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  BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Nilai Tukar Rupiah 

Nilai tukar atau kurs (exchange rate) satu mata uang terhadap lainnya 

merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata 

uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata 

uang asing.
17

 

  Kenaikan  nilai  tukar disebut apresiasi dan penurunan  nilai  tukar di 

sebut depresiasi. Kadang-kadang anda mendengar media massa melaporkan 

bahwa dolar sedang “ menguat” dan “melemah”. Pernyataan ini biasanya 

mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar. jika suatu mata 

uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena 

dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula ketika suatu mata uang 

mengalami depresiasi, di katakana bahwa mata uang tersebut melemah.
18

  

1. Sejarah Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia 

Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai 

tukar, yaitu: 

1. Sistem kurs tetap (1970-1978) Sesuai dengan Undang-Undang No.32 

Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi 

Rp. 250/US$, sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai 

tukar rupiah terhadap US$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada 

                                                             
17 Richard G. Lipsey dkk, Pengantar Makro Ekonomi,(Jakarta: Erlangga, 1992),Ed ke-8, 

h. 379 
18 N. Gregory Mankiw, penegantar ekonomi,(Jakarta:erlangga,2003),edisi kedua, h.221.  
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tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di 

pasar valuta asing. 

2. Sistem mengambang terkendali (1978 - 1997) Pada masa ini, nilai 

tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang (basket of 

currencies). Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya 

devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah 

menetapkan kurs indikasi (pembatas) dan membiarkan kurs bergerak 

di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan 

intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari 

spread. 

3. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997-sekarang) Sejak 

pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US$ semakin 

melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka 

mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang ma ka 

pemerintah memutuskan untukmenghapus rentang intervensi (sistem 

nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai 

tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) pada tanggal 14 

Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan 

untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan 

memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah 

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa 

terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara 

resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem managed 

floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik menariknya 
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kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (market 

mechanism) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa 

terjadi karena empat hal, yaitu:
19

  

a. Tingkat Inflasi 

Inflasi dapat dipilah berdasarkan sifat temporer atau permanen. 

Inflasi yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh 

meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Sedangkan inflasi yang 

bersifat temporer adalah inflasi yang diakibatkan gangguan sementara 

(misalnya kenaikan biaya energi, transportasi, dan bencana alam). Adapun 

cara yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah:
20

 Dengan 

menggunakan harga umum, Dengan menggunakan angka deflator, Dengan 

menggunakan indeks harga umum (IHK), Dengan menggunakan harga 

pengharapan, Dengan menggunakan indeks dalam dan luar negeri. 

Faktor yang menyebabkan kenaikan/penurunan inflasi Laju inflasi 

dapat dipisahkan menjadi tiga komponen yaitu inflasi inti, inflasi 

permintaan dan inflasi gejolak
21

 Inflasi inti adalah inflasi yang komponen 

harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan yaitu 

inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan 

harga BBM, listrik, air minum, dan lainnya, sedangkan inflasi bergejolak 

adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi 

                                                             
3
. Zainul Muchlas, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs rupiah terhadap dolar amerika 

pasca krisis (2000-2010)”, Jurnal JIBEKA Volume 9 Nomor 1 Februari 2015: 76 – 86, h.77, t.d. 
20 Ibid. 
21 Ibid 
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barang dan jasa. Kenaikan inflasi dapat diukur dengan menggunakan 

indeks harga konsumen
22

 (Customer Price Index)  

b. Tingkat Suku Bunga 

Suku bunga juga dapat dikelompokan menjadi suku bunga tetap 

dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap adalah suku bunga 

pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit, sedangkan suku 

bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa 

kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti 

misalnya LIBOR dimana cara perhitungannya dengan menggunakan 

sistim penambahan marjin terhadap kurs referensi.
23

  

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Suku Bunga Besar kecilnya 

penetapan suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini 

menurut sebagai berikut:
24

 Kebutuhan dana, Persaingan, Kebijaksanaan 

pemerintah, Target laba yang diinginkan, Jangka waktu, Kualitas jaminan, 

Reputasi perusahaan, Produk yang kompetitif, Hubungan baikJaminan 

pihak ketiga. 

c. Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan 

masyarakat Jumlah Uang Beredar (JUB) merupakan penawaran uang 

(money supply). Dalam arti sempit (narrow money). JUB didefinisikan 

sebagai M1, yang merupakan jumlah seluruh uang kartal (uang tunai) yang 

dipegang anggota masyarakat (the non bank public) dan uang giral 
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 Ibid.,77 
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(demand deposit) yang dimiliki oleh perseorangan pada Bank-bank 

Umum. Dengan demikian uang karta yang disimpan di lemari besi bank 

dan bank sentral tidak termasuk kartal. Uang giral dalam hal ini berfungsi 

seperti uang kartal, karena dapat dipergunakan  untuk transaksi secara 

langsung oleh pemiliknya. Giro milik bank yang ada bank lain tidak 

termasuk uang giral
25

 

 Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang beredar Beberapa 

hal yang memengaruhi permintaan uang
26

 diantaranya: Pendapatan riil. 

Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan akan uang akan 

semakin besar, Tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, 

permintan uang untuk motif spekulasi akan berkurang, Tingkat harga 

umum, Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan 

semakin bertambah, Pengeluaran konsumen. Misalnya saja pengeluaran 

konsumen pada bulanbulan menjelang Natal, puasa, atau Hari Raya 

lainnya akan bertambah. Akibatnya, permintaan uang juga akan 

bertambah. 

d. Pendapatan Nasional. 

Produk Nasional Bruto (PNB), atau Gross National Product (GNP) 

adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi 

memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam 

menghitung Pendapatan Nasional Bruto, nilai barang dan jasa yang 

dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang 

diproduksikan oleh faktor faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara 

                                                             
 
25 Ibid.,h.78 
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dari Negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. GNP dihitung dari 

faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara sesuatu negara terdapat 

di negara itu sendiri maupun di luar negeri, maka nilai produksi yang 

diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga 

dihitung di dalam Produk Nasional Bruto. Tetapi sebaliknya, dalam 

Produk Nasional Bruto tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh 

faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang 

digunakan di negara tersebut.  

E.     Posisi neraca pembayaran internasional Indonesia (BOP) 

Posisi BOP akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar 

mata uang domestik terhadap mata uang asing. Balance of Payment (BOP) 

dan Balance of Trading (BOT) mencerminkan arus uang masuk dan keluar 

dari suatu negara. BOP surplus mencerminkan adanya aliran valuta asing 

yang masuk dalam perekonomian negara tersebut baik melalui transaksi 

barang dan jasa maupun asset, sehingga menyebabkan bertambahnya 

valuta asing dinegara tersebut dan mengakibatkan terjadinya apresiasi 

mata uang domestik terhadap mata uang asing. digunakannya jenis 

penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji pengaruh inflasi, 

tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, GDP dan BOP terhadap 

pergerakan kurs IDR/USD pasca krisis (2000-2010), melalui pengujian 

hipotesis karena explanatory merupakan penelitian yang meneliti 

hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

3. Penentuan Nilai Tukar 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu:
27

 

1. Faktor Fundamental 

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi 

seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, 

ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral. 

2. Faktor Teknis  

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan 

devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, 

sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan 

sebaliknya. 

3. Sentimen Pasar  

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-

berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga 

valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila 

rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali 

normal. 

4. Sistem Kurs Mata Uang 

Menurut Kuncoro ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di 

perekonomian internasional, yaitu:
28

 

1. Sistem kurs mengambang (floating exchange rate), sistem kurs ini 

ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi 

                                                             
27 Madura, Jeff. Financial Management. (Florida: University Express.1993), h.78 
28

 Kuncoro,Mudrajad. Manajemen Keuangan Internasional. (Yogyakart:. 2001), h. 29 
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oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua 

macam kurs mengambang, yaitu : 

a) Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan 

sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan 

pemerintah. Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, 

di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena 

otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau 

memanipulasi kurs. . 

b) Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) 

dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs 

pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya 

dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual 

valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs. 

2. Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) 

dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada 

tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan 

karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas untuk 

mempengaruhi pergerakan kurs. 

3. Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem ini, 

suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya 

secara periodic dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu 

pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu 

negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih 

lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat 
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menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi 

atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. 

4. Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Banyak negara 

terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya 

berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah 

menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata 

uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang 

dimasukkan dalam “keranjang“ umumnya ditentukan oleh peranannya 

dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang 

berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya 

terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara 

dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang 

berbeda. 

5. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam sistem ini, suatu 

Negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan 

menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas 

dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap 

atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. 

5. Nilai Tukar Dalam Ekonomi Islam 

Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam di golongkan dalam dua 

kelompok, yaitu: Natural dan Human. Dalam pembahasan nilai tukar menurut 

islam akan dipakai dua scenario yaitu:
29

 

                                                             
29 Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Editis Ketiga. 

(Jakarta        2003 : PT Raja Grafindo Persada), h 165-169 
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A. Terjadi perubahan-perubahan harga dalam negeri yang memengaruhi 

nilai tukar uang. Sebab-sebab fluktuasi sebuah mata uang 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a) Natural Exchange Rate Fluctuation 

1. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan – perubahan yang terjadi 

pada permintaan agregatif (AD). Expansi AD akan mengakibatkan 

naiknya tingkat harga secara keseluruhan (P), seperti kita ketahui bahwa: 

P= e P, jika tingkat harga dalam negeri naik, sedangkan tingkat harga di 

luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. 

Sebalik nya jika AD mengalami kontraksi maka tingkat harga akan 

mengalami penurunanyang akan mengakibatkan nilai tukar akan 

mengalami apresiasi. 

2. Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada 

penawaran agregatif (AS). Jika AS mengalami kontraksi, maka akan 

berakibat pada naiknya tingkat harga secra keseluruhan, yang kemudian 

akan mengakibatkan melemahnya (depresiasi) nilai tukar. Sebaliknya jika 

AS mengalami expansi maka akan berakibat pada turunya tingkat harga 

secara keseluruhan yang akan mengakibatkan menguatnya nilai tukar. 

b. Human Error Exchange Rate Fluctuation 

1) Corruption dan Bad Administration yang buruk akan mengakibatkan 

naiknya harga akibat terjadinya Missallocation of Resources serta 

Mark-up yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk 

menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. 

2) Excesssive Tax yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan 

jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. 
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3) Excessive Seignorage, pencetak full-bodyed money atau 100% reserve 

money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi jika 

uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu maka akan menyebabkan 

kenaikan tingkat harga secara umum. 

B. Perubahan harga yang terjadi diluar negeri 

Perubahan harga yang terjadi diluar negeri bisa digolongkan  karena 2 

sebab yaitu: 

e. Non engineered/ non manifulated changes 

Disebut sebagai non eminered/non manifulated changes adalah 

karena perubahan yang terjadi bukan disebabakan oleh manipulasi (yang 

dimaksudkan untuk merugikan) oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan jika 

bank central singapura (BSS) mengurangi jumlah uang SGD yang beredar, 

hal tersebut akan mengakibatkan IDR terdepresiasi tanpa diduga. Oleh 

karena itu BI biasanya akan menghilangkan efek ini dengan menjual SGD 

yang dimilikinya (cadangan devisa) baik dengan cara strilised intervention 

maupun dengan cara unsterilized intervention. 

f. Enginered / Manipulated changes 

Disebut sebagai enginered/manipulated changes adalah karena 

perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu yang dimasudkan untuk merugikan pihak lain. 

misalnya para fund manager disingapura melepas IDR yang dimilikinya 

sehingga terjadi banjir rupiah yang mengakibatkan nilai tukar rupiah 

mengalami depresiasai secar tiba-tiba atau drastis diluar perkiraaan BI 

B. Pengertian Harga 
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Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan price yang artinya harga 

yakni selalu di hubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti 

dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa, sedangkan 

dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si’ru yakni nilai sesuatu 

dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakain 

kata tsaman lebih umum dari pada qimah yang menunjukkan harga ril 

yang telah di sepakati. Sedangkan si‟ru adalah harga ditetapkan untuk 

barang dagangan.
30

 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan 

manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual 

untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.
31

 

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu as-ṣaman dan as-si‟r. As-ṣaman adalah patokan harga suatu barang, 

sedangkan as-si‟r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama 

fiqih membagi as-si‟r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara 

alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual 

barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. 

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, 

karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan 

dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu 

komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan 

                                                             
30 Rozalinda, Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), cetakan ke-2, h. 154 
31

 Husein Umar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 

Ed, Ke-3, h. 71 
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keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan 

ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam 

pemerintah ini disebut dengan at-tas‟īr al-jabbari.
32

 

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk 

penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga 

yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga 

yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah 

yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat 

terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara 

permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. 

Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka 

adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan 

fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. 

Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, 

dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, 

margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.
33 

Al Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk 

mempegunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. 

Karena itu, Rasulullah SAW. Menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual 

terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan.
34
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33

 Ibid.,h.92 
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1. Dasar Hukum Harga
 

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang 

memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah  

halal kecuali ada yang melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan 

muamalah yakni firman Allah swt:
35 

 ِءّلَّسَوٓاٱ ِإَّلً َتَىيٰٓسۡٱ ُثَن اٗ  َجِوُع ِضَأرّۡلۡٱ ِفٍ َها َّلُكن َخَلَق ّلِذٌٱ ُهَى

 ٩٢ ٗ  َعِلُن ٍءَشٍۡ ِبُكِّل َوُهَى ۚٗ  تَىَٰسَوٰ َعَسبۡ ُهَيَفَّسَىيٰ

Artinya  : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-baqarah 

29)  

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan 

harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa‟id yang mengatakan: 

Nabi saw. Bersabda:
36 

Artinya : "saya mendengar Abu Sa’id al-Khudriy berkata: Rasulullah saw 

berkata:    sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka " 

 Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat 

adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan 

pendapat kebanyakan ulma. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan 

menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki 

berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang 
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lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “juallah seperti 

orang lain menjual.apabila tidak maka keluarlah dari kami, sehingga tidak 

membahayakan penghuni pasar.
37

 

 Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini 

tidak dijumpai di dalam Al-Qu‟ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW 

Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa 

penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang 

menjadi landasan hukum at-tas‟īr al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama 

fiqih adalah al-maslahah al-mursalah (kemasalahatan).
38 

 Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak 

penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah 

kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu 

yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuvalen 

(„iwād al-miṡl). Menurut ibnu taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan 

bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya 

kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya 

produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan 

penawaran. 

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw sendiri menetapkan 

harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat 

diketahui dari kondisi berikut: 
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 1. Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendekritkan 

bahwa harga yang adil (qimah al-„adl) dari budak harus dipertimbangkan tanpa 

adanya tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la shatata) dan setiap orang 

harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. 

 2. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak 

memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, pemilik tanah menemukan 

adanya jejak langkahpemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa 

mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah 

memerintahkan pemilik pohon itu untuk menujual pohon itu kepada pemilik tanah 

dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya, orang itu ternyata 

tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah 

untuk penebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada 

pemilik pohon.  

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. 

Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk 

barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan 

bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdeagangan, 

sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan 

karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil 

keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya 

permintaan konsumen.
39 

 Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan 

harga,hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan 
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harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung 

membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut. 

2. Macam – macam penepatan harga  

Adapun  macam-macam penetapan harga adalah sebagai berikut 
40

. 

1. Penetapan harga mark up 

Metode ini merupakan metode penetapan harga paling d 

asar, yaitu dengan menambahkan mark up standard pada biaya 

produk. Besarnya mark up sangat bervariasi diantara berbagai 

barang. Mark up umumnya lebih tinggi untuk produk-produk 

musiman, produk khusus, produk yang penjualannya lambat dan 

produk yang permintaanya tidak elastic. 

2. Penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian (target return 

pricing) 

Perusahaan menetukan harga berdasarkan biaya lainnya, 

atau perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan 

tingkat pengembalian atas investasi (ROI) yang dinginkan. Konsep 

harga ini menggunakan konsep bagan kembali pokok yang 

menunjukan total biaya (penjumlahan biaya tetap dan biaya 

variabel) dan jumlah pendapatan yang dinginkan. 

3. Penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan (perceived 

value) 

Pada metode ini perusahaan menetapkan harga produk 

bukan berdasarkan biaya penjual yang terkadang terlalu tinggi atau 

terlalu rendah, melainkan dari persepsi pelanggan. Kunci dalam 
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metode ini adalah menentukan persesi pasar atas nilai penawaran 

dengan akurat. Riset pasar dibtuhkan untuk membentuk persepsi 

nilai pasar sebgai panduan penetapan harga yang efektif. 

4. Penetapan harga nilai (value pricing) 

Perusahaan dalam metode Ini menetapkan penawaran 

bermutu tinggi yang cukup rendah. Penetapan harga nilai 

menyatakan bahwa harga harus mewakili suatu penawaran bernilai 

tinggi bagi pelanggan. Penetapan harga sesuai harga berlaku (going 

up pricing) 

5. Penetapan harga penawaran tertutup 

Perusahaan menentuka berdasarkan perkiraanya tentang 

bagaimana pesaing akan menetapkan harga dan bukan berdasarkan 

hubungan yang kaku dengan biaya permintaan perusahaan. Dalam 

metode ini oenetapan harga yang kompetitif umum digunakan jika 

perusahaan melakukan penawaran tertutup atas suatu proyek.  

Dalam menetapkan harga, faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

penetapan harga tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Biaya menjadi batas bawah 

2. Harga pesaing dan harga barang pengganti menjadi titik orientasi yang 

perlu dipertimbangkan perusahaan 

3. Penilaian pelanggan terhadap tampilan produk yang unik dari 

penawaran perusahaan menjadi batas atas harga 

3. Harga dalam Pandangan ekonomi islam  

Penetapan (regulasi) harga dikenal didunia fiqih dengan istilah 

tas’ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang 



 
 

 
 

38 

diperjualbelikan, yang tidak menzhalimi pemilik barang dan pembelinya. 

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-

kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep 

Islam pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela 

sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada 

tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari 

keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu pihak senang di atas pihak 

lain.
41

 

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam 

penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan 

yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi 

harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari 

komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara 

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi dan penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu 

pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual 

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat 

yang setara dengan harga yang dibayarkan.
42

. 

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi dan penindasan (kedzaliman) sehingga 

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga 

harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, 
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yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli 

memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. 
43

 

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-

kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran 

tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa 

atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi barang tertentu pada 

tingkat harga tertentu. Dengan demikian Islam menjamin pasar bebas 

dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus 

informasi yang berjala lancar dalam rangka keadilan, yakni tidak ada 

mendzalimi atau didzalimi.  

C. Pengertian Produksi 

  kata “produksi” telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam 

pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “ distribusi”. Dalam kamus ingggris-

indonesia kata “Production” Secara liguistik mengandung arti 

penghasilan.Produksi menurut As-Sadr adalah usaha mengembangkan sumber 

daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebtuhan manusia.
44

  

 Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan 

suatu produk atau barang,  maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh 

konsumen..
45

 pada saat kebutuhan manusia semakin sedikit dan sederhana, 

kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri, yaitu seseorang 

memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kegiatan produksi 

merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang selain kegiatan 

                                                             
43

 1 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 

edisi pertama, Cet. Ke-1, h. 285 

   
44

  Mawardi, ekonomi islam, (pekanbaru: Alaf riau, 2007), h.64 
45

 Sadono Sukirno.  Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta : Raja Grafindio Persada, 

2002), h. 185  



 
 

 
 

40 

konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat 

mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan. Kegiatan produksi dan konsumsi 

adalah satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan. Jika 

dalam konsepsi ekonomi islam tujuan konsumen dalam menginsumsi barang dan 

jasa untuk mendapatkan maslahah, maka produsen dalam mmproduksi barang dan 

jasa bertujuan yang dapat memberikan maslahat. Jadi baik produsen maupun 

konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi yaitu mencapai 

maslahah yang optimum.
46

 

Faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas 

manusia (labor), system atau prasarana yang kemudian kita sebut sebagai 

teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan). Dalam teori 

ekonomi produsen atau pengusaha harus mengambil 2 macam keputusan.
47

 

1. Berapa output yang harus diproduksi 

2. Berapa dan dalam kondisi bagaimana faktor-faktor produksi (atau 

input) dipergunakan. 

1. Tujuan dan Fungsi Produksi 

Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok 

semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, 

terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tuuan produksi 

sebagai berikut : 

a) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar. 

b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga. 

c) Bekal untuk generasi mendatang 
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d) Bekal untuk anak cucu. 

e) Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada allah.   

Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input 

dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari 

input.    Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak 

diminati dan dianggap penting karena. 

1. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi 

dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat 

lebih mudah dimengerti.  

2. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang 

dijelaskan (Q), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta sekaligus 

mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya (antara X dengan 

X yang lain)
.
 

2. Faktor-Faktor Produksi 

Belum tercapai satu kesepakatan pandangan di antara penulis Muslim 

mengenai faktor – faktor, karena menurut Abdul Hasan Muhammad Sadeq, baik 

al-Qur‟an maupun Hadits tidak menjelaskan masalah ini secara 

ekspelisit.perbedaan pendapat semakin tajam ketika mereka membicarakan 

masalah modal sebagai faktor produksi, karena apabila modal mencakup sejumlah 

alat uang, maka yang akan pertama akan menghasilkan sewa, dan yang disebutkan 

terakhir akan menghasilkan bagi hasil dan resiko rugi bagi pemilik. Oleh sebab 

itu, menurut MA. Manan. Modal menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi 

islam sebagai “ sarana produksi yang menghasilkan “, tidak sebagai faktor 

produksi pokok melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja. 

Argumentasi yang dikemukakanya adalah kenyataan yang menunjukan bahwa 
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modal dihasilkan oleh pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber 

daya alami.
48

 

Adapun faktor-faktor produksi itu terbagi lima macam yaitu : 

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan al-Qur‟an untuk diolah dan 

tidak apat dipisahkan dari proses produksi. Faktor alam merupahkan 

faktor yang cukup mendasar dalam hal produksi. Alam yang dimaksud 

disini adalah bumi dengan segala isinya, baik berada diatas permukaan 

bumi allah Swt ini maupun yang terkadung dalam perut bumi yang paling 

dalam sekalipun.perspektif system ekonomi terhadap sumber alam itu 

sangat bervariasi bergantung pada paradiga dari systemnya pada al-

Qur‟an dan Hadist memiliki pandangan tersendiri. pada awalnya system 

ekonomi islam memandang bahwa alam itu ciptaan Allah yang 

diperuntukkan bagi manusia ( lihat SQ : al-Baqarah : 29). walaupun 

secara hakikat alam itu memilikiallah (lihat al-Baqarah:287), namun 

manusia tetap berkesempatan memiliki dan berhak memanfaatkan alam 

bagi kehidupannya. bahkan apabila ditinjau dalam al-Qur‟an,maka akan 

ditemukan beberapa ayat yang menganjurkan manusia untuk 

menggunakaan sumber-sumber alam. Apa yang ada di bumi ini seperti air, 

udara, sungai, tumbuh-tumbuhan,hewan dan matahari serta bulan, 

dianjurkan bahkan diperintahkan kepada manusia memeliharadan 

memanfaatkanya ( lihat Ibrahim: 284 ). Selain kekayaan alam yang berada 

di atas permukaan bumi, al-qur‟an juga menganjurkan manusia untuk 

memanfaatkan kekayaan yang berada di dasar bumi seperti emas, besi, 
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tembaga dan barang tambang lainya ( lihat al-hadid: 25 ), serta kekayyan 

alam yang berada di lautan ( lihat An-Nahl: 14).dari uraian di atas, dapat 

di simpulkan bahwa islam sebagai sebuah system ekonomi telah memiliki 

aturan tentang sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya alam 

dalam faktor produksi secara deskriptif. 

2. Tenaga kerja terkait langsung denggan tuntutan hak milik melalui 

produksi. 

Tenaga kerja merupahkan faktor pendayaguna dari faktor produksi 

sebelumnya. Oleh karena itu, system ekonomi islam merupahkan siten 

ekonomi yang integral, maka faktor tenaga kerja pun mendapatkan 

perhatian system ekonomi islam. Dalam persfektif ekonomi islam 

diskursus tentang kerja ini bermuara sekitar hakikat bekerja, kewajiban 

pekerja, hak pekerja. Bekerja merupahkan amalan yang dipdang sebagai 

bentuk ibadah kepada allah. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri 

dan anak adalah sebuah kewajiban. Dengan merealisasika kewajiban ini 

berarti telah beribadah kepada allah. Dengan demikian bekerja yang 

diniatkan untuk melaksanakan perintah allah, maka bekerja tersebut dapat 

dikategorikan sebagai ibadah. Bekerja bisa dikategorikan sebagai ibadah 

dan jihad apabila dilakukan secara konsisten terhadap perintah allah. 

Artinya, pekerja itu tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan 

ketentuan yang dilarang allah seperti mengambil barang orang yang bukan 

menjadi  hak  miliknya.  

3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian 

modal mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang 

dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada 



 
 

 
 

44 

pemiliknya. Modal diartikan dengan kekayaan yang memberikan 

penghasilan kepada pemiliknya atau dapat berarti pula sebagai sarana 

produksiyang menghasilka. Selain esinsi modal dalam system ekonomi 

islam dideskripsikan pula tentang hak kepemilikan dan pendayagunaan 

modal. Dalam kepemilikan, islam mmemberikan kebebasaan kepada 

individuuntuk memiliki modal sepanjang cara perolehanya tidak 

melanggar ketentuaan allah. Untuk memperoleh modal, islam 

menganjurkan untuk bekerja dan mendapatkan upah, pemberian dari 

pemilik yang sah, pengalihan hak miik seperti jual beli, warisan dan 

wakaf. 

4. Manajemen karena adanya tuntutan leadership dalam islam. Manajemen 

alam perspektif  islam merupahkan landasan system yang mengantarkan 

pada keberhasilan sebuah kegiatan ekonomi.dengan manajemen pelaku 

ekonomi dapat memeperhitungkan keuntungan yang di peroleh dan resiko 

kerugian yang mungkn akan dideritanya. Kegiatan ekonomi yang 

dilakukan hendkanya di bangun di atas landasan “ keuntungan dan 

kerugian bersama “ ( profit and loss sharing ). 

5. Teknologi 

Teknologi adlah ilmu tentang cara menerapkan sain untuk memanfaatkan 

alam bagi kesejahteraan dan kenyamaanan manusia. Sepanang bacaan 

penulis muslim belum ada yang menyinggung teknologi sebagai faktor 

produksi.landasan teoritis yang dapat mendukung gagasan ini bukan 

mengadopsi arus pemikiran ekonomi klasik, komtemporer, tetapi 

merujuk pada gagasan al-Qur‟an tentang pentingnya menguasai ilmu 
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pengetahuan,dan dorongan pemanfaatkan sumber daya alam,antara lain 

terdapat dalam (al-Qur‟an surat ar-rahman: 33). 

 ِضَأرّۡلۡٱَو ِتَىّٰلَّسَوٰٱ َطاِرَأقۡ ِهيۡ َتٌُفُذوْا َأى ُتنَۡتَطعۡسۡٱ ِإِى ِإًِسّلۡٱَو ِجِيّلۡٱ َشَزَوعََٰۡ

  ٣٣ ٗ  يَطِٰبُّسلۡ ِإّلا َتٌُفُذوَى َّلا ًُفُذوْاۚٲَف

Artinya: hai orang jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (  melintas ) 

penjuru langka dan bumi maka lintasilah,kamu tidak akan sanggup 

menembusnya melainkan dengan ilmu. 

Gagasan al-Qur‟an tentang penguasa ilmu dan pemanfaatan kekayaan alam 

dalam surah ar-rahman ayat 33 di atas meahirkan pemikiran ekonomi ; pertama, 

pada tataran teoritis normative, bahwa penempatan teknologi sebagai faktor 

roduksi dapat menciptakan kemaslahatan manusia (maslaha mursalah).
49

 

4. Produksi Dalam Pandangan  Ekonomi Islam 

 Dalam prespektif islam, perilaku seorang produsen muslim pun memiliki 

batasan yang syariat yang tidak boleh di langgar, seperti larangan memproduski 

barang yang haram, mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar, 

memungut hasil dari riba, dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dalam syriat 

islam, keuntungan maksimum bukanlsh suatu tujuan akhir dari perusahaan, 

melainkan hanya tujuan antara semata, di mana tujuan akhirnya adalah mampu 

memberikan yang terbaik di jaln allah. Seorang produsen muslim dalam 

melakukan aktivitas produksinya selalu berjalan dalam syariat, sehingga ia tidak 
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akan melakukan tindakan yang mampu merugikan pihak lain terutama 

konsumen.
50

 

Prinsip dasar ekonomi islam adalah keyakinan kepada allah SWT. Sebagai 

rabb. Dari alam semesta. Ikrar akannkeyakinan ini menjadi pembuka kitab umat 

islam, dalam (ayat: at-Jaatsiyah: 13)
51

 

 ِّلَكَذٰ ِفٍ ِإَى ُهِۚهٌۡ اٗ  َجِوُع ِضَأرّۡلۡٱ ِفٍ َوَها ِتَىّٰلَّسَوٰٱ ِفٍ َها َّلُكن َوَسَّخَز

  ٣٣ َََتَفَكُزوَى ٗ  مّلَقىۡ ٗ  تَََّٰلٓأ

Artinya : Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

kaum yang berfikir 

Dengan keyakinan akan pernah dan kepemilikan obsolut dari allah rabb 

semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi islam tidak semata-mata 

bermotif maksimalisasi keutungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai 

maksimalisasi keuntungan akhirat. Ayat 77 surah al-Qashash mengingatkan 

mansuia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. 

Artinya urusan dunia merupahkan sarana untuk memperoleh kesejahteraan 

akhirat. Orang berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya 

mereka berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat. Subhanaullah. 

 Bagi islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk di konsumsi 

sendiri atau di jual kepasar. Dua motivasi itu belum uckup karena masih tebatas 
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pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekakan bahwa setiap kegiatan 

produksi harus pula mewujudkan fungsi social. Melalui konsep inilah, kegiatan 

produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimal pertama 

adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah pencapaian 

kondisi full employment, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu 

karya kecuali mereka yang ‘udzur syar’i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi 

berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan skunder ( hajiyyat) dan 

kebutuhan tersier ( tahsiniyyat ) secara proporsional. Tentu saja islam harus 

memastikan hanya memproduksi sesuatu halal dan bermanfaat buat masyarakat ( 

thayiyib).   

Pada prinsipnya islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk 

memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir 

orang yang memilki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena 

itu bagi islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuntitatif 

maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengidentisikasikan kesejahteraan 

bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menanngung jika hanya bisa 

didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.  

4. Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam  

Jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi mausia adalah pemegang 

peranan penting, termasuk dalam proses produksi. Pemahaman terhadap peran 

manusia dalam proses produksi oleh para ekonomi konvensional tanpa berevolusi. 

Manusi sebagai faktor produksi, dalam pandangan islam, harus dilihat dalam 

konteks fungsi manusia secara umum yakni  sebagai khalifah di muka bumi. 

Sebagai makhluk allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan 
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unsur materi, yang keduanya saling melengkapi. Kerana unsure rohani tidaka 

dapat di pisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaiman manusi 

memandang faktor-faktor yang lain menurut cara pandangan al-Qur‟an dan 

hadist.
52

  

Al-Qur‟an dan hadist Rasulullah SWT.memberikan arahan mengenai 

prinsip-prinsip produksi sebagai berikut: 

1. Tugas manusia  di muka bumi sebagai khlifah allah adalah 

memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptkan 

bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya 

karena bersifat rahman dan rahiim-nya kepada manusi.karenanya 

sifat tersebut juga harus melandasi akitivitas manusia dalam 

pemanfaatan buni dan langit dan segala isinya. 

2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut 

yusuf Qardhawi, islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah 

yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan 

tetapi islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya 

ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari  Qur‟an da 

hadist. 

3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan 

manusia. Nabi pernah bersabda : “ kalian lebih mengetahaui urusan 

dunia kalian “.  

4. Dalam berinovasi dan bereksprerimen, pada prinsipnya agama islam 

menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan 
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manfaat. Dalam islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan 

membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannyaarena pasrah 

kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan 

ketetapan dan ketentuan allah, atau karena tawakal kepadanya, 

sebagaimana keyakinan terhadap di dalam agama-agama selain 

islam.  

 Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah: 

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan 

produksi 

2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi 

polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya 

alam. 

3. Produksi di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu 

dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang 

harus dipenuhi harus berdasarkan perioritas yang ditetapkan 

agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah / 

agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan /kehormatan, 

serta untuk kemakmuran material.  

4. Produksi dalam  islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

kemandirian umat.  

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas 

spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas dan spiritual terkait 

dengan kesadaran rohanianya, kualitas mental terkait dengan 

etos kerja intelektual, kreatifitasnya, serta fiskik mencakup 

kekuatan fisik,kesehatan, efisiensi, dan sebagaimananya. 

Menurut islam, kulaitas rohiah individu mewarnai kekuatan-
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kekuatan lainya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi 

unsure penting dalalm poduksi islam. 
53
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