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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 
 

A. Tinjauan Tetang Usaha 

1. Pengertian Usaha 

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai 

suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk 

mencapai sesuatu
29

. Dalam bahasa Inggris  kegiatan usaha disebut 

Business. Secara artian luas usaha adalah kegiatan yang dijalankan oleh 

orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu kegiatan 

mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk 

diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan untuk 

mendapat keuntungan.
30

  Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 

tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan 

atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh 

setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau 

laba.
31
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Menurut  Dhani Handoko, dkk. Dalam bukunya Pengantar Bisnis 

Modren mengemukakan bisnis/usaha adalah sesuatu yang meliputi semua 

aspek kegiatan untuk mengeluarkan barang-barang melalui saluran 

produktif dari pembeli bahan mentah sampai barang jadi. Jadi pada 

pokoknya kegiatan bisnis/usaha meliputi perdagangan, pengangkutan, 

penyimpanan, pembelanjaan, dan pemberian informasi. Sedangkan 

menurut Brown dan Petrello yang dikutip oleh Buchari Alma dalam 

bukunya Pengantar Bisnis menguraikan bisnis/usaha adalah suatu lembaga 

yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh  masyarakat 

sambil memperoleh laba. Kegiatan bisnis mencakup usaha-usaha yang 

dilakukan pemerintah dan swasta baik yang mengejarkan laba atau tidak.
32

 

Usaha/bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik 

jumlah maupun waktu. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia 

bisnis/usaha, terutama bagi pemilik usaha, baik keuntugan dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Besarnya keuntungan telah ditetapkan 

sesuai dengan target yang diinginkan sesuai dengan batas waktunya.  
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Bidang usaha digeluti beragam, mulai dari perdagangan, industri, 

pariwisata, agrobisnis atau jasa-jasa lainnya.
33

  

Usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktifitas 

bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi 

dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 

haram). 

2. Klasifikasi dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha/Bisnis 

Menurut Buchari Alma. Kegiatan bisnis/usaha yang bergerak 

dibidang komersial diklasifikasikan:
34

 

1. Usaha pertanian 

Usaha ini mayoritan ditemukan di masyarakat didesa/kampung 

dan banyak macamnya, seperti usaha peternakan, usaha 

perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya. 

2. Produksi bahan mentah  

Usaha ini menghasikan  bahan mentah penting bagi industry 

lainya seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan lain-

lain. 

3. Usaha pabrik/manufaktur 

Usaha ini mengeloah bahan mentah menjadi bahan baku 

sampai menjadi bahan jadi. Usaha ini banyak dijumpai 
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sepanjang jalan raya ataupun lokasi yang telah ditetapkan 

pemerintah. 

4. Usaha kontruksi  

Usaha ini bergerak dibidang pembanguna, seperti 

pembangunan jalan-jalan, bangunan rumah, gedung, 

pertokohan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. 

5. Usaha perdagangan 

Usaha ini ada yang usaha dibidang perdagangan kecil, 

perdagangan besar, dan ada juga sebagai perantara dagang. 

6. Usaha pengankutan dan komunikasi  

Usaha ini sangat membantu dalam kelancaran usaha-usaha 

lainnya dengan melakukan kegiatan pengankutan barang 

didarat, laut, sungai, maupun diluar udara. 

7. Usaha keuangan dan asumsi  

Usaha ini memberikan kemudahan kepada kegiatan bisnis 

dalam hal keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan 

nonbank. Demikian pula usaha asumsi membantu mengatasi 

resiko yang mungkin yang dihadapi oleh bisnis. 

8. Usaha jasa  

Usaha ini membantu dalam kegiatan bisnis, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, seperti Biro, reklame, 

konsultan hukum, dokter dan lain-lain. 
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Menurut  Indriyo Gutisudarmo, berdasarkan jenis kegiatanya, 

bisnis/usaha diklasifikasikan menjadi:
35

 

1. Ekstraktif, yaitu usaha/bisnis yang melakukan kegiatannya 

dalam bidang pertambangan. Sebagai contoh adalah bisnis 

aluminium, baja, batu bara, emas, intan dan lain-lain 

2. Agrarian, yaitu yang menjalankan usahanya dalam bidang 

pertanian misalnya beras, tembakau, cengkeh, kedelai, dan lain-

lain. Dalam hal ini termasuk pula perusahaan agrarian adalah 

budi daya perikanan udang ataupun peternakan. 

3. Industri/manufaktur, yaitu bisnis/usaha yang bergerak dibidang 

industri seperti tekstil, garmen, konveksi, mebel, perumahan, 

dan lain-lain. 

4. Jasa, yaitu yang bergerak dalam memenuhi kebutuhan 

pelayanan jasa bagi masyarakat misalnya jasa kecantikan, jasa 

pendidikan, jasa angkutan, dan lain-lain.. 

3. Dampak yang Ditimbulkan Kegiatan Usaha 

Dalam studi kelayakan usaha/bisnis perlu adanya Analisa Dampak 

Lingkungan Hidup(AMDAL). Analisa Dampak Lingkungan Hidup 

(AMDAL) adalah menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaahan 

secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu 

rencana  
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usaha dan kegiatan. Arti lain AMDAL adalah teknik untuk menganalisa 

apakah proyek/usaha yang dijalankan akan mencemar lingkungan atau 

tidak dan jika iya, maka diberikan jalan alternative pencegahannya.
36

 

Soekartawai (1995) menjelaskan bahwa dampak merupakan akibat 

dari adanya sutau kegiatan usaha. Adanya dampak kegiatan tersebut 

karena adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, 

sehingga penilaian dampak sosial ekonomi harus mengacu pada pihak 

yang diuntungkan dan juga pihak yang dirugikan. 

Ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya 

aktifitas pertambangan bahan galian C, yaitu:
37

 

1. Membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar 

Adanya aktifitas pertambangan akan memberikan pekerjaan. Kegiatan 

pertambangan, terutama pertambangan pasir membutuhkan banyak tenaga 

kerja untuk memindahkan pasir dari sungai hingga ke kendaraan 

pengangkut. 

2. Memberikan peluang usaha bagi warga sekitar 

Kegiatan pertambangan juga memberikan peluang usaha yang dapat 

dimanfaatkan oleh warga sekitar, seperti membuka kedai makanan, tambal 

ban, tempat pencucian kendaraan dan lain sebagainya. 
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3. Menambah pendapatan kas desa 

Kas desa dapat bertambah dari penarikan retribusi dari kendaraan 

pengangkut pasir yang lewat. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk 

perbaikan jalan desa, pembuatan fasilitas umum desa dan pembiayaan 

kegiatan desa lainnya. 

4. Mempermudah mobilitas masyarakat desa dengan adanya perbaikan 

fasilitas 

Adanya perbaikan fasilitas, seperti pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempermudah aksesabilitas 

perusahaan tersebut, disisi lain juga sebagai pemberiaan fasilitas untuk 

warga sekitar perusahaan atas pemberian izin yang diberikan. Pengaspalan 

jalan yang dilakukan warga sekitar, dapat dikatakan sebagai bentuk sosial 

kepedulian masyarakat tersebut terhadap lingkungan mereka. Pengaspalan 

jalan tersebut dilakukan setelah masyarakat menerima retribusi dari truk 

pengangkut pasir atau perusahaan tertentu. 

Dari beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan 

galian C, terdapat pula dampak negative yang ditimbulkan  dari kegiatan 

galian tersebut, diantaranya adalah:
38

 

1. Berkurangnya produktivitas tanah 

Produktivitas tanah menjadi berkurang karena banyak tanaman atau 

pohon-pohon hilang atau ditebang. Sehingga tingkat kesuburan tanah 

                                                 
38

Ibid, hal. 8  



 40 

menjadi berkurang. Apabila tingkat kesuburan tanah berkurang, maka 

tanah akan tersebut sulit ditumbuhi pepohonan. 

2. Terjadinya erosi dipinggir sungai 

Hilangnya tanaman atau pohon-pohon, menyebabkan arus air didalam 

tanah tidak terkendali, sehingga tanah tidak mudah menyerap air, hal ini 

yang menyebabkan tanah muadah terkikis oleh arus air. 

3. Rusaknya ekosistem 

Kerusakan ekositem terjadi karena beberapa factor dalam system ekositem 

yang hilang. Tidak adanya tanaman atau pohon-pohon dilokasi tersebut, 

dapat merubah pola ekosistem yang ada. Binatang yang tadinya behabitat 

didaerah tersebut menjadi kehilangan makanannya, sehingga 

menyebabkan perpindahan habitat binatang tersebut ke keseimbangan 

ekositem yang lain, mengakibatkan ekosistem menjadi tidak seimbang. 

4. Dalil Hukum Tentang Usaha 

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus 

berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Kaldun, bekerja 

merupakan unsur yang paling dominan dalam proses produksi dan sebuah 

ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan bergantung 

terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan , baik secara 

kulitatif maupun kuantitatif. Menurut Muhammad Bin Al-Syaibani, seperti 

dikutip oleh Andiwarman Karim, kerja atau usaha merupakan unsur utama 

produksi mempunyai  
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kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang 

pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, karena hokum bekerja adalah 

wajib.
39

 

Al-Qur’an dan Hadits salah satu sumber fundamental dalam islam, 

banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam 

QS. At-Taubah (9): 105 

                       

                         

Artinya:  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

 serta orang-orang mukmin  akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

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

yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah : 105)
40

 

Bekerja dan berproduksi merupakan suatu yang fitrah dalam Islam. 

Sebab dalam QS. Ali Imran (3):14 Allah menyatakan bahwa manusia 

dihiasi dengan Hubb Al-Syahwat , dan untuk memenuhinya maka bekerja 

adalah suatu keniscayaan. 

                 

                     

                 

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
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 apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)
41

 

 

Hadist Nabi tentang perintah berusaha:  

اِو قَاَل: قَاَل َرُسْى ُل هللاِ : ألَْن يَأ ُخَز اََّحُدُكْى اَْحبُهَوُ ثُىَّ َوع بَْيِرْبِن انَعىَّ ْن اَبِى َعْبِد هللاِ انزُّ يَأ تِيْ ََ  

بِهَا َوْجهَوُ َخْيٌر نَوُ ِيْن اَْن يَْسأل  ْانَجبََم فَيَأ تَِى بُِحْزَيٍة ِيْن َحطٍَب َعهَى ظَْهِرِخ فَيَبِْيَعهَا فَيَُكفَّ هللاُ  

 اننَّا 

 َس اَْعطُْىهُ اَْو َينَُعْىهُ 

 

Artinya: Dari Abi Abdillah (Zubair) bin Awwam Radiyallahu 

„anhu, ia 

 berkata :   Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya, 

seorang diantara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke 

bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di 

punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup 

kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta 

kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak”.(HR 

Bukhari)
42

 

 

B. Tinjauan tentang kesejahterahan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah 

kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu 

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang 

bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki 

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya 

sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial 

yang sama terhadap sesama warga lainnya.  
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Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih 

berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak 

kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, 

makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal 

tersebut telah melanggar HAM.
43

 

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang 

kesejahteraan
 

yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial 

materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 

kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap 

warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi 

serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
44

  

2. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi 

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara 

serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi 

pendapatan yang saling berhubungan.
45
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Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari 

pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah 

keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat 

sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila 

dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu 

kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang 

menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam 

pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi 

sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.
46

 

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi 

bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut 

tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan 

jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan 

banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak 

mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. 

Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk 

terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat 

konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi 

kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai. Maka, perlu adanya ilmu 

kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu  
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kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu 

kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan 

keluarga.
47

 

3. Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi 

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi 

konvensional dan kesejahteraaan ekonomi syariah 

a. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional 

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada 

kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan 

spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi 

konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan 

kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan 

pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). 

Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan 

kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan 

yangsemakin kecil dalam nilai guna (diminishing marginal 

utility).
48

 

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua 

individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena 

itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai 

guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena 

asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu 
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fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh 

fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan 

dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak 

dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga 

dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. 

Sebab kesejahteraan meliputi jasamani yang besifat materil dan 

rohani yang bersifat non materil.
49

 

b. Kesejahteraan Ekonomi Syariah 

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai 

kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan 

material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi 

kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai 

ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan 

nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi 

sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni: 

 Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera 

sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia 

adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) 

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. 

Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti 

selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat 

dipahami bahwa masalah  

                                                 
49

Ibid.  



 47 

kesejahteraan sosial menjadi sejalan dengan misi Islam itu sendiri. 

Misi inilah yang sekaligus misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, 

sebagaimana: 

Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

seluruh alam.” (Q.S. al-anbiyâ‟ [21]: 107).
50

 

 

 Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa 

seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah 

kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus 

dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (hablum 

minallâh wa hablum minnan-nâs). Demikian pula anjuran beriman 

selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di 

dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, 

ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua 

kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan 

dengan kesejahteraan sosial. 

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 

kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, 

sebegaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya 

Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang 

didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam 
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dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas 

kekhalifahan di bumi
51

. 

Kesejahateraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam 

keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun 

kecuali kepada Allah SWT. (Q.S. Ar-Ra’du:36) dan (Q.S. Luqman: 

32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari 

segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur’an dengan 

tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian 

Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan 

rantai yang membelenggunnya (Q.S. Al-A’raaf:157).
52

 

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan indiviu 

merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. 

Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya 

dengan masyarakat. 

4. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan  

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah: 

a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan 

dari kepentingan individu. 
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b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi 

manfaat. 

c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk 

menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar 

tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. 

Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau 

diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, 

sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk 

mandapatkan manfaat yang lebih besar. 

 Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui 

selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih 

besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang 

lain. Jadi menurut Al-Qur’an kesejahteraan meliputi faktor: 

a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh. 

b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian. 

c. Keadilan Distribusi Pendapatan 

5. Indikator Kesejahteraan 

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari 

konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indikator yaitu : 

a. rasa aman (security) 

b. Kesejahteraan (welfare) 

 

 



 50 

c. Kebebasan (freedom) 

d. Jati diri (Identity) 

Biro  Pusat  Statistik  Indonesia,
53

 menerangkan  bahwa  guna  melihat 

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator 

yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah : 

1. Tingkat pendapatan keluarga 

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 

pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan 

3. Tingkat pendidikan keluarga 

4. Tingkat kesehatan keluarga 

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga 

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:
54

 

1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas 

rumah, bahan pangan dan sebagianya; 

2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan 

tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 

3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti 

fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 

4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti 

moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 
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Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya 

terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya 

kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : 

a. Social ekonomi rumah tangga atau masyarakat, 

b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar 

kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, 

c. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan 

insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur 

kegiatan produksi, 

d. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja 

produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan 

global. 

Secara lebih spesifik bahwa fungsi kesejahteraan W 

(walfare) dengan persamaan sebagai berikut: W = W (Y, I, P). 

Dimana Y adalah pendapatan perkapital, I adalah 

ketimpangan dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel 

ini mempunyai signifikan yang berbeda, dan harus 

dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai 

kesejahteraan negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi 

persamaan kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa 

kesejahteraan sosial berhubungan positif  
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dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif 

dengan kemiskinan.
55

 

6. Konsep Kejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam 

 Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari 

Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat 

Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan 

manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta 

kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah).
56

 Ini 

merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu 

saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam 

ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. 

 Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. 

Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat 

dan negara. 

b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta  
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system negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan 

dasar secara adil dibidang ekonomi
57

. 

c. Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat 

dan tidak mubazir. 

d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan 

secara adil dan merata. 

e. Menjamin kebebasan individu. 

f. Kesamaan hak dan peluang. 

g. Kerjasama dan keadilan. 

 Chapra  ingin  menegaskan  (dengan  membuat  

pemaparan  cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan 

landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu 

berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, 

khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia 

mengamati bahwa banyak negara-negara Islam atau yang 

berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan 

pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan 

system kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan. 
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 Chapra menekankan bahwa selama negara-negara 

Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka 

tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan 

sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia 

untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara 

otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan maqashid 

meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan
58 

 
Sementara itu konsep Negara Sejahtera, yang mencoba 

menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat 

lainnya. Terutama pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk 

menjamin keadilan, pada mulanya menimbulkan sebuah euphoria,
59 

tetapi yang ternyata tidak. Penambahan pengeluaran untuk sektor 

publik tidak dibarengi dengan suatu pengurangan ganti rugi dalam 

klaim-klaim lain atas sumber-sumber, dengan defisit anggaran yang 

membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat. 

Keadaan itu menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin 

memburuk, meningkatkan ketidakseim-bangan internal dan 

eksternal. Masalah kemiskinan dan ketercabutan tetap berlanjut dan 

bahkan semakin dalam. Kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. 

Ketidak adilan justru  
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semakin bertambah. Problem yang dihadapi Negara Sejahtera 

adalah bagaimana menghapuskan ketidakseimbangan yang 

diciptakannya. Sistem ini tidak memiliki mekanisme filter yang 

disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat, 

dunia hanya bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk 

menghapuskan ketidakseimbangan yang ada.
60

 

C. Tinjauan Tentang Galian 

1. Pengolongan Bahan galian  

Pengolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 

Tahun 1967, Pasal 1  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang 

pengolongan bahan galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3 golongan, 

yaitu:
61

 

1. Bahan galian strategis (Galian A) 

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentigan 

pertahanan keamanan serta perekonomian Negara. Dalam pasal 1 

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 

Pengolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian 

strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, 

yaitu: 

a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; 
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b. Bitumen padat, aspal; 

c. Antrasit, batu bara, batu bara muda; 

d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radio aktif 

lainya; 

e. Nikel, kobal; dan 

f. Timah 

2. Bahan galian vital (Galian B) 

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin 

hajat (kebutuhan) hidup orang. Dalam pasal 1 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolongan Bahan 

Galian. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan: 

a. Besi, magan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; 

b. Bauksit, tembaga, timbal, seng; 

c. Emas, platina, perak, air raksa, intan; 

d. Arsin, antimon, bismuth; 

e. Yttrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya; 

f. Barillium, korundum, zircon, krista kwarsa; 

g. Kriolit, fluorspar, barit; 

h. Yodium, brom, klor, balerang. 

3. Bahan galian yang tidak tergolong bahan galian strategis dan vital 

(Galian C)  
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Bahan galian yang tidak tergolong bahan galian strategis dan vital 

atau dikenal dengan galian C. Dalam pasal 1 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolongan Bahan 

Galian. Bahan galian ini dibagi menjadi Sembilan golongan, yaitu: 

a. Nitrat, pospat, garam batu; 

b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit; 

c. Yarosit, leusit, tawas, oker; 

d. Batu permata, batu setengah permata; 

e. Pasir karwas; 

f. Batu apung, tanah diatome, tanah serap; 

g. Marmer, batu tulis; 

h. Batu kapur, dolomit, kalsit; 

i. Granit, andesit, basal, tanah liat, tanah pasir. 

Dimana sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan 

A maupun B dalam jumlah yang berarti. 

2. Usaha Pertambangan 

Usaha pertambangan merupakan kegiatan mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi 

Indonesia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang  
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ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Usaha pertambangan bahan-

bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu:
62

 

1. Penyelidikan umun 

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk 

menyelidik geologi umum atau fisika, di daratan, perairan dan dari 

udara, bertujuan untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan 

tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. 

2. Eksplorasi 

Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan 

untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan 

galian. 

3. Eksploitasi 

Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan bermaksud 

untuk menghasilkan bahan galian  dan memanfaatkannya. 

4. Pengelolaan dan Pemurnian 

Usaha pengelolaan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk 

mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh 

unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian. 

5. Pengangkuatan 

Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian 

dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah 

eksplorasi atau tempat pengelolaan/pemurnian. 
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6. Penjualan 

Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil 

pengelolaan/pemurnian bahan galian. 

3. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Galian 

Bumi penuh dengan sumber-sumber mineral yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia dalam produksi dan mendapatkan kekayaan 

yang lebih besar. Barang tambang depositnya tidak terbatas, dalil yang 

diguanakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini 

adalah hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang Abyad 

ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar diizinkan mengelola 

tambang garam di daerah Mar’rab:
63

 

Menurut Al-Maliki, larangan tersebut tidak hanya tidak terbatas 

pada tambang garam saja melainkan meliputi seluruh barang tambang 

yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas, 

hal ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang. Baik yang 

tampak dipermukaan bumi seperti garam, batu mulia yang berada dalam 

perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah, 

batu-batu dan sejenisnya.
64

 

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak 

boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang dan juga tidak boleh 

hukumnya memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga 

tertentu 
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 untuk mengekploitasinya, tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai 

milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggali dan 

memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan 

hasilnya di bai al-mal. Sedangakan barang tambang yang depositnya 

tergolong kecil atau sangat terbatas dapat dimiliki oleh perorangan atau 

diperserikatkan, hal ini didasarkan kepda hadits Nabi Saw. yang 

mengizikan kepada Bilal bin Harith Al-Muzani memiliki barang tambang 

yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah, hanya saja mereka wajib 

membayar Khumus (seperlima) dari produksinya kepada bait al-mal
65
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