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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pedagang   

1. Pengertian Pedagang  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah 

seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang.
38

 Sedangkan menurut 

kamus Ekonomi pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli 

dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab 

sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
39

 Perdagangan 

pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain 

yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang.
40

 

Secara bahasa, dikenal istilah al-bay‟ dan asy-syira‟. Al- Bay‟ 

berarti saling menukar sebagai lawan dari asy-syira‟  yang berarti 

membeli. Kata Al- Bay‟ kadang-kadang berarti asy-syira‟ dan sebaliknya 

yang berarti jual beli karena sesuatu yang dijual otomatis dibeli oleh pihak 

lain. Secara defenisi syariah, perdagangan atau jual beli adalah tukar 

menukar suatu harta dengan harta sebagai pengalihan pemilikan melalui 

jalan saling meridhoi. Defenisi ini mengandung pengertian yang mencakup 

segala bentuk tukar-menukar, baik barang dengan barang (barter), barang 

dengan uang (perdagangan dengan alat tukar), ataupun uang dengan uang 

(pertukaran mata uang).
41

 

                                                             
38

 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality Publisher, 

2006), Cet. ke-1, h. 167. 
39

 Nurul Oktima, op.cit., h. 224. 
40

 M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: Al Azhar 

Press, 2011), Cet.ke-2, h. 234. 
41
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2. Dasar Hukum Berdagang 

Ajaran Islam diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. seorang 

yang terlahir dari keluarga pedagang. Nabi Muhammad SAW. menikah 

dengan seorang saudagar yang bernama Siti Khadijah dan beliau 

melakukan perjalanan bisnis sampai ke Syiria. Berdagang adalah aktifitas 

paling umum dilakukan di pasar, oleh karena itu aktifitas berdagang 

diperbolehkan dalam Islam.
42

 Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam 

surah Al-Furqaan ayat 20 : 

                    

                         

          

Artinya “Dan Kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, 

melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan 

di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi 

sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? ; Dan adalah 

Tuhanmu Maha Melihat.” 

Ada perangkat atau ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi 

saat akan melakukan aktifitas berdagang yang sesuai dengan Ekonomi 

Syariah, diantaranya
43

 : 

a. Komoditi barang atau jasa yang diperdagangkan 

Barang atau jasa yang diperdagangkan harus halal. Tidak 

dibenarkan memperjualbelikan barang atau jasa yang diharamkan oleh 

                                                             
42

 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana,2007), Cet.ke-2, edisi I, h. 158. 
43

 Achmat Subekan, “Mengenal Etika Dagang Syariah”, artikel diakses pada 12 Mei 2015 
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syariat. Di samping halal, barang yang diperdagangkan harus jelas. 

Tidak dibenarkan memperdagangkan komoditi yang tidak jelas atau 

samar. 

b. Pelaku perdagangan 

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat aqil dan baligh 

untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini 

dimaksudkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan 

tindakan lain yang merugikan. Dan kedua belah pihak harus memiliki 

etika akhlak yang mulia seperti shiddiq (jujur), amanah (tanggung 

jawab), tidak menipu, menepati janji, murah hati, dan tidak melupakan 

akhirat 

c. Tempat 

Perdagangan hendaknya dilakukan di tempat yang baik yang 

memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar 

dan saling merelakan dalam bertransaksi.  

d. Proses perdagangan  

Proses perdagangan harus dilakukan sesuai dengan syariat. 

Untuk keperluan ini harus dipenuhi adanya aqid (pihak yang 

melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli), ma‟qud „alaih 

(barang yang diperjualbelikan), sighat Ijab dan Qabul.  

Perdagangan dapat berupa dua macam, yakni perdagangan yang 

halal yang dalam bahasa syariah disebut dengan jual beli, dan perdagangan 

yang haram yang disebut dengan perdagangan dengan sistem riba’. 
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Masing-masing perdagangan, baik jual beli maupun perdagangan dengan 

sistem riba, termasuk kedalam pembahasan perdagangan (tijarah). Kedua 

bentuk perdagangan ini memiliki ciri yang berbeda meski ada sebagian 

orang yang mencoba mempersamakannya. Inilah yang dikisahkan oleh 

Allah SWT. tentang perilaku orang – orang kafir yang menyamakan jual 

beli dengan riba berdasarkan akal mereka.
44

 Sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 275
45

:  

                 

                           

Artinya: “Orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syeitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba‟.  

Dalam lanjutan ayat, Allah SWT. membantah hal itu dengan 

menjelaskan adanya perbedaan diantara keduanya, yakni bahwa jual beli 

adalah halal, sementara perdagangan dengan sistem riba adalah haram. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275
46

:   

             …. 

Artinya :  “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba” 
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Maka hukum dari berdagang yang baik itu adalah boleh, 

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. surah An-Nisa ayat 

29
47

: 

                       

                    

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling 

memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang muncul dari 

saling meridhoi dari kalian. Janganlah kalian saling 

membunuh diri kalian, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepada kalian.” 

3. Strategi dalam Berdagang 

Sistem Ekonomi Islam tegak di atas prinsip sepuluh, sebagai 

berikut : Pertama, menganggap bahwa harta yang baik adalah pilar 

kehidupan hingga harus dijaga. Kedua, mengharuskan bekerja bagi setiap 

orang yang mampu. Ketiga, menyingkap sumber-sumber kekayaan alam 

dan keharusan memanfaatkannya. Keempat, mengharamkan bentuk mata 

pencaharian yang mungkar.  

Kelima, mendekatkan antara berbagai kelas ekonomi, untuk 

memberantas kekayaan yang keji dan kemiskinan yang sengsara. Keenam, 

menghormati harta dan kepemilikan. Ketujuh, mengelola Interaksi 

ekonomi dan memanajemen persoalan keuangan secara detail. Kedelapan, 

membangun iklim saling menanggung secara sosial. Kesembilan, 
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menegaskan tanggung jawab Negara dalam memelihara sistem ini. 

Kesepuluh, melarang pemborosan.
48

 

Di samping itu teladan Rasulullah SAW. dalam berdagang kiranya 

dapat dijadikan acuan dalam memasarkan barang yang diperdagangkan. 

Beberapa kiat dan etika Rasulullah SAW. dalam membangun citra 

dagangannya adalah sebagai berikut
49

 : 

a. Penampilan  

Penampilan dagang Rasulullah SAW. adalah tidak 

membohongi pelanggan baik menyangkut besaran maupun 

kualitasnya. Sehingga ketika beliau berdagang banyak yang menyukai 

sifat beliau itu. 

b. Pelayanan  

Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya 

diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya pengampunan (bila 

memungkinkan) hendaknya diberikan, jika benar-benar tidak sanggup 

membayarnya  

c. Persuasi 

Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang 

d. Pemuasan 

Hanya dengan kesepakatan bersama dengan satu usulan dan 

penerimaan, penjualan akan sempurna 
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B. Kebutuhan Rumah Tangga 

1. Pengertian Kebutuhan Rumah Tangga 

Kebutuhan dalam kamus ekonomi yaitu segala sesuatu yang 

dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh 

kesejahteraan dan kenyamanan.
50

 Manusia diciptakan oleh Allah SWT. 

sebagai khalifah yang mendiami dan memakmurkan bumi. Untuk tugas itu 

ia dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, panca 

indra, akal pikiran, hati nurani, nafsu, dan sebagainya. 

Diciptakan pula berbagai kebutuhan manusia di bumi dari mulai 

yang paling asasi, seperti udara (oksigen) untuk bernafas, berbagai 

makanan dan minuman yang berlimpah, sampai pada kebutuhan yang 

bersifat aksesoris. Dengan perkataan lain, semua yang ada di bumi 

diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam 

firman Allah surah Al-Baqarah ayat 29
51

: 

                    

                  

Artinya :“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi 

untukmu kemudian Dia menuju langit, lalu Dia 

menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” 
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Meskipun segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, tidak 

berarti manusia boleh semena-mena mengeksplorasi dan mengeksploitasi 

semua dan semaunya hanya untuk pemuas sesaat tanpa memperhatikan 

keberlangsungan ekosistem dan nilai-nilai ekonomis jangka panjang. 

Kehadiran harta benda tidak bias dicapai oleh seseorang kecuali dengan 

usaha yang kuat
52

, karena itu Allah menerangkan dalam AlQur’an surah 

Al-Jumu’ah ayat 10
53

:  

                            

           

Artinya :“Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” 

Jika manusia hanya memperturutkan nafsu keserakahannya untuk 

memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa memperhatikan keberlangsungan 

kehidupan dan harmonisasi alam, maka ia telah menciptakan potensi 

malapetaka kehidupan masa depan. Allah SWT. telah mengingatkan 

manusia untuk memakmurkan bumi demi kepentingan bersama. 

Kelestarian lingkungan harus dijaga agar sumber-sumber produksi yang 

dibutuhkan oleh manusia dapat terpenuhi. Di sini diperlukan kearifan bagi 

semua manusia untuk tidak merusak alam lingkungan hanya karena 

keserakahan sesaat dan menimbun harta kekayaan.
54
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2. Macam-macam Kebutuhan Rumah Tangga 

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, 

yaitu: 

a. Kebutuhan primer (daruriyyat), yaitu kebutuhan yan berkaitan dengan 

hidup mati seseorang seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan 

minuman. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan 

kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya 

sebatas yang dibutuhkan (tidak berlebih-lebihan). 

 Firman Allah SWT. dalam surat Al-An’am ayat 141
55

: 

                     

                      

                        

         

 
Artinya :“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang 

merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman 

yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang 

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). 

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah 

haknya (zakat) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah 

berlebih-lebihan. Sesunggunya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebihan.” 

 

b. Kebutuhan sekunder ( hajiyyat), yaitu kebutuhan yang diperlukan 

untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan 

apabila tidak terpenuhi. Apabila makan dan minum merupakan 
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kebutuhan primer manusia, maka instrument yang digunakan untuk 

menyediakan sesuatu menjadi siap santap dikategorikan sebagai 

kebutuhan sekunder. Ringkasnya, segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan 

sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya, kendaraan yang digunakan 

untuk menjalankan usaha agar efektif dan efisien termasuk dalam 

kelompok kebutuhan ini. Allah SWT. menyediakan berbagai fasilitas 

dan kemudahan di alam ini untuk mencari karunia dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-Isra’ ayat 66
56

 : 

                           

             

Artinya  “Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan 

untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia 

Maha Penyayang terhadapmu.” 

c. Kebutuhan tersier (tahsiniyyat), yaitu kebutuhan yang bersifat 

aksesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan 

primer dan sekunder. Sebagai contoh, makanan yang terhidang diatas 

meja makan dengan tataboga serta tatakrama penyediannya yang baik. 

Makanan itu sendiri adalah kebutuhan primer, peralat  an masak dan 

wadah penyajian makanan adalah kebutuhan sekunder, dan tataboga 

serta tatakrama penyajian merupakan kebutuhan tersier.  

                                                             
56

 Ibid., h.288. 



 

 

 

36 

Ketiga kebutuhan tersebut: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, 

dan kebutuhan tersier harus berorientasi pada tujuan hidup manusia. 

Karena pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan tersier sering 

menjerumuskan manusia pada kemewahan yang berlebih-lebihan kalau 

orientasinya bukan pada kesempurnaan ibadah dan kemuliaan akhlak.
57

 

3. Standar Kecukupan Kebutuhan Rumah Tangga 

Diantara permasalahan rumah tangga adalah sekitar ekonomi. 

Tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting tegaknya 

keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan tentram. Sekalipun ekonomi 

bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukun keuangan 

yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Islam menghendaki 

agar setiap keluarga muslim mampu mencapai kondisi standar yang 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.  

Menurut Imam Nawawi di dalam buku “Pernak-Pernik Rumah 

Tangga Islam” karya Cahyadi Takariawan menyebutkan bahwa yang 

dimaksud kemampuan standar keluarga adalah sandang, pangan, papan, 

dan segala kebutuhan tanpa berlebihan.
58

 Sedangkan menurut Yusuf 

Qordhawi, standar kecukupan dan kemampuan kebutuhan ekonomi 

keluarga dalam Islam adalah terpenuhinya: 

a. Cukup makan dan memenuhi standar gizi 

b. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan, 

bersuci, dan sebagainya 
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c. Cukup sandang, yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, 

menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin serta agar bisa tampil 

lebih baik termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk 

menghadiri peristiwa tertentu, seperti pakaian untuk sholat jum’at dan 

sholat hari raya.  

d. Cukup papan, yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak untuk 

dihuni, luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka 

yaitu penghuni rumah tidak terlihat oleh orang yang lewat 

e. Cukup uang untuk keperluan rumah tangga 

f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya 

g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit 

h. Tabungan haji dan umroh
59

 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa standar 

kecukupan kemandirian keluarga dan memenuhi kebutuhan dapat ditandai 

dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti : pangan, sandang, papan, 

dan kebutuhan untuk pendidikan. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam 

kemandirian keluarga semata-mata diarahkan guna tercapainya nilai-nilai 

ibadah artinya materi yang ada dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan ibadah kepada Allah SWT.  

Standar kemampuan keluarga tersebut menentukan keberadaan 

materi dalam jumlah yang cukup. Sebab dari keseluruhan parameter diatas, 

untuk kondisi saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, jika Islam 
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menghendaki sebagai kondisi standar tersebut menjadi sebuah keharusan 

dalam keluarga. Kenyataan yang dihadapi adalah banyak keluarga yang 

hidup dalam kondisi kekurangan. Berbagai problem saling berhubungan 

yang tidak mudah mendapatkan jalan keluarnya, bahkan untuk tingkat 

lembaga Negara sekalipun persoalan ekonomi masih mengalami kendala 

yang serius.
60
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