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BAB  III 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Usaha dan Sumber Hukumnya 

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan 

menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau 

mencari keuntungan, berusaha giat, untuk mencapai sesuatu.
32

Sedangkan yang 

dimaksud usaha dalam pasal 1 untang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib 

daftar perusahaan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 

bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh  

keuntungan dan laba.
33

 

Seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pada akhirnya ditunjukkan pada 

kemakmuran warga masyarakat.Taraf hidup atau tingkat kemakmuran masyarakat 

ditentukan oleh perbandingan jumlah produksi yang tersedia dari jumlah 

penduduk. Menurut undang-undang No 5 tahun 1984 tentang perindustrian 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya. Sementara 

didalam kamus istilah ekonomi disebut bahwa industri adalah usaha produktif, 

terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan 

jasa-jasa seperti transportasi yang mengguakan modal serta tenaga kerja dalam 

jumlah relatif besar.
34
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Produksi tidak terlepas dari industri karena antara keduanya saling 

berkaitan.Industri diartikan kegiatan memproses atau mengelola barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan atau memproduksi barang yang siap pakai 

oleh konsumen. Menurut saldi, industri merupakan kumpulan perusahaan atau 

firma yang memproduksi barang-barang yang serupa atau perusahaan yang 

memakai produksi yang sama atau memakai bahan mentah yang sama akan diolah 

sehingga menghasilkan berbagai jenis barang.
35

 

Menurut M. Sholahuddin industri adalah segala bentuk usaha untuk 

mengubah suatu bentuk barang menjadi barang lain yang lebih berguna sehingga 

mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini sistem ekonomi islam juga telah 

membebaskan bagi manusia untuk berkarya dan berproduksi untuk menghasilkan 

barang yang berguna, sekaligus memberikan kebebasan untuk menentukan harga. 

Dengan adanya keleluasan ini diharapkan industri dapat timbul secara sehat, yang 

implikasinya tentu diharapkan akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi 

yang setinggi-tingginya. Industri  merupakan salah satu asas penting dalam 

kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa dan umat. Pada umumnya industri 

hanya terbatas pada kerajinan tangan saja, setelah manusia berhasil 

memamfaatkan uap untuk mengerakkan alat mekanik, maka mesin otomatis yang 

digerakkan oleh uap tersebut secara perlahan menggeser posisi kerajinan tangan.
36

 

Disamping kata industri,  ada istilah lain yang sering kita temukan dalam 

perindustrian, yaitu istilah industrialisasi. industrialisasi merupakan suatu proses 

interaksi pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan yang 
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pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang 

mendorong perubahan struktur ekonomi.
37

 

Industrialisasi diperlukan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan 

kemakmuran, mengatasi masalah pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja 

seluas-luasnya, memperluas dan memperkuat landasan ekonomi serta 

mengembangkan keadilan.
38

 

 

B. Jenis-jenis Usaha 

Pada dasarnya, kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

jenis usaha,  yaitu:
39

 

1. Jenis usaha pedagang atau distribusi 

Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (Commerci), yaituh seluruh 

kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik 

didalam maupun diluar negeri ataupun antar negara untuk tujuan 

memperolah keuntungan.  Jenis jasa ini  merupakan usaha yang bergerak 

terutama pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari 

tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang 

membutuhkan. 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk 

dijual tanpa mengubah bentuk barang yang dibeli tersebut.
40

jenis usaha ini 
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bergerak dibidang pertokoan, warung,  rumah makan, penyalur pedagang 

perantara, dealer, agen, grosir dan lain sebagainya. 

2. Jenis usaha produksi dan industri 

Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi 

atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari 

asalnya.
41

Produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan 

kesungguhan usaha manusia, pengorbanan yang besar dan kekuatan yang 

terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material 

dan spiritual.
42

 

Usaha produksi dan industri adalah jenis usaha yang bergerak 

terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain 

yang berbeda bentuk atau sifatnya yang mempunyai nilai tambah. 

Kegiatan ini dapat berubah produksi atau industri pangan, pakaian, 

peralatan rumah, kerajinan, dan sebagainya. 

3. Jenis usaha komersial 

Usaha jasa komersial ini merupakan usaha yang bergerak dalam 

kegiatan pelayanan atau menjual jasa kegiatan utamanya.Kegiatan jasa 

(service), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa yang 

dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan.Jenis usaha ini 

berupa asuransi, bank, biro perjalanan pariwisata, pembengkelan, salon 

kecantikan, penginapan dan lain-lain. 
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C. Bentuk Dan Jenis-Jenis  Industri 

Secara garis besar badan pusat statistik mendefenisikan industri dibedakan 

atas industri pengelolahan dan industri jasa, industri pengolahan adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang melakukan suatu kegiatan barang dasar secara mekanis 

atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang yang 

kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya menjadi 

lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan 

jasa industri dan pekerjaan perakitan. Sedangkan industri jasa adalah kegiatan 

industri yang melayani keperluan pihak lain, sementara pihak pengelolah hanya 

melakukan pengolahannya dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang atau 

barang berbagai jasa misalnya perusahaan penggilingan padi atau gabah petani 

yang dengan balas jasa yang diperhitungkan secara bagi hasil.
43

 

Sementara itu, besar kecilnya skala industri, maka jenis industri tergolong  

kedalam 3 yaitu : 

1. Industri kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja antara 1-19 orang 

2. Industri sedang adalah yang memiliki tenaga kerja antara 20-99 orang 

3. Industri besar adalah industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 

orang.
44

 

Untuk memudahkan sektor industri termasuk juga didalamnya industri 

kecil, diatur dalam suratkeputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia No: 30/MPR/SK/2/06 tentang penetapan jenis-jenis industri 

dan pembinaan masing-masing direktorat jendral dan wewenang pemberian izin 
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usaha industri dan usaha kawasan industri dilingkungan departemen izin usaha 

industri dan usaha kawasan industri dilingkungan depertemen perindustrian dan 

perdagangan yang menetapkan: 

1. Jenis industri dalam binaan direktorat jendral industri hasil pertanian dan 

kehutanan. 

2. Jenis industri dalam binaan direktorat jendral industri aneka. 

3. Jenis industri dalam binaan direktorat jendral industri logam, mesin dan 

kimia. 

Untuk mendirikan sebuah usaha sangat diperlukan sumber daya modal, 

yang termasuk dalam sumber daya modal yaitu : 

1. Modal. 

Modal merupakan salah satu faktor produksi penting diantara 

berbagai faktor produksi yang diperlukan. Modal adalah segalah sesuatu 

yang memiliki peranan penting untuk mendirikan atau menjalankan usaha 

dan menghasilkan suatu barang produksi dalam suatu proses produksi. 

Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan 

digarap. Dalam kenyataan sehari-hari kita mengenal adanya usaha kecil, 

usaha menengah dan usaha besar.Masing-masing memerlukan modal 

dalam batas-batas tertentu.Jadi jenis usaha menentukan besarnya jumlah 

modal yang diperlukan.
45
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2. Fiansial. 

Kebutuhan finansial dan pengembalian (return) bisa sangat 

berbeda,tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi sebagian 

besar usaha baru.
46

 

3. Intelektual 

Intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam 

lingkungan dan masalah-masalah yang timbul
47

. 

4. Kesempatan 

Kesempatan merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan 

tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semuaorang yang besedia dan 

sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan 

sesuai dengan keahlian, keterampilan dan sesuai dengan bakatnya masing-

masing.
48

 

5. Tekhnologi 

Usia dan kondisi dari teknologi yang diterapkan merupakan salah 

satu penentu kemampuan organisasi /perusahaan untuk mengeksekusi 

strategi dan mencapai kepuasan pelanggan dalam hal penyedian produk 

dan layanan.teknologi yang baru biasanya lebih efisisen dan efektif 

dibandingkan dengan teknologi lama.
49
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D. Hubungan Usaha Industri Kecil Dengan Perekonomian  

Dalam pembangunan sektor industri, industri kecil juga mempunyai peran 

penting dalam konteks Indonesia.Pembangunan industri kecil mempunyai arti 

penting yang sangat strategis yaitu memperluas kesempatan kerja dan berusaha 

serta meningkatkan derajat distribusi pendapatan. Dengan demikian pembangunan 

sektor industri akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya sehingga 

memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Industri kecil adalah industri yang melakukan kegiatan mengubah barang 

yang lebih tinggi nilainya. Yang tidak menggunakan proses modern, yang 

menggunakan keterampilan tradisional dan yang menghasilkan benda-benda seni 

pada umumnya diusahakan oleh warga negara Indonesia dari kalangan ekonomi 

lemah.
50

 

Industrialisasi dan kebijaksanaan dibidang industri merupakan bagian 

intrinsik dalam kebijaksanaan untuk meningkatkan mutuh sumber daya manusia 

dan kemampuan memamfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber 

daya produksi lainnya. 

Dengan demikian pada hakekatnya industralisasi adalah suatu sistem yang 

mempunyai daya hidup mampu berkembang secara mendiri serta mengakar pada 

struktur ekonomi masyarakat.Untuk itu industri kecil perlu dipertahankan dan 

dikembangkan karena industri kecil dianggap memiliki keuntungan.Industri kecil 

juga mampu memberikan mamfaat sosial yang cukup besar. 
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Manfaat besar yang bisa diberikan oleh industri kecil antara lain : 

1. Industri kecil dapat menciptakan peluang yang luas dengan pembiayaan 

yang relatif murah. 

2. Industri kecil turut mengambil peranan dalam meningkatkan dan 

memobilisasi tabungan. 

3. PR domestik. 

Menurut TAP MRI No. 11 MPR/1993 mengatakan bahwa pembangunan 

industri kecil atau kerajinan rumah tangga serta tradisional yang dilanjutkan dan 

diarahkan untuk memperluas lapangan kerja, peningkatan ekspor, menumbuhkan 

kemampuan kemandirian, berusaha serta meningkatkan pendapatan pengusaha 

kecil dan pengrajin. Untuk itu bimbingan teknis perlu ditingkatkan, kepengurusan 

serta pemasyarakatan berbagai hasil penelitian, peningkatan bahan baku, 

permodalan dan kredit serta perluasan pemasaran hasil produksi didalam dan luar 

negri.
51

 

Selanjutnya menurut undang-undang usaha kecil 1995 dan peraturan 

perkoperasian, yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang 

menggunakan alat-alat produksi sederhana  yang telah digunakan secara turun 

temurun atau berkaitan dengan seni  dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan 

menghadapi sebagian besar rakyat. 

                                                             
51

Basar, Peranan Perbankan dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah,(Malang : 

HMJ-IESP Universitas Brawijaya, 1993), h. 3 



 39 

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskalakecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang.
52

 

Dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang mana 

usaha kecil memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (1 milyar). 

3. Milik warga Negara Indonesia. 

Para pengusaha kecil yang berhasil didalam bisnis merupakan hasil 

kegiatan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.Usaha kecil 

merupakan kegiatan integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi 

dan peranan yang sangat penting serta strategis dalam mewujudkan pembangunan 

nasional. Kita akui bahwa perusahaan kecil memiliki peranan penting didalam 

kehidupan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, begitupula 

apabila perusahaan kecil dapat berkembang menjadi perusahaan besar maka 

stabilitas politik dan ekonomi suatu bangsa akan terjamin. kita harus membantu 

dan menyelamatkan usaha kecil tanpa mengenal perbedaan suku, agama dan asal 

usul. 

Peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, memperluas 

kesempatan kerja dan berusaha pada kesempatan ekspor hasil usaha, dan 

peningkatan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
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berperandalam mewujudkan stabilitas nasional. Dalam era pasar global disamping 

produk berkompetensi, tenaga kerjapun akan ikut bersaing. Pada masa sekarang 

pasar kerja akan semakin terintegrasi. Tenaga kerja dari suatu Negara akan 

berdatangan dari Negara lain. 

Ada beberapa aspek yang menjadi pokok tujuan dari pembangunan usaha 

industri : 

1. Meningkatkan dan meratakan hasil-hasil pembangunan dengan 

penyebaran usaha di semua daerah. 

2. Peningkatan partisispasi golongan ekonomi lemah dalam pemulihan dan 

penyelenggaraan usaha industri. 

3. Perluasan lapangan kerja dan pemamfaatan potensi yang ada. 

4. Memperkuat pertahanan nasional serta meletakkan dasar yang kokoh 

untuk membangun ekonomi nasional. 

Banyak cara yang dilakukan menumbuhkembangkan kehidupan 

pengusaha kecil dan koperasi dalam konteks perekonomian daerah. Mulai dari 

anggaran pemerintah sampai pengembangan kemitraan, alternative kedua masih 

memerlukan kajian lebih jauh lagi mengingat pengembangan kemitraan melalui 

penggunaan dana BUMN, kelompok jibran, dan pengusaha besar daerah (PBD) 

masih jauh dari kenyataan yang diinginkan.
53

 

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi untuk 

memacu laju pertumbuhan usaha dan ekonomi daerah serta mencermati keadaan 

usaha kecil menengah dan koperasi  yang ada di daerah ini sebaiknya konsepsi 
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ekonomi kerakyatan didorong oleh keinginan politik pemerintah daerah yang kuat 

dan implementasikan dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah 

secara konsisten.
54

 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran dalam masyarakat meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri dalam mewujudkan 

perekonomian nasional yang mandiri dan handal perlu dilaksanakan industralisasi 

yang  merupakan proses perubahan struktur perekonomian menjadi struktur 

industri. Perkembangan ekonomi juga di pengaruhi dari: 

1. Skala usaha 

Skala usaha adalah membangun satu usaha yang besar atau 

membangun usaha yang kecil dan kelebihan dananya digunakan untuk 

keperluan lain.
55

 

2. Jumlah pekerja 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasih 

usaha adalah ketersediaan tenaga kerja. Beberapa jenis usaha tertentu 

memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak.
56

 

3. Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterimah oleh suatu perusahaan 

dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut 

adalah aktivitas penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen.
57
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4. Kebutuhan  

Kebutuhan adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh 

barang dan jasa.
58

 

5. Produk 

Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk 

mengisi kebutuhan dan keinginan konsumen.
59

 

Dalam rangka pengembangan struktur perekonomian antara struktur 

industri, pemerintah berusaha mengalakkan perkembangan sector industri 

yang menggalakan skala usaha. Jumlah pekerja, Pendapatan, kebutuhan 

dan produk. Semua bidang kegiatan perindustrian mendapat perhatian 

yang besar dalam melakukan kegiatan perekonomian dan semua itu 

menunjukkan dan tidak mungkin diabaikan dari bidang kegiatan 

perekonomian, karena semuanya penting dan sebagai keniscayaan untuk 

merealisasikan pengembangan perekonomian. 

Menurut Jaribah bin Ahmad al-haritsi kegiatan ekonomi mengutamakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Halal 

Setiap kegiatan ekonomi yang halal dan lebih jauh dari syubahat 

maka itu lebih utama dan lebih bagus. 
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2. Kemanfaatan umum 

Setiap kegiatan ekonomi yang mempunyai mamfaat bagi kaum 

muslimin, maka dia lebih afdhal dari pada yang lebih sedikit manfaatnya, 

dan setiap kegiatan yang lebih halal dan lebih banyak manfaatnya bagi 

umat, maka pahalanya semakin lebih besar. Dengan demikian kegiatan 

industri yang akan ditekankan disini adalah kegiatan ekonomi yang 

memadukan antara kebaikan duniawi dan ukhrawi.
60

 

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu 

masyarakat untuk berupaya sekuat mungkin, melalui serangkaian kombinasi 

proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang lebih 

baik. 

Setiap usaha bisnis yang dilakukan termasuk usaha industri kecil tidak 

terhindar dari arus globalisasi yang akan terjadi. Cepat atau lambat pangsa pasar 

lokal akan meledak semua kehidupan bisnis sesuai kesempatan dan kerjasama 

yang ditandatangani, oleh karena itu setiap usaha harus memperhitungkan sejak 

dini tentang keberadaannya di pasar global. 

Dalam Era globalisasi industri harus dapat meningkatkan daya saing agar 

dapat bertahan dan berkembang, peningkatan efisiensi merupakan usaha mutlak 

yang harus dilakukan, namun efisisensi tidak akan cukup jika tidak disertai 

efektifitas kedua-duanya harus ditingkatkan untuk mencapai sasaran peningkatan 

produktifitas. 
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E. Pengertian Usaha Dalam Islam 

Didalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha itu adalah 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu 

maksud: Pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai 

sesuatu
61

. Sedangkan dalam undang-undang No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar 

perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 

bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan 

memperoleh keuntungan atau laba
62

. Dalam hal ini Yusuf Qardawi 

mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara 

maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun 

akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun 

secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari 

defenisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun 

dalam kontek usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini
63

. 

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu 

usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Didalam 

Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut 

Muhammad bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya al-Iktisab fi al-Rizq al-

Mustathabseperti dikutip Adiwarman Azwar Karim, bahwa kerja dan berusaha 

merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting 
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dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada allah SWT, dan 

karena hukum bekerja dan berusaha adalah wajib
64

. Bekerja dan berusaha sebagai 

sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing 

individu.Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk 

memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik
65

. 

Di dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. banyak 

ayat Al-quran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan 

berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
66

 Islam 

memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban ke dua setelah sholat. 

Oleh karena itu, apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja atau 

berusaha itu ternilai ibadah dan mendapat pahala. Dengan berusaha kita tidak saja 

menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupkan orang-orang yang ada 

dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat 

memberikan sebagian dari hasil sebagian usaha kita untuk menolong orang lain 

yang memerlukan
67

. Biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi 

bagi keseimbangan hidup individu dan masyarakat
68

. 

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. 

ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan 
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keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah membrantas kemiskinaan masyarakat, 

pemberantasan kelaparan dan kemelaratan
69

.  

Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan ketrampilan sendiri 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada allah SWT. 

Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat 

merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh 

seseorang dalam memenuhi kehidupan hidup. 

 

F. Prinsip – Prinsip Usaha Dalam Islam 

1. Prinsip Tauhid 

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari usaha 

kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam 

kegiatan apapun didunia ini.Secara etimologis, tauhid berarti mengesahkan 

yaitu menegaskan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam, 

prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di satu ketetapan yang 

sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la’ila’ha 

illaal-lah (tiada Tuhan selain Allah). 

Menurut Harun Nasution, seperti dikutip Akhmad Mujahidin
70

 

bahwa “al-Tauhid” merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan 

mahluk (al-Syirk). Berdasarkan prinsip ini pelaksanaan hukum Islam 

merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan 

penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke 
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maha Esa-nya dan manifestasi kesukuran kepadanya.Dengan tauhid, 

aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

keluarganya hanya semata-semata untuk mencari tujuan dan ridha-nya. 

2. Prinsip Keadilan (al-adl) 

Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia 

untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan 

ekonomi keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan 

kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang 

kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. 

Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus 

seimbang dan adil.Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrem) dalam 

mengejar keuntungan ekonomi (QS. Al-A’raf : 31). Kepemilikan individu 

yang tak terbatas sebagaiman dalam kapitalis tidak dibenarkan. Dalam 

Islam, harta mempunyai fungsi sosial yang kental (QS. Adz-Dzariyat: 

19)
71

. 

3. Prinsip al-Ta’awun (Tolong-menolong) 

Prinsip ta’awun berarti bantu-membantu antara sesame masyarakat. 

Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam 

upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini 

menghendaki kaum muslim berada saling tolong-menolong dalam 

kebaikan dan ketakwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan 
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berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha 

kita kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah, dan lain-lain. 

4. Usaha Yang Halal dan Barang Yang Halal 

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan 

usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang 

halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal 

pula. Sebagaimana firma Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 168: 

                       

               

 
Artinya:  Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-lagkah syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh nyata bagimu.(Q.S Al-Baqarah: 168) 

 

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan 

halal.Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah 

dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa.Pada 

tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban 

pertimbangan moral. 

                       

                           
 

Artinya:  hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan 

jaganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah 

Maha penyayang kepadamu.(Q.S an-Nisa’: 29) 
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5. Berusaha Sesuai Dengan Batas Kemampuan 

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk 

keluarganya secara berbelebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan 

perintah, padahal kegiatan seperti itu berakibat buruk kepada kehidupan 

rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan 

berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, 

sebaimana firman Allah sebagai berikut ini: 

                         

                             

                         

                          

Artinya:  Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 

kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 

ma’aflah Kami: ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 

Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum 

yang kafir.(Q.S al-Baqarah: 286) 
 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak membebankan pekerjaan 

kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya dan 

tuntutan kehidupannya. Untuk menjadi pengusaha yang sukses 

sebagaimana dicontohkan rosulullah saw,yaitu: 
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a. Niat untuk berusaha 

b. Istiqamah: teguh hati, sabar dan bijak 

c. Menyukai silahturrahmi dan 

d. Usaha yang halal
72
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