Prinsip-prinsip usaha dalam Islam 

a. Prinsip Tauhid 

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari 

ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip-prinsip yang 

paling utama dalam kegiatan apapun didunia ini. Secara etimologis, 

tauhid dapat mengesahkan, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid adalah 

prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua 

manusia ada dibawa suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid 
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yang dinyatakan dalam kalimat la’ila’ha illa allah (Tidak ada Tuhan 

selain Allah) 

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin 

bahwa “al-Tauhid” merupakan upaya mensucikan Allah dari 

persamaan dengan makhluk (al-Syirk). Berdasarkan prinsip ini, maka 

pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti 

perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai 

manipestasi pengakuan atas ke-Maha Esa-Nya dan manifestasi 

kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktifitas usaha yang kita 

jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-

mata untuk mencari tujuan dan RidhaNya.
67

 

b. Prinsip Keadilan (al’adl) 

Keadilan dalam hukum Islam berarti pada keseimbangan antara 

kewajiban yang harus dipenuhioleh manusiadengan kemampuan 

manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk 

meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam 

menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karna itu harta jangan 

hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka 

yang memerlukan. 

c. Prinsip al-Ta’awun (tolong menolong) 

Prinsip al-Ta’awun berarti bantu membantu antara sesama 

anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan 
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tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan 

kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong 

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Memberikan untuk 

berkarya dan berusaha memberikan suatu yang kita usahakan atau hasil 

dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah. 

d. Usaha yang Halal dan Barang yang Halal 

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk 

melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan 

dengan cara yang halal, guna memperoleh rizki yang halal, memakan 

makanan yang halal dan menggunakan rizki yang halal pula.
68

 

Sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168. 

                          

            

 
Artinya:  “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan: karena sesunggunya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah : 

168)
69

  

 

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah 

dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara 

tidak sah dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu 

bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas 

dari beban pertimbangan moral. 
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e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan 

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah 

untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai 

dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada 

kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah telah menegaskan 

bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas 

kemampuan manusia.
70

  

4. Tujuan usaha dalam Islam 

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

Berdasarkan tuntutan syari’at, seorang muslim diminta bekerja 

dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, 

mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar 

tetap berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam 

tiga kategori, yaitu kategori daruriyat (primer), bajiyat (skunder), dan 

kamaliyat (tersier-pelengkap). Dalam terminology Islam “daruriyat” 

adalah kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari, karena 

merupakan kebutuhan yang dangat mendasar, bersifat elastic bagi 

kehidupan manusia.
71

 Oleh karena itu fardu a’in bagi setiap muslim 

berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia unuk 

memenuhi kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar 
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bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat 

mempengaruhi ibadah seseorang. 

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh 

Islam adalah dilarang meminta-minta, mengemis, dan mengharap 

belaskasihan orang lain. 

b. Untuk kemaslahatan keluarga 

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga 

sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan 

bekerja. Baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi 

masing-masing. 

c. Untuk memakmurkan bumi  

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan 

berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. 

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari’ah yang 

ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh al-qur’an serta diperhatikan 

oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-iman Arraghib al-

Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk 

tiga kepentingan yaitu : 

1) Memakmurkan bumi 

2) Menyembah Allah 

3) Khalifah Allah 
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d. Untuk kerja 

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk 

berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat 

dimanfaatkan olehnya, oleh keluarga atau masyarakat, juga meskipun 

tidak dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. 

Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja 

adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadaNya.
72
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