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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sepanjang sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, dulu, kini dan esok, 

nama Al-Ghazali tidaklah asing bagi para peminat ilmu pengetahun, seperti: 

tasawwuf, filsafat (etika), akhlak, psikologi, pendidikan dan berbagai bidang ilmu 

keagamaan. Namun dalam bidang ilmu ekonomi, sosok Hujjatul Islam yang satu 

ini mungkin tidak pernah diperhitungkan, karena dianggap penentang persoalan-

persoalan urusan dunia dengan pernyataannya yang terkenal hub al-

duniamerupakan amalan-amalan tercela dan anjuran pada zuhud.
1
 

 Dalam maha karya al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin (revival of 

religius sciences) yang terdiri atas 4 (empat) jilid
2
, yang oleh masyarakat awam 

dianggap kumpulan-kumpulan kitab tasawwuf (mistisisme) dalam Islam, sehingga 

para pengkaji dan sarjana baik yang muslim maupun non muslim (sarjana barat) 

menjadikan kitab yang satu ini sebagai rujukan dalam bidang tasawwuf, 

pendidikan, psikologi, pendidikan, akhlak dan sejenisnya dalam ilmu-ilmu 

keagamaan, ternyata atau tidak disangka telah menyuguhkan persoalan yang 

keduniaan, yaitu ilmu ekonomi. Teori-teori moneter dan bisnisnya yang ternyata 
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begitu dalam dan mencengangkan hampi-hampir terlupakan oleh para pengkaji 

dan peminat ilmu pengetahuan dan agama. Pemikiran-pemikiran al-Ghazali yang 

menjelaskan tentang moneter (uang) terdapat pada bab Asy-Syukur. Al-Ghazali 

membahas tentang uang mulai dari evolusi uang sampai dengan fungsi-fungsi 

uang. Selain itu al-Ghazali juga membahas masalah ekonomi tentang evolusi 

pasar, aktivitas produksi, serta peran negara dan keuangan publik. 

 Pemikiran-pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali tak terkecuali tentang 

uang dilatar belakangi pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat 

prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai Yaum 

al-Hisab (Hari Pembalasan). Karenanya di dasarkan pada pendekatan tasawuf.
3
 

Berkaitan dengan hal itulah, Imam al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada 

perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-

fatwa sahabat, dan tabi’in serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa 

sebelumnya, seperti, Junaid Al-Baghdadi, Dzun Nun Al-Misri daan Harits bin 

Asad Al-Muhasibi. 

 Awal kehidupan masyarakat adalah sangat simpel. Dalam artian, untuk 

memenuhi kebutuhannya manusia cukup bekerja sebagai nelayan, petani atau 

memetik buah-buahan yang sudah terdapat di hutan.
4
Karena kebutuahannya masih 

sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain.
5
 Dalam periode yang 

dikenal dengan sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi 

perdagangan atau kegiatan jual beli. Namun disebabkan keperluan yang banyak 
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dan beragam menjadikan saling ketergantungan antara manusia yang semakin 

bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja, karena tidak ada 

individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini 

yang kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi 

masing-masing. Pada tahapan manusia yang masih sangat sederhana mereka 

menyelenggarakan tukar menukar dengan cara barter (perekonomian barter). 

Maka periode itu disebut zaman barter. Dalam literatur ekonomi islam barter 

disebut dengan Bai’ al-Muqayadah. 

 Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang 

sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran
6
 yang 

dalam teori ekonomi disebut dengan istilah double coincidence of wants.
7
 Namun 

seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan suatu 

kendala utama dalam melakukan pertukaran, yaitu sulit untuk memperoleh barang 

dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan orang lain 

atau kesulitan mencari permintaan yang sama. Masalah lainnya adalah masalah 

menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan. 

 Terkait kesukaran yang terjadi dalam transaksi barter, Al-Ghazali 

mengatakan: “Kadang-kadang ia tidak bisa mendapatkan barang yang ia 

perlukan. Dan ia memiliki apa yang tidak diperlukannya. Seperti orang 

yang memiliki za’faran (semacam bunga untuk minyak wangi) 

umpamanya, yang mana ia ingin mempunyai onta untuk dikendarainya. 

Dan orang yang memiliki onta, terkadang ia tidak butuh kepada hewan 

ontanya, dan butuh kepada za’faran.
8
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 Sistem barter inilah yang pertama kali dikenal dalam perdagangan dunia. 

Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap 

kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya sarana pertukaran yang lebih 

efisien. Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan 

pertukaran antara lain
9
: 

1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan. 

2. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang 

yang diinginkan 

3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa 

yang dimiliki atau sebaliknya. 

4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang 

cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang 

diinginka memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. 

 Untuk mengatasi segala kendala yang muncul akibat sistem barter 

akhirnya dipikirkanlah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang 

lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut akhirnya kita kenal dengan nama 

“uang” seperti sekarang ini. Dengan ditemukannya uang segala kendala dapat 

diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya terbatas pada fungsi alat tukar saja, tetapi 

juga beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas. Dalam hal ini Al-Ghazali 

mengatakan bahwa uang (dinar dan dirham) sebagai dua hakim dan dua penengah, 

diantara harta benda lain-lainnya. Sehingga dapat diperkirakan harta benda itu 
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dengan dinar dan dirham tersebut.
10

 Lebih lanjut  menurut Al-Ghazali, uang 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam percataruran bisnis, karena uang 

merupakan salah satu diantara sekian banyak nikmat Allah kepada manusia yang 

harus dipergunakan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan-Nya. 

 Tidak ada yang bisa membantah, bahwa uang adalah sesuatu yang sangat 

berharga. Uang tidak hanya dapat membuat semua kebutuhan dan keinginan kita 

terpenuhi. Bahkan dengan uang juga dapat membuat seseorang bisa sangat 

berkuasa. Begitu juga dengan uang bisa memengaruhi pandangan hidup dan sikap 

sosial kemasyarakatan. Mulai pada masyarakat pada level sosial, ekonomi dan 

politik dari yang peling rendah sampai masyarakat kelas atas. Tindakan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme juga tidak lepas dari persoalan uang dan begitu juga dengan 

tindakan kriminalitas lainnya yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari persoalan 

uang.
11

Terkait dengan hal tersebut, Al-Ghazali mengungkapkan bahwasanya uang 

itu merupakan sesuatu yang sangat mengagumkan, bahkan diistilahkan dalam 

sebuah ungkapan bahwa siapa saja yang memiliki uang, seolah-olah orang 

tersebut telah memiliki segalanya.
12

 

 Bahkan karena pentingnya uang dalam kehidupan manusia, Imam al-

Ghazali mengatakan sesungguhnya uang itu diciptakan supaya beredar dari satu 

ke tangan yang lainnya. Karena ia tidak ada nilai pada dirinya melainkan baru 

bernilai ketika dilakukan dalam kegiatan produktif.Atau dengan kalimat lain uang 

itu harus dipergunakan dalam sektor rill, sehingga dapat meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi.Tidak seperti halnya dalam ekonomi konvensional, dimana 

uang tidak hanya sebagai legal tendermelainkan juga sebagai komoditas. Ketika 

uang diperlakukan sebagai komoditas maka berkembanglah apa yang disebut 

sebagai pasar uang. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya 

pasar derivatif. Pasar derivatif ini menggunakan intrumen bunga sebagai harga 

dari produknya. Transaksi di pasar uang dan derivatif ini tidak berlandaskan motif 

transaksi ril sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif 

spekulasi. Karenanya tidak mengherankan jika perkembangan di sektor moneter 

konvensional berkembang sangat spektakuler. 

 Menurut data dari sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi 

yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah US 1,5 Triliun hanya dalam sehari, 

sementara transaksi di sektor riil US 6 Triliun setiap tahun. Bisa di bayangkan 

dengan empat hari transaksi di pasar uang, nilainya suda sama dengan transaksi di 

sektor selama setahun. Inilah kemudia menciptakan satu kondisi perekonomian 

gelembung (bubble economic). Suatu kondisi yang melibatkan transaksi 

keunangan yang besar  tapi tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil. 

 Uang secara umum didefenisikan sebagai alat tukar.
13

 Karena itu segala 

sesuatu yang dapat bertindak sebagai alat tukar umum, yang disebabkan alat itu 

dapat diterima sebagai alat penyelesai utang, dapat dianggap sebagai 

uang.
14

Menurut Encyclopedia Americana, Money can be anything that is 

generally dan universally accepted for the payment of goods, service or 
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debts
15

.Uang juga adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat 

pembayaran dan sebagai alat tukar menukar.
16

Uang juga tidak lain adalah segala 

sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik 

barang, jasa maupun utang.
17

Sementara Taqiyuddin an-Nabhani, dalam bukunya 

Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam mengatakan uang adalah standar kegunaan yang 

terdapat pada barang dan tenaga (jasa).
18

Dengan demikian uang dapat 

didefenisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi, yaitu 

sebagai satuan pengukur nilai, alat tukar-menukar, alat penimbun atau penyimpan 

kekayaan.
19

 

 Dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai: 1) alat 

tukar, 2) standar harga, 3) penyimpan kekayaan, 4) standar pembayaran tertunda. 

Fungsi uang yang lain juga dikemukan oleh para ekonom, yaitu fungsi alat tukar, 

satuan hitung, alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan dan pendorong kegiatan 

ekonomi.
20

 Versi lain dari fungsi uang juga ialah alat tukar-menukar, satuan 

hitung, penimbun kekayaan, dan standar pencicilan utang.
21

 Sementara dalam 

sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan standar harga. 

Demikian juga Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa fungsi utama uang adalah 

sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran 
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barang dan jasa. Sedangkan fungsi uang yang lainnya masih diperdebatkan oleh 

ahli ekonomi Islam. 

 Dalam pada itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lebih dikenal 

dengan sebutan Al-Ghazali diantara sederet ulama klasik terkemuka, disebut 

sebagai salah seorang tokoh spiritual Islam abad pertengahan yang baik lewat 

tulisan-tulisan maupun kesufiannya, menjadi salah seorang yang paling dikenal, 

menonjol. Karenanya wajar jika banyak orang yang menjadikan ia sebagai objek 

penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, semisal: teologi, tasawwuf, filsafat dan 

akhlak, pendidikan dan bidang lainnya oleh sarjana terkemuka di dunia.  Dan ini 

jugalah yang kemudian melatar belakangi penulis dari uraian latar belakang diatas 

untuk meneliti pemikirannya (al-Ghazali) di bidang ekonomi tentang moneter 

(uang) dengan judul : “ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-

GHAZALI TENTANG UANG DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN (STUDI 

KOMPARATIF DENGAN KONSEP UANG DALAM  EKONOMI 

KONVENSIONAL)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep uang menurut Imam Al-Ghazali dan ekonomi 

konvensional ? 

2. Bagaimana fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali dan ekonomi 

konvensional ? 
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3. Sistem manakah yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam antara 

pemikiran Imam Al-Ghazali dan pemikiran ekonomi konvensional tentang 

uang ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang dan 

ekonomi konvensional. 

b. Untuk mengetahui fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali dan ekonomi 

konvensional. 

c. Untuk mengetahui tinjaun ekonomi Islam terhadap pemikiran Imam Al-

Ghazali. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim, Riau. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi kajian 

ke-Islaman khususnya tentang uang menurut pemikiran Imam Al-

Ghazali. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Maka 

untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji 
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dan menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas 

atau diteliti. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

 Sumber primer merupakan bahan data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. Atau juga sumber primer merupkan data yang 

dikumpulkan atau langsung diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian. 

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku yang menjadi 

sumber pokok (primer) dalam penulisan, yaitu buku karya Imam Al-Ghazali, 

yaitu Ihya Ulumuddin, Pen, Moh. Zuhri, dkk, Jilid IV asli  dan Terjemahan jilid 

VII  Semarang: Asy-Syifa, 2003. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder (data sekunder) adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada.
22

Adapun sumber sekunder yang dijadikan sebagai pendukung 

(sumber sekunder) dalam penulisan ini antara laian: Mohammad Hidayat, an 

Introduction to The Sharia Economic, M. Nur Rianto Al-Arif, Teori 

Makroekonomi Islam, Naf’an, Ekonomi Makro, Rachmat Firdaus dan Maya 

Arianti, Pengantar Teori Moneter,Taqiyuddin an-Nabhani, Nidham al-

Iqtishadi Fi al-Islam, dan lain-lain. 
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 Selanjutnya untuk data tersierdalam penelitian ini, yaitu merupakan 

suatu kumpulan dan kompilasi atau kombinasi  sumber primer dan sekunder, 

seperti biografi, catalog, perpustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada 

hubungannya dengan masalah penelitian. 

b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-

materi yang umum  yang ada hubungannya dengan penelitian. 

c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan 

kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan 

penelitian. 

4. Metode Analisi Data 

 Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasi sesuai dengan 

masalah yang dibahas, penulis menganalisis data yang ada. Dalam 

membahas dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan suatu 

metode content analysis, yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada dalam 

berbagai literatur mulai dari kosakata, pola kalimat dan latar belakang 

situasi.. Deskriptif analisa, yaitu dengan mengumpulkan data dan dianalisa, 

sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Serta 

menggunkana metode komparatif, yaitu dengan membandingkan data yang 

diperoleh dengan data-data yang sama objeknya, kemudian diambil suatu 

kesimpulan dengan mengkompromikan atau menguatkan pendapat yang 

menjadi objek penelitian. 
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5. Metode Penulisan 

a. Deduktif, yaitu mengungkap data atau kaidah umum yang yang ada 

kaitannya dengan moneter (uang). Selanjutnya dianalisa dan kemudian 

diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Deskriptif, yaitu dengan menganalisa semua data yang telah terkumpul 

untuk diambil kesimpulan.  

E. Sistematika Penulisan 

 Sistemtika penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari 

beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian itu mempunyai hubungan dan 

saling berkaitan satu sama lainnya. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : BIOGRAFI IMAM AL-GAZALI 

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum biografi Imam al-

Ghazali, kelahiran Imam al-Ghazali, pendidikan Imam al-Ghazali, 

dan karya-karya Imam al-Ghazali. 

BAB III  : UANG 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian barter, kesulitan 

barter,uang dan asal usul uang, syarat-syarat uang, fungsiuang dan 

uang dalam pandangan Islam. 

BAB IV : PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG UANG 
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Dalam bab ini akan membahas tentang konsep pemikiran imam 

al-Ghazali tentang moneter (uang), fungsi uang menurut imam al-

Ghazali dan analisa ekonomi Islam tentang uang menurut imam 

al-Ghazali. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta 

saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. 

BAB VI : DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


