
BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP REALISASI USAHA

DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian

Kata realisasi secara defenisi dapat diartikan dengan beberapa

pengertian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia di antaranya adalah;

sebagai proses menjadikan, selain itu realisasi juga diartikan dengan

pelaksaaan yang nyata, kemudian realisasi juga dapat diartikan cak wujud

atau perwujudan.1

Sedangkan kata usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan

dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba

usaha.2 Maka dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan realisasi usaha dalam Islam adalah  proses atau

pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hasil berupa

keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam.

Usaha di dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan

karena tanpa adanya usaha sia-sialah doa yang dipanjatkan oleh seorang

hamba kepada Allah, dan Allah SWT sangat tidak suka kepada hamba

yang hanya menadakan tangan dengan tanpa adanya usaha.

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,(Jakarta:

Balai Pustaka,2005) ed.ke-3,Cet.ke-3
2 http://www.blogspot.com/2008/08/pengertian-perusahaan.html. Tgl. 25 April

2014,jam 13.20 WIB



Di dalam menjalankan suatu usaha seseorang mestinya haruslah

melakukannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang telah

di perintahkan oleh Allah SWT. Di samping itu seseorang juga harus

memiliki ilmu manajemen agar bisa memeneg usaha yang dijalankannya.

B. Dasar Hukum

Di dalam islam di jelaskan bahwa setiap manusia hendaknya

melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dirinya. Didalam

Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, dan kemalasan dinilai

sebagai suatu kejahatan.

Bukan hanya itu islam juga mengangkat kerja pada level kewajiban

relegius dengan menyebut kerja secara konsisten sebanyak 50 kali yang di

gandengkan dengan iman.3

Bekerja dan berusaha merupakan sesuatu yang fitrah dalam islam

sebab melalui Al- Qur’an surat Ali- Imran:14 Allah menyatakan bahwa

manusia dihiasi dengan hubb Al-syahwa, dan untuk memenuhinya maka

bekerja adalah suatu keniscayaan.4

Al – Qur’an dan hadits sebagai sumber fundamental dalam islam

banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja dan berusaha. Dalam

surat At- Taubah ayat 105, Allah menyuruh kita untuk bekerja.






3 Ibid

4 Quraisy Syihab, Al-Quran dan Budaya Kerja, Dalam Munzir Hitami (Ed),
Islam Keras Bekerja,( Pekanbaru: SUSKA Pres,2005), h.16









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.

Usaha di dalam Islam merupakan nilai tambah sebagai ibadah.

karena amal, usaha dan aktivitas yang dilakukan membantu merealisasikan

tujuan yang lebih besar, dengan berusaha setiap individu dapat memenuhi

hajat hidupnya, dan berbuat baik kepada kaum keluarganya dan memberi

pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Di samping itu degan

berusaha juga merupakan hal yang dapat menunjang pelaksanaan ibadah

kepada Allah SWT, dan karenanya usaha merupakan hal yang sangat

diwajibkan di dalam agama Islam.

Sebagai mana firman Allah SWT yang memerintah kan kita untuk

bekerja atau berusaha yang terdapat dalam surat Al- Jumu’ah (62): 10.











Artinya: “ Apabila telah di tunaikan Shalat maka bertebaranlah kamu di

muka bumi ini; dan carilah karunia Allah banyak- banyak supaya kamu

beruntung “5.(Q.S Al- Jumuah: 10).

C. Bentuk – Bentuk Realisasi Usaha Dalam Ekonomi Islam

Terealisasinya suatu usaha dengan baik di dalam Islam apabila

usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip dan konsep ekonomi Islam itu

sendiri. Adapun bentuk- bentuk realisasi usaha di dalam ekonomi Islam itu

diantaranya adalah:

 Usaha yang dijalankan adalah usaha yang halal

 Usaha yang dilakukan berdasarkan azas manfaat dan maslahat

 Usaha yang dilakukan mempunyai motivasi berdasarkan keimanan

 Adanya keberimbangan di dalam usaha

1. Halal

Di dalam menjalankan suatu usaha seorang pengusaha harus

memperhatikan kehalalan usaha yang dijalankannya, baik itu terkait

produk usaha yang dilakukan maupun prosesnya yang dimulai dari

memperoleh dana, kegiatan produksi, sampai kepada penjualannya.

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal

dan meninggalkan yang bathil di dalam berbisnis dalam rangka

memperoleh keberkahan yang berasaskan pada ketaqwaaan kepada

Allah.

5 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,( Yayasan
Penyelenggara penerjemah/ penafsir Al-Qur’an PT Syaamil Cipta Media ), h. 554



Allah SWT memerintahkan kita menggunakan, memanfaatkan, dan

mengonsumsi produk yang halal saja. Halal bisa kita maknai sebagai

segala tindakan ataupun produk yang dibolehkan oleh syariah untuk

dimanfaatkan dan di konsumsi oleh manusia.6 Dalam hal ini

sebenarnya tidak dibatasi oleh mereka yang beragama Islam karena

sesungguhnya sessuatu yang berbahaya bagi tubuh manusia Islam,

tentu juga berbahaya bagin tubuh seseorang yang bukan Islam. Di

samping itu juga tidak terbatas persoalan produk saja, namun kehalalan

juga harus mengacu kepada proses dan sistem penjualan hasil produk.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dijauhi oleh seorang

pengusaha terhadap usaha yang dilakukannya adalah:

a. Investasi harta dengan cara membahayakan masyarakat.

Islam melarang produksi yang hanya merealisasikan kepentingan

pribadi dan membahayakan kepentingan umum. Produksi dan

keuntungan dengan cara eksploitasi, tipu daya, eksploitasi

kebutuhan dan menimbulkan bahaya bagi kaum miskin dengan

cara apapun diharamkan.

6 Riyanto Sofyan, Bisnis Syariah Mengapa Tidak,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama,2011),hal.41



b. Riba

Menurut bahasa, riba artinya tambahan ( ziyadah ). Dalam fikih

muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat

muncul akibat utang atau pertukaran.7

Islam mengharamkan riba, karena dalam riba terdapat hal yang

membahayakan masyarakat dan ekonomi. Resiko ekonomi

menunjukkan bahwa riba merupakan mediasi yang tidak cocok

bagi kegiatan ekonomi berdasar beberapa alasan:

 Bunga yang dihasilkan oleh pelaku riba tidak dihasilkan dengan

cara produksi, tapi diambil dari harta orang lain atau dari sumber

masyarakat tanpa didahului oleh proses produksi.

 Bunga yang dihasilkan akan menyebabkan kemalasan dan nilai

tambahnya tanpa usaha dan kerja keras.

Riba akan menyebabkan pertambahan nilai inflasi dimasyarakat.

 Riba memberatkan beban peminjam manakala ia tidak mampu

melunasi dikarenakan berlipatnya nilai bunga.

c. Jual beli tidak jelas

Gharar merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada

kejelasan ukuran dan sifat ketika transaksi berlangsung. Kerelaan

sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam

7 Abu Muhammad Dwino Koesen Al-Jambi, Selamat Tinggal Bank

Konvensional,( Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia,2009 ),hal.69



transaksi ini. Bentuk transaksi ini termasuk transaksi yang

mengandung unsur batil.

d. Perjudian.

Yaitu setiap permainan antara dua kelompok yang akan munculkan

kerugian di satu pihak dan keuntungan dipihak lain, baik berdasar

kesepakatan atau kemujuran. Perbuatan ini digolongkan al Maisir

seperti kesepakatan para ulama.

e. Penipuan.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam

masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu’amalah.

Sesorang dituntut untuk bertingkah laku jujur dalam smua

urusanya, karena dengan kejujuran itulah yang akan membawa ia

pada keselamatan dunia dan akhirat. Dan keiklasan dalam

beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi.

2. Usaha Berdasarkan Azas Manfaat dan Maslahat

Seorang muslim dalam menjalankan usahanya tidak semata

mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan.

Usaha bukan hanya semata- mata profit ekonomis yang diperolehnya,

tapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk

kemaslahatan masyarakat.8

8 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,(Surakarta:Erlangga,2012),

hal.73



Prinsip kemaslahatan (maslahah) esensinya merupakan segala

bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi,

material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan

yang diakui harus memenuhi 2 unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal)

serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek

secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Maslahah di dalam usaha diaplikasikan dalam bentuk perilaku

pengusaha atau produsen yang mengejar dua komponen, yaitu manfaat

dan berkah.9 Maka dalam konteks pengusaha ataupun produsen yang

menaruh perhatian pada keuntungan ini dapat berupa profit/

keuntungan usaha yang dijalankan maka manfaat ini dapat berupa

keuntungan material (maal). Sementara itu keberkahan akan diperoleh

apabila seorang pengusaha menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam

kegiatan usahanya. Suatu contoh seorang pengusaha dilarang untuk

melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya dan harus menunaikan

hak-hak tenaga kerja dengan baik, meskipun kesempatan

mengeksploitasi tenaga kerja dengan cara  menekan tingkat upahnya

dapat meningkatkan efesiensi biaya tenaga kerja yang kemudian akan

meningkatkan keuntungan. Namun karena pengusaha berorientasi pada

berkah maka hal tersebut tidak akan dilakukan, meskipun

konsekuensinya harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih

tinggi.

9 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi

Islam,(Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada,2009), hal.243



3. Usaha Yang Dilakukan Mempunyai Motivasi Berdasarkan

Keimanan

Aktivitas usaha yang dijalankan oleh seorang pengusaha muslim

terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-

mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri

akhirat. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut

maka prinsip kejujuran, amanah, dan kebersamaan akan dijunjung

tinggi. Prinsip- prinsip tersebut menolak prinsip individualisme yang

mementingkan diri sendiri, curang , khianat yang sering dipakai oleh

pengusaha yang tidak memiliki motivasi atau keyakinan positif.

Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an:














Artinya: “ apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami

telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat



mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik

dari apa yang mereka kumpulkan”. ( Az- Zukhruf: 32)

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan seseorang pengusaha muslim

tidak semata- mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas

terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar ( layak ). Tingkat

keuntungan dalam berproduksi bukan lahir dari aktivitas yang curang,

tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan ketentuan dari Allah

SWT sehingga keuntungan seseorang pengusaha di dalam tujuan

seseorang pengusaha muslim tidak semata- mata mencari keuntungan

maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang

wajar ( layak ). Tingkat keuntungan dalam berproduksi bukan lahir

dari aktivitas yang curang, tetapi keuntungan tersebut sudah

merupakan ketentuan dari Allah SWT sehingga keuntungan seseorang

pengusaha di dalam melakukan usaha dicapai dengan menggunakan

atau mengamalkan prinsip- prinsip Islam, sehingga Allah SWT ridha

terhadap aktivitasnya.10

4. Adanya Keberimbangan di Dalam Usaha

Usaha di dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun

(keberimbangan) antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum

dan kepentingan khusus. Usaha dapat menjadi haram jika barang yang

dihasilkan ternyata hanya akan membahayakan masyarakat mengingat

adanya pihak- pihak yang dirugikan dari produk usahanya, baik berupa

10 Lukman Hakim OP.Cit, h.74



barang maupun jasa. Produk- produk dalam kategori ini hanya

memberikan dampak ketidakseimbangan. Akibatnya, misi rahmatan

lil’alamin ekonomi islam tidak tercapai.

Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan

aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan

dan sektor riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan

kelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada

maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan

pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya

difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang

dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.11

D. Manajemen Usaha

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu dilakukan secara

rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses- prosesnya harus diikuti dengan baik.

Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan

prinsip utama dalam ajaran islam.

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara

mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai

Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu

11Ibid



agar dilakukan dengan baik,tepat, dan tuntas merupakan hal yang di

syariatkan dalam ajaran islam.12

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan

baik, sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ash- Shaff:4









Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang

dijalannya dalam barisan yang teratur seakan – akan mereka seperti suatu

bagunan yang tersusun kokoh”.

1. Perencanaan ( planning )

Perencanaan merupakan fungsi awal yang merupaka pedoman

kearah mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan

perencanaan ini dapat dikurangi ketidakpastian, lebih bisa

mengarahkan perhatian pada tujuan, dan lebih memudahkan dalam

pengawasan.

Perencanaan dalam persepsi manajemen Islami ( berbasis Syariah )

adalah suatu keniscayaan dan merupakan kegiatan awal dari suatu

organisasi, instansi maupun bisnis yag bertugas memeikirkan hal-hal

12 Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik,

( Jakarta: Gema Insani Press,2003 ),hal.1



yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang

maksimal dan optimal.13

Di dalam perencanaan adanya langkah-langkah yang hendak

ditempuh tersusun rapi berdasarkan alternatif yang disediakan.

Kebiasaan untuk menyusun rencana merupakan sikap positif untuk

menuju perubahan. Hal ini karena perubahan nasib seseorang sangat

ditentukan oleh individu atau kaum itu sendiri, terdapat dalam firman

Allah SWT:










Artinya: “ sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan

apabila Allah menghendaki kenurukan terhadap suatu kaum, maka

tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka

selain dia” ( Ar-Ra’d: 11 )

Dalam perencanaan juga merupakan proses yang menyangkut

upaya untuk merumuskan hal-hal berikut:

a. Menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang

13Ma’ruf Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, ( Yogyakarta: Aswaja

Pressido ), hal. 141



b. Merumuskan tindakan- tindakan yang perlu dijalankan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan

c. Menentukan dana yang diperlakukan dan faktor-faktor produksi

lain yang akan digunakan.

Ketiga unsur tersebut merupakan tiga hal yang harus ada dan tidak

dapat dipisah-pisah kan dalam setiap usaha. Merumuskan tujuan tanpa

mementukan cara pelaksanaannya dan tanpa didasarkan kepada

faktor-faktor produksi yang dapat digunakan, tidak akan dapat

menciptakan hasil yang diharapkan.14

2. Pengorganisasian ( organizing )

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang

mengelompokkan orang dan memeberikan tugas, menjalankan tugas

misi. Karena terbatasnya kemampuan seseorang dan meningkatnya

volume pekerjaan dalam suatu perusahaan yang tumbuh, perlu adanya

pembagian pekerjaan agar diperoleh hasil yang optimal.

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang baik dapat dilihat

dari indikator-indikator berikut:15

a. Adanya pembagian kerja

b. Adanya departementasi

c. Ada bagan organisasi yag formal

d. Adanya rantai komando dan kesatuan formal

e. Adanya hierarki manajemen

14 Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis,( Jakarta: kencana,2004 ), h.98
15Ma’ruf Abdullah,Op.Cit, h.180



f. Adanya saluran komunikasi

g. Adanya penggunaan komite

Fungsi pengorganisasian (organizing) yaitu:16

a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapakan

tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan

b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis

kewenangan dan tanggung jawab

c. Kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan

sumber daya manusia/ atau tenaga kerja

d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang

paling tepat.

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam manajemen yang

mengelola organisasi apapun, struktur organisasi mencerminkan

pengalokasian tugas,wewenang, dan tanggung jawab masing-masing

orang yang ada dalam suatu organisasi.17

Bagi seorang muslim yang bertauhid ketika berorganisasi, ia selalu

mendasarkannya pada perintah Allah SWT. Bahwa sesungguhnya

kaum muslim harus tetap bekerja sama. Allah SWT berfirman:

3. Pengarahan (directing)

Setiap individu dalam bekerja mempunyai perbedaan fisik dan

mental, nilai-nilai individual, serta problem pribadi, sesuai dengan

16Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah,Pengantar Manajemen, (

Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009 ),ed.1,Cet.ke-4, h.11
17Ma’ruf Abdullah,Op.Cit, h.181



keadaan sosial ekonomi mereka. Untuk itu diperlukan pengarahan,

dalam hai ini manajer atau pimpinan dituntut untuk dapat

berkominikasi, memberikan petunjuk,berfikir kreatif, berinisiatif,

meningkatkan kualitas, serta memberikan stimulasi kepada karyawan.

Dengan demikian, kegiatan pengarahan ini banyak menyangkut

masalah pemberian motivasi kepada bawahan, masalah kepemimpinan,

serta masalah pembangunan komunikasi.

Pengarahan ( directing ) adalah suatu tidakan untuk mengusahakan

agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai

dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.18

Pengarahan berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus

mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan.

Pengarahan merupakan usaha memberi bimbingan, saran-saran dan

perintah dala melaksanakan tugas masing-masing bawahan ( delegasi

wewenang ) untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan.19

Tujuan dari pengarahan adalah:20

a. Menjamin kontinuitas perencanaan

b. Membudayakan prosedur standar

c. Menghindari kemungkinan yang tak berarti

18 Siswanto, Pengantar Manajemen ( Jakarta: PT Bumi Aksara,2005 ),

Cet.1, h.111
19 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah ( Bandung: Alfabeta,2010), h.26
20 Ibid h.112



d. Membina disiplin kerja

e. Membina motivasi yang terarah.

Didalam pengarahan diperlukannya kerjasama agar adanya

kekompakan, selain itu Allah SWT juga memerintahkan agar

manusia senantiasa saling mengingatkan agar berbuat baik dan

bekerja dengan benar. Firman Allah SWT:












Artinya: “Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai

berai dan berselisih setelah sampai kepada keterangan yang jelas. Dan

mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat”.( Ali-

Imran:105)

4. Pengevaluasian ( evaluating )

Pengevaluasian ( evaluating ) adalah proses pengawasan dan

pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya

perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang

manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam

operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah

itu menjadi semakin besar.

Langkah-langkah dalam proses pengendalian adalah:



a. Menetapkan standar dan metode

Langkah ini untuk mengukur prestasi, misalnya berapa target

produksi dan penjualan yang ingin dicapai

b. Mengukur prestasi kerja

Pelaksanaan ini merupakan proses yang berkesinambungan serta

berulang-ulang dan frekuensinya tergantung pada jenis

aktivitasnya.

c. Menentukan apakah prestasi kerja memenuhi standar

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kedua langkah

sebelumnya yaitu membendingkan antara langkah pertama dan

kedua

d. Mengambil tindakan koreksi

Tindakan koreksi diperlukan apabila terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan, misalnya mengadakan beberapa perubahan terhadap

aktivitas organisasi atau standar kerja yang ada.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa

setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya

dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem



operasional dengan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap

kesalahan dan penyimpangan.21

Dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman

tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan

setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya,

jabatan ( pekerjaan ) merupakan bentuk amanah yang harus

dijalankan. Allah SWT berfirman:















Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan

hukum diatara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sungguh, sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh

Allah maha mendengar, maha melihat”. ( An-Nisa’ ayat 58 )

21 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo,

2008 ), Cet.1, h.179


