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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Strategi 

Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Strategi bearrti  ; 

Rencana yang cermat mengenai kegitan untuk menapai sasaran khusus.
22

 

Sedangkan menurut noeng muhajir Strategi adalah suatu penataan potensi  dan 

Sumber Daya agar dapat Efesien dalam memperoleh hasil sesuai yang di 

rencanakan.
23

 

Rangkuti berpendapat  bahwa strategi adalah perencanaan  induk 

yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan 

mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah 

di tetapkan sebelumnya.
24

 

Kemudian Menurut Tjiptono istilah strategi berasal dari bahasa 

Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi  seorang 

jendral.  Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan 

penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu.
25

 Dan Menurut  Stoner,  Freeman,  dan Gilbert.  Jr,  konsep 

strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu 

: (1) dari perspektif apa suatu  organisasi  ingin  dilakukan  (intens  to do),  
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dan (2)  dari  perspektif  apa  yang organisasi akhirnya lakukan (eventually 

does).
26

 

Strategi adalah rencana yang di satukan, menyeluruh dan terpadu yang 

mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan 

dan di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat di 

capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.
27

 

Dari definisi-definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

strategi disini yaitu suatu rencana atau langkah langkah yang tertuang 

dalam usaha kongkrit yang dilakukan oleh pengelola lembaga maupun 

para pengurus untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik 

terutama dalam rangka mewujudkan visi misi sebuah organisasi. 

 

B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Strategi 

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam 

merumuskan strategi, agar suatu organisasi tetap eksis, tangguh 

menghadapi perubahan, dan mampu meningkatkan efektivitas dan 

produktifitas. Faktor-faktor tersebut antara lain : tipe dan struktur 

organisasi, gaya manajerial, kompleksitas lingkungan eksternal, 

kompleksitas proses produksi, dan hakikat berbgai masalah yang dihadapi.  

1. Tipe dan Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai “lukisan interaksi, 

aktivitas-aktivitas peranan, hubungan-hubunngan, dan hirarki tujuan suatu 

organisasi”.
28
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Tipe dan struktur organisasi yang dipilih untuk digunakan harus 

berhubungan dengan kepribadian organisasi tersebut, sebab setiap 

organisasi pasti memiliki kepribadian yang khas. Dengan demikian, dalam 

struktur organisasi harus terdapat beberapa unsur, antara lain spesialisasi 

kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam 

pengambilan keputusan kerja dan ukuran kerja.
29

 

2. Gaya Manajerial (kepemimpinan) 

Dalam teori kepemimpinan dikenal berbagai teologi 

kepemimpinan, antara lain dalah tipe otokratik, paternalistik, laisez faire, 

demokratik, dan kharismatik.
30

 Namun demikian, tidak ada satu tipe yang 

sesuai dan dapat digunakan secara konsisten pada semua jenis dan kondisi 

organisasi. 

3. Kompleksitas Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal organisasi selalu bergerak dinamis. Gerakan 

dinamis tersebut berpengaruh pada cara mengelola organisasi dan 

termasuk dalam merumuskan dan menetapkan strategi.
31

 Karena tidak ada 

organisasi yang dapat membebaskan diri dari dampak lingkungan 

eksternal, maka dinamika tersebut harus dikenali, dianalisis, 

diperhitungkan demi mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

4. Hakekat masalaah yang dihadapi 

Strategi merupakan keputusan dasar yang diambil oleh manajemen 

puncak melalui berbagai analisis dan perhitungan terhadap lingkungan 
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internal dan eksternal organisasi. Karena itu, keputusan yang dambil oleh 

manajemen puncak akan menetukan kesinambungan organisasi saat 

sekarang dan masa depan.
32

 

 

C. Manajemen Strategi 

1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi dapat didefenisikan sebai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional memampukan 

sebuah organisasi mencapai tujuannya.
33

 atau defenisi lainnya 

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh 

manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran 

oerganisasi tersebut.
34

 

Banyak sekali manajemen strategi yang di ungkapkan oleh para 

ahli, nmun pada prinsipnya sama yaitu menggabungkan berfikir  

strategi dengan fungsi-funngsi manajemen yakni perencanaan, 

penerapan dan pengawasan. Berikut beberapa pengertian  manajemen 

strategi menurut para ahli : 

a. Menurut winardi, manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu 

dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan 

evalusi (evaluating) keputusan-keputusan strategi antara fungsi-
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fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-

tujuan masa datang.
35

 

b. Menurut Dedy mulyasana, manajemen startegi adalah seperangkat 

putusan manajerial dan tindakan strategis yang beriorentasi pada 

tuntutan perubahan dan tantangan masa depan yang dirumukan 

dalam formulasi strategi, implementasi strategi dan sistem evaluasi 

strategi.
36

 

c. Menurut Nuryadin, Manajemen strategi adalah proses pengarahan 

usaha perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut 

dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organissi 

dalam jangka panjang. 

d. Menurut jauch dalan bukunya akdon, manajemen strategi adalah 

sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan 

suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu 

mencapai sasaran perusahaan.
37

 Dengan demikian sasaran 

perusahaan akan menjadi roh dalam melaksanakan kegiatan dalam 

organisasi. 

e. Menurut bambang haryadi, pengertian manajemen strategi adalah 

sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen 

untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan 
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melakukan evaluasi startegi terhadap strategi yang dijalankan. 

Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

visi dan misi di dalam sebuah organisasi.
38

 

f. Menurut wheelen dang hunger, manajemen strategi merupakan 

serangkaian keputusan dan tindakan manejerial yang menentukan 

kinerja perusahaan dalam jangka panjang, manajemen strategi 

meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi 

stratrgi sereta evaluasi dan pengendalian.
39

 

g. Menurut shraplin  model manajemen strategi memerlukan tahapan 

yaitu : tahap pertama formulasi strategi yaitu penetapan misi 

organisasi, assessemen lingkungan, menetapkan arah dan sasaran 

dan menetapkan strategi. Tahap kedua implementasi strategi yaitu 

mengerakkan strategi, melakukan evaluasi strategi dan control 

strategi. 

Masih banyak pengertian manajemen strategi menurut para ahli 

yang belum penulis kutip dalam penulisan ini, namun dari beberapa 

pengertian manajemen strategi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manejerial yang berulang dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan 

formulasi, implementasi dan evaluasi strategi yang menyeluruh baik 
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jangka pendek maupun jangka panjang dalam sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam perencanaan strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak 

dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu 

perumusan strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi. 

Penjelasan.
40

 tahapan perencanaan strategi : 

a. Formulasi strategi, adalah tahap awal dimana perusahaan menetapkan 

visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan 

eksternal perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang 

kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif 

strategi-strategi bisnis dimana akan dipilih salah satunya untuk 

ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan. 

b. Implementasi strategi, merupakan langkah dimana strategi yang telah 

melalui  identifikasi  ketat  terkait  faktor  lingkungan  eksternal  dan 

internal  serta penyesuaian  tujuan  perusahaan  mulai  diterapkan  atau 

diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap 

divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai 

dengan tugas dan kebijakannya masing-masing. 

c. Evaluasi strategi, adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam 

praktek nyata dinilai efektifitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian 

tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor 

atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan 
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kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa 

yang akan datang agar lebih baik dan efektif. 

2. Prinsip-prinsip Manajemen Strategi 

Prinsip dalam manajemen strategi adalah strategi formulation 

yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang 

sesunguhnya; adanya strategi implementasi yang menggambarkan cara 

mencapai tujuan (secara teknis), strategi implementasi mencerminkan 

kemampuan organisasi dan alokasinya termasuk dalam hal ini adalah 

alokasi keuangan (dengan anggaran berbasis kinerja); serta strategi 

evaluasi yang mampu mengukur, mengevaluasi dan memberikan 

umpan balik kinerja organisasi.
41

 

Kegiatan dalam strategi formulation meliputi “a) analisis 

pemilihan strategi dan kunci keberhasilan, b) pencermatan lingkungan 

internal, pencermatan lingkungan sksternal, kesimpulan faktor internal 

dan eksternal. 

Kegiatan strategi formulation dilanjutkan dengan strategi 

implementasi  yang terdiri dari: a) analisis pemilihan strategi dan 

keberhasilan, b) penetapan tujuan, sasaran dan strategi (kebijakan 

program dan kegiatan, c) sistem pelaksanaan, pemantauan dan 

pengawasan.
42

 

Para ekslisif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun 

dapat berhasil dengan meyakinkan, untuk itu, Hatten memberikan 
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beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga dia bisa 

sukses: 

a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkunganya. 

b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. 

c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan 

semua sumber daya dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang 

lain. 

d. Strategi hendaknya memusatkan pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik kelemahannya. 

e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis, mengingat strategi adalah 

sesuatu yang mungkin, anda harus membuat sesuatu yang memang 

layak dan dapat dilaksanakan. 

f. Strategi hendaknya memeperhitungkan resiko yang tidak terlalu 

besar. 

g. Tanda tanda dari suksesnya strategi dinampakkan dengan adanya 

dukungan dari puhak-pihak yang terkait dan terutama dari para 

eksklusif dan semua pemimpin untuk kerja dalam organisasi.
43

 

3. Manfaat Manajemen Strategi 

Kegunaan manajemen adalah elemen-elemen dasar yang 

melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh 

manajer dalam melaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Kegunaan manajeen adalah elemen-elemen dasar yang melekat dalam 
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proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan David menyebutkan 

sekurang-kurangnya lima manfaat manajemen strategi, pertama 

manajemen strategi melatih setiap orang dan organisasi untuk berfikir 

secara antisifasif dan produktif. Kedua, proses penyusunan manajemen 

strategi mendorong terjadinya komunikasi yang sangat dibutuhkan. 

Ketiga, mendorong lahirnya komitmen manejerial. Keempat, proses 

tersebut melahirkan pemberdayaan staf. Kelima, organisasi yang 

mentapkan manajemen strategi, menunjukan kinerja finansial yang 

lebih baik.
44

 

Kegunaan  studi  manajemen  menurut  Fayol,  H.,  berkaitan 

dengan prinsip-prinsip umum manajemen,yaitu: 

a. Manajemen  berguna  untuk  merancang  pola  pembagian kerja 

(division of work). 

b. Menetapkan   wewenang   dan   tanggungjawab   (authorit and 

responsibility) secara professional. 

c. Meningkatkan kedisiplinan pegawai (discipline) dengan taat a asas dan 

taat pada tanggung jawabnya masing-masing. 

d. Kedisiplinan dibangun melalui kesatuan perintah(unity of command) 

yang tertuang pada misi dan visi perusahaan serta karisma pemimpin 

perusahaan yang menjadi teladan seluruh karyawan atau bawahannya. 
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e. Kesatuan perintah berhubungan dengan kesatuan pengarahan (unity of 

direction) sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab 

kepemimpinan. 

f. Seluruh prinsip manajemen dan pelaksanaan fungsinya selalu 

mengutamakan kepentingan organisasi. 

g. Sikap mengutamakan kepentingan organisasi dibayar melalu pengajian 

pegawai, reward, bonus, imbalan dan sebagainya yang akan 

meningkatkan esejahteraan pegawai dan kewibawan manajemen 

perusahaan. 

h. Dengan pelaksanaan asas-asas manajemen perusahaan dan pegawai 

serta manajemennya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan 

stabilitasnya lebih terjaga dengan baik.
45

 

 

D. Pengertian Kebutuhan  

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray Kebutuhan 

atau Needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir 

berbagai  proses  seperti  persepsi,  berfikir,  berbuat  untuk  mengubah  

kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses 

internal, tetapi lebih  sering  dirangsang  oleh  faktor  lingkungan,  biasanya  

Need  di barengi dengan persaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi 

khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannnya dalam 

mencapai permasalahan.
46
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Sebagaimana yang dikutip NS. Kasiati dan Ni Wayan Rosmalawati, 

menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima 

kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan 

aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. 

Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena 

budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi 

kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada.
47

 

Jadi menurut peneliti kebutuhan adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh 

kesejahteraan dan kenyamanan. Atau kebutuhan adalah salah satu aspek 

psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan 

menjadi dasar (alasan) berusaha. 

 

E. Macam-Macam Teori Kebutuhan 

Sebagaimana  yang  dikutip oleh  Slamet  Santoso,  menurut  Abraham 

maslow bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, 

dimana teori ini mempunyai empat prinsip, yakni:
48

 

1. Manusia adalah binatang yang berkeinginan. 

2. Kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang 

bertingkat- tingkat. 

3. Bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul. 
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4. Kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh, dan 

kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan. 

Kebutuhan  manusia,  dibagi  menjadi  lima  kebutuhan    sebagaimana 

yang  dikutip  oleh    Slamet  Santoso,  menurut  Abraham  Maslow  membagi 

menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu:
49

 

1. Physical Needs (Kebutuhan-kebutuhan fisik) 

Kebutuhan   fisik   merupakan   kebutuhan   yang   berhubungan   

dengan kondisitubuh seperti pangan, sandang, dan papan. 

2. Safety Needs (Kebutuhan-kebutuhan rasa aman) 

Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam 

kehidupan sehari- hari pada manusia. Misal: perlakuan adil, pengakuan 

hak dan kewajiban, jaminan keamanan. 

3. Social Needs (Kebutuhan-kebutuhan sosial) 

Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering kali 

berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak 

berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya. 

4. Esteem Needs (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan) 

Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah 

melakukan kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, dipercaya. 

5. Self Actualization (kebutuhan aktualisasi diri) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan 

kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan. Misal: mengakui 
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pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan 

orang lain dapat menyesuaikan diri dengan situasi. 

Pada  masing-masing  kebutuhan  tersebut,  tiap-tiap  individu  dapat 

berbeda satu sama lain, hal ini dapat terjadi karena:
50

 

1. Status individu seperti ayah, ibu, anak. 

2. Latar belakang pendidikan seperti SD, SLTP, SMU, dst. 

3. Cita-cita dan harapan. 

4. Pangangan hidup individu. 

5. Latar belakang pengalaman. 

Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Slamet  Santoso,  menurut  David 

Mc. Clelland  bahwa kebutuhan pada setiap individu meliputi:
51

 

1. Needs for power (kebutuhan menentukan kekuasaan) 

a. Sumber needs of power, dibagi: a. Kekuasaan selera khusus, meliputi 

(a) membesarkan diri sendiri, (b) meremehkan pengikut, (c) 

memperlakukan bawahan sebagai pion/bidak (orang rendahan), (d) 

mempunyai sifat mengancam. 

b. Kekuasaan  yang  disosialisasikan,  mencakup  (a)  digunakan  untuk 

kepentingan kelompok, (b) perumusan tujuan menguntungkan 

kelompok, (c) memberi jalam memecahkan masalah untuk kebaikan 

bersama, (d) mendengarkan bawahan dan mencari cara terbaik untuk 

evaluasi, (e) sebagai katalisator. 

  

                                                             
50

 Ibid. hlm. 112 
51

 Mc.Clelland, D. C . Human Motivation. Illinois : (Scott, Foresman & Company 1985) 

hlm.  



 42 

2. Needs for affiliation (kebutuhan untuk perlindungan) 

a. Bersifat sosial dan suka berinteraksi 

b. Ikut memiliki dan berpartisipasi dengan kelompok 

c. Menginginkan kepercayaan lebih luas 

d. Ingin memperoleh saling pengertian 

e. Suka menolong dan suka persahabatan 

3. Needs for Achivement (kebutuhan untuk keberhasilan) 

a. Bersemangat bila menang 

b. Bertujuan yang realistik dan berani mengambil resiko 

c. Bertanggung jawab pada hasil kerja 

d. Bekerja untuk suatu prestasi 

e. Menginginkan motivasi berupa kepuasaan, kemandirian, dan 

kemajuan. 

 
F. Tipe-Tipe Kebutuhan 

Berdasarkan tipe-tipe kebutuhan dapat dibedakan sebagai berikut:8 

1. Perbedaan antara kebutuhan-kebutuhan primer misalnya kebutuhan akan 

udara, makan, minum, sex, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder misalnya 

kebutuhan akan pengakuan, prestasi, kekuasaan, otonomi, dan kehormatan. 

2. Membedakan antara kebutuhan-kebutuhan terbuka misalnya dalam 

tingkah laku motorik, dan kebutuhan tertutup misalnya dalam dunia fantasi 

atau mimpi. 

3. Kebutuhan-kebutuhan yang memusat dan kebutuhan-kebutuhan yang 

menyebar. 
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G. Kebutuhan dalam Ekonomi Islam 

Menurut   Imam   al-Ghazali   kebutuhan adalah keinginan manusia 

untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu  menjalankan  

tugasnya  sebagai  hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena 

ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

agar kewajiban itu terlaksana dengan  baik,  hukumnya  menjadi  wajib  juga, 

sebagaimana kaidah yang berlaku.
52

  

Kemudian Imam Al-Ghazali  menerangkan , Kesejahteraan (Mashalah) 

dari suatu masyarakat teragantung kepada pencarian dan pemiliharaan lima 

tujuan dasar : (1) agama (al-din), (2) hidup atau jiwa (nafs); (3) keluarga (nasl);  

(4) harta atau kekayaan (maal); dan (5) intlek atau akal (aql). Ia menitik 

beratkan sesuai tuntunan wahyu,” kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-

din w al-dunya) merupakan tujuan utamanya.
53

 

Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surat adz-Dzaariyaat ayat 56 

yang berbunyi: 

                 

Artinya:   Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia 

dengan hawa nafsu (syahwat), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah 
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keinginan dalam diri manusia. Allah swt berfirman dalam Al-Quran Surat Ali-

Imron ayat 14 yang berbunyi: 

                    

                            

               

Artinya:  Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 

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

binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 

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

[186] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah 

binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan 

biri-biri.
54

 
 

Menurut Islam senantiasa mengaitkan dengan tujuan utama manusia 

diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah 

menghiasi manusia  dengan  hawa  nafsu (syahwat), dengan  adanya hawa  

nafsu ini  maka  muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut al-

Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, 

yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 

1. Dharuriyat (Primer) 

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling 

penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. 

Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi  hidup  manusia akan terancam 

didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, khifdu din (menjaga 

agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu ‘aql (menjaga akal), 

khifdu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta). Untuk 
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menjaga kelima unsur tersebut maka  syariat  Islam  diturunkan. Sesuai  

dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah:179 dan 193. 

                   

Artinya:  Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa.
55

 

                      

         

Artinya:  Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 

(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika 

mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada 

permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang 

zalim.
56

 

 

Kebutuhan (Hajat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan  

sesuatu yang di perlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dan menjalankan fungsinya.
57

 Oleh sebab itu tujuan yang 

bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaiaan kehidupan yang 

abadi bagi manusia lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat 

terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi 

ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia 

maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima 

unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik 
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2. Hajiyat (Sekunder) 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan 

setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan  hajiyat  tidak  terpenuhi  

tidak  akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun   

manusia   tersebut   akan   mengalami   kesulitan dalam melakukan suatu 

kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. 

Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau 

menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok 

kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak 

akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada 

dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, 

menguatkan, dan melindungi jenjang   dharuriyat. Atau lebih spesifiknya 

lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia 

di dunia.
58

 

3. Tahsiniyat (Tersier) 

Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam 

kelima hal pokok yaitu khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs  

(menjaga  kehidupan), khifdu aql (menjaga akal), khifdu nasl 

(menjaga keturunan), serta khifdu maal  (menjaga harta)  serta  tidak  

menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan   ini   muncul setelah 
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kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi, kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan pelengkap.contoh barang kebutuhan tahsiniyat: 

a. Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh 

syara’. 

b. Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang 

memudahkan pekerjaan perempuan dirumah. 

c. Pengeluaran untuk memperindah rumah. 


