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BAB III

PRINSIP ISLAM TENTANG PEMENUHAN EKONOMI RUMAH

TANGGA

A. Konsep Bekerja Dalam Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bekerja adalah suatu yang

dilakukanuntuk mencari nafkah dan pencaharian.1Sedangkan menurut

hasibuandalam bukunya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia

mengatakan kerja adalah sejumlah aktifitas fisik dan mental seseorang untuk

mengerjakan suatu pekerjaan.2Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kajian

ekonomi Islam disebut sebagai salah satu unsur produksi, yang mencerminkan

dalam tenaga fisik dan pemikiran yang berlaku seseorang untuk kegiatan

produksi.3 Kerja juga dapat diartikan yang luas yang mepupakan semua

bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau

nonmaterial, intelektual atau fisik,maupun hal-hal yang berkaitan masalah

keduniaan atau keakhiratan. Dalam Al-Qur’an telah banyak membicarakan

ayat-ayat tentang Aqidah dan Iman yang diikuti ayat-ayat tentang kerja,

masalah masalah kemaslahan, hukuman dan pahala di duniamaupun

diakhirat.4

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka
1982), hlm. 492.

2 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi,
(Jakarta: Bumi Aksara.2003), hlm. 41.

3 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi.Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab, Terjemahan H.asmuni
Solihan Zamakhsyari, (jakatra: Khalifah, Pustaka Al-Kausar, 2006, hlm. 90.

4 Abdul Aziz Al-Khayyath, Etika Bekerja Dalam Islam, Terjemahan Mohammad
Nurhakim, (Jakarta: Gema Insane Press.1994),  hlm. 13.
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Didalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia,

banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang mengupas kewajiban manusia untuk

bekerja dan berusaha mencari nafkah. Tuntutan bekerja dalam Islam pada

dasar dan pada umunya berlandaskan pada Al-Qur’an di antaranya

terdapat dalam Al-Qur’an derikut ini.










Artinya : dan katakanlah : “ bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul –nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. ( QS At- Taubah: 105).23

Dalam surat yang lain dianjurkan supaya kita dituntut untuk

bekerja dengan baik terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Mulk ayat 15








Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.( QS al-Mulk :15)

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk

mendapatkan uang atau harga dengan cara yang halal. Dalam Islam kerja

sebagai unsure produksididasari konsep istikhlaf. Di mana manusia
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bertanggung jawab untuk mengimvestasikan dan mengembangkan harta

yang di amanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.5

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi,

bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang

yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal

yang sesuai dengan Amal atau kerja sesuai dengan pirman Allah dalam

QS. An –Nahl ayat 97.









Artimya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan” ( QS An- Nahl: 97 ).6

Dalam ajaran Agama Islam menganjurkan tidak bermalasan namun

dituntut untuk bekerja dengan optimal. Tapi disisi lain Islam juga

mempertimbangkan hal-hal yang lain secara mandatil sehingga tidak ada

sedikitpun masalah yang tidak dibahas. Dalam Islam tidak semua

pekerjaan boleh pekerjaan itu biasa dikerjakan sebab dalam ajaran Islam

pekerjaan yang dilakukan manusia telah diatur. Umat muslim dituntut

untuk bekerja dengan giat dan optimal namun harus ada pada dasarnya

baik itu dasar yang berkaitan terdapat dalam Al-Qur’an, dalam ajaran

5 Nurul Huda. Dkk, Ekonomi Makro Islam, ( Jakarta: Kencana, 2008 ), hlm. 227.
6Ibid, hlm. 453.
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Islam maupun  yang dilakukan akan memiliki nilai Ibadah kepada Allah

SWT.

Adapun pekerjaan yang diperbolehkan dan sekaligus dilarang yang

terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya antara lain sebagai berikut.







Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang

baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah
kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
( QS. Al-Baqarah: 172) .7

Dari ayat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa makanan yang di

makan oleh orang muslim adalah rezeki yang baik. Dengan demikian

untuk mendapatkan rezki yang baik tentunya pekerjaan dan cara

mendapatkan tentunya dengan cara yang baik dalam tuntunan Allah hal ini

denganpendapat Dr.Husein Syahatan dalam bukunya yaitu Ekonomi

Rumah Tangga Muslim mengatakan salah satu aturan bekerja dan

berusaha bagi rumah tangga muslim yaitu harus hal-hal dan baik.8

Ayat Al-Qur’ansering mendorong kita untuk berusaha

meningkatkan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Al-

Qashash ayat 77:





7Ibid, hlm. 453.
8 Dr. Husein Syahatan, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Cetakan Ketiga. ( Jakarta:

Gema Insani.2004 ), Hlm. 65.
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Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berbuat kerusakan.(QS. Al-Qashash:77).9

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki,

mereka dituntut melakukan Ibadah kepada Allah dan menegakkan

agamanya. Wanita juga dituntut menunaikan segala sesuatu yang

difardukan-nya, menjauhi segala larangan-nya, mematuhi batas-batasnya,

menyurukan orang lain kepada agamanya, serta beramr ma’ruf dan bernahi

munkar.10 Dengan demikian wanita juga dapat bekerja pada sektor-sektor

ekonomi. Dengan dimikian wanita juga dapat bekerja pada sector-sektor

ekonomi, hal ini juga diyakini oleh laki-laki karena Islam juga sudah

menjamin hak-hak mereka dalam bekerja.

B. Prinsip Islam Tentang PemenuhanEkonomi Rumah Tangga

Secara khusus Allah SWT menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi

kebutuhan keluarga wajib laki-laki. Allah telah memberikan masing-masing

pihak dengan kodrat tertentu yang berada satu dengan yang lainnya dan

persiapan yang layak, sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal

dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud

9Ibid, op cit, hlm. 623.
10 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, ( Jakarta: Gema Insani Press.1995 ),

Jilid 2. H. 521.
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keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam

ajaran agama Islam pemenuhan nafkah/ekonomi rumah tangga diwajibkan

pada laki-laki ,dalam Al-Qur’an menjelaskan
















Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka)”( QS An-Nisa: 34).11

Dari ayat di atas menyimpulkan bahwa kewajibanekonomi rumah tangga
wajib bagi laki-laki.

Dalam Al-Qur’an surat An-nisa juga disebutkan:











11Ibid, hlm. 108
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Atrinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. ( QS.An-Nisa’:32 ).12

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa iri hati itu sikap

tidak baik, bersyukurlah apa yang di yang dikaruniakan Allah padamu.

Islam menjunjung tinggi  derajat wanita untuk menjaga kesucian serta

ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-

hari Islam memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita,

semuanya itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang

telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa

Allah itu Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambanya.

Islam tidak melarang wanita bekerja yang penting bagai mana dia

memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi wanita

bekerja, keadaan-keadaan yang dimaksud adalah:

a. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan

skunder ketika suami sudah meninggal atau sakit, atau pendapatannya

menurun.

b. Dalam bekerja, perempuan tidak mengabaikan kewajiban utamanya

sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya yang

merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

12 Departemen Agama, RI, op cit,h. 108
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c. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan terampil perempuan untuk

pekerjaan yang sesuai dengan fitrah perempuan dan bukan pekerjaan

khususlaki-laki.

Munurut pendapat Dr.Husein Syahatan menetapkan beberapa syarat

perempuan bekerja, yaitu:

a. Adanya persetujuan dari suami

b. Dapat menyeimbangkan antara tuntunan keluarga dan tuntunan kerja.

c. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khawalat dan percampuran

laki-laki

d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri perempuan dan

masyarakat

e. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah.13

C. Sejarah Wanita Bekerja

Tugas wanita yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-

generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik

secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan

atau diabaikan oleh faktor material dan cultural apapun. Sebab, tidak ada

seseorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas ini,

karena pundaknya bergantung masa depan umat, yaitu kekayaan sumber daya

manusia.

Al-Qur’an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan

menyangkut berbagai sisi kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak

13Ibid.
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dan kewajibannya, sehingga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh

perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan

pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dalam

Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh

bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau pun diluar rumahnya, baik

secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun

swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam Susana terhormat,

sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula

menghindari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri

dan lingkungannya.

Islam tidak pernah mensyari’atkan untuk mengurung wanita dalam

rumah. Tidak seperti yang banyak di pahami orang. Lihatlah bagaimana

Rasulullah SAW melarang orang yang melarang wanita mau datang kemesjid.

اهللا عليه وسلَّم ال متْنعوا نساءُكْم اْلمَساجد عْن اْبُن ُعمر قال قال رُسوُل 
ٌر هلُنَّ (رواه أبو داود وابن خزمية واللفظ أليب داود) وبـُْيو تـُُهنَّ َخيـْ

Diriwayat dari Ibnu Umar dia berkata. Rasulullah Shallallahu ‘ Alaihi
Wasallam bersbda:” Janganlah kamu mencegah perempuan-perempuan untuk
pergi ke Masjid, sedangkan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.” (HR
Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan Lafadz ini dari Abu Dawud ) .14

Istri Rasulullah SAW Khadidjah ra. Adalah seorang wanita pebisnis.

Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang

dakwa di masa awa. Disini kita bisa paham bahwa seorang istri nabi sekalipun

14 Jamaluddin Muhammad Mahmud.Prof,Dr. Huquq Ak-Mar’at fi AAl-Mujtama, Al-
Islamy. Kairo, Al-Haiaat Al-Mishriyat Al-Amat,1986. Hlm. 63
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punya kesempatan untuk keluar rumah  mengurus bisnisnya. Demikian pula

dengan  A’isyah ra sesama Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut

kaluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal

Rasulullah SAW, Aisyahadalah guru dari para shahabat yang mampu

memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Di dalam surat Al-Qashash ayat 23-28, juga dikisahkan mengenai dua

puteri Nabi Syua’ib as yang bekerja mengembala kambing di padang rumput,

yang kemudian bertemu dengan Nabi Musa as.
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Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai
di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya),
dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang
wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata:
"Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita
itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami),
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya),
sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."
Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong)
keduanya, ke- mudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu
berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan
sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian
datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu
berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku
memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap
(kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Maka tatkala
Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan
kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata:
"Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang
yang zalim itu."  Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya." Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati
kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik." Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian)
antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang
ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan
tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa
yang kita ucapkan." .( QS Al-Qashash :23-28 )15

15 Depertemen Agama RI, op, cit, hlm. 213
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Meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun

hendaknya jenis pekerjaan itu tidak di haramkan dan tidak mengarah pada

perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau

bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath ( campur baur ) antara pria dengan

wanita. Maksud bercampur baur antara laki dan perempuan disini adalah

campur baur antara laki dan perempuan yang terdiri dari beberapa pasang saja

yang mengkuatirkan tidak bisa menahan diri.


