
BAB III

TINJAUAN UMUM POTENSI PRODUKSI ANYAMAN ROTAN

A. Pengertian Potensi

Kata potensi produksi terdiri dari dua kata yaitu potensi dan produksi, kata

potensi itu beradal dari bahasa Inggris yaitu potency, potential dan potentially,

yang mana dari ketiga kata tersebut memiliki arti tersendiri. Kata potency

memiliki arti kekuatan, terutama kekuatan yang tersembunyi. Kemudian kata

potential memiliki arti yang ditandai oleh potensi, mempunyai kemampuan

terpendam  untuk menampilkan atau bertindak dalam beberapa hal, terutama hal

yang mencakup bakat atau intelegensia. Sedangkan kata potentially mempunyai

arti sifat yang mempunyai bakat terpendam, atau kekuatan bertindak dalam sikap

yang pasti di masa mendatang.1

Menurut kamus bahasa Indonesia2potensi adalah kemampuan yang

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya

potensial mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan); daya

berkemampuan.

Dalam bahasa Arab, kata potensi dijelaskan dengan kata

Dan                          dari ketiga kata tersebut mempunyai arti potency, potential

dan potentially.3

1M. Hafi Anshari, Kamus Psikologi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h. 482
2http://kamusbahasaindonesia.org/potensi/mirip

3Munir Ba’albaqi, Al Mawrid a Basic Modern English-Arabic Dictionary (Beirut : Darul
Ilm lil Mahyen, 2002), h. 712
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Sedangkan produksi atau usaha dalam kamu bahasa Indonesia dijelaskan

bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan

untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar, daya upaya)

untuk mencapai sesuatu.4Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan

apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau

individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.5

Menurut Yusuf Qardhawi usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk

berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia baik dilakukan lewat gerak

anggota tubuh ataupun untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara

perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.6

Banyak ayat-ayat Al Qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk

bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.7

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

ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan

keluarga, sedangkan ekonomi yang bersifat social adalah memberantas

kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.8 Indivisu

harus memoergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk emmenuhi

kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan,

4Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), Edisi
Ketiga, h 46

5Ismail Sholihin, Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus,
(JakartaLKencana, 2006), h. 27

6Yusuf Qrdhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia
Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1977), h. 104

7Husein Syahatan, Ekonomi Rumah Tangga Muslin, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 62

8Mawardi, Ekonomi Sosial, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), h. 6



kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang

melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memnuhi

kebutuhan hidupnya.9

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia ditugaskan Allah mengelola

langit dan bumi beserta semua isinya untuk kemaslahatan umat. Namun

ditegaskan-Nya bahwa tidak ada yang akan diperoleh manusia kecuali hasil

usahanya sendiri.10 Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt:

Artinya:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadika-Nya tujuh langit, dan Dia maha
mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: “Sesunggunya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi.”mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau ?”.Tuhan berfirman : “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui” (QS Al Baqarah (2): 29-30)11

9Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam : Dasar-dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru:
UIN Suska Press, 2008), h. 8

10Muhandis Natadiwirya, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7

11Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV. Jumatul  ‘Ali, 2010)
h. 6-7
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Artinya :

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesunggunya Dia Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang (QS Al An ‘Am: 165)12

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu
rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil
dan mengingkari nikmat Allah? (QS An Nahl : 72)13

12Ibid., h. 151

13Ibid., h. 275
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Artinya :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya (QS An Najm: 39).14

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nyalah
kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS Al Mulk : 15)15

Artinya:

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk
(kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan
untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab
yang member penerangan (QS Lukman: 20).16

14 Ibid., h. 528
15Ibid., h. 564
16Ibid., h. 414
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Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi

kepada-Ku (QS Adz Dzariyaat: 56)17

Ayat-ayat  di atas kalau kita cermati adalah potensi yang disediakan oleh

Allah Swt untuk hambanya dalam melakukan usaha. Dalam surat Al Baqarah

Ayat 29 terdapat penggalan ayat Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada

di bumi untuk kamu. Penggalan ini merupakan suatu sumber potensi yang

disediakan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya tanpa membedakan siapa hamba-

Nya itu, ayat di atas menjelaskan secara umum potensi yang ada di bumi untuk

kita usahakan sementara pada Surat Al An’Am ayat 165 dalam penggalan “Dan

Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi.” Artinya kita diberi

kekuasaan dan kemampuan dalam menguasai alam serta isinya untuk

dimanfaatkan. Kesmua ayat di atas pada umumnya memberikan gambaran potensi

yang dapat dapat dijadikan sumber usaha.

B. Alat Ukur

Untuk dapat mengubah peluang yang mampu anda lihat menjadi sebuah

peluang emas, anda harus menganalisis peluang tersebut. Sejauh mana tingkat

keberhasilan dan gagasannya di pasar sangat tergantung pada pengembangan

17 Ibid., h. 524
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empat hal, yaitu persaingan, pesaing, perubahan arah persaingan dan kebutuhan

pelanggan.

Ciri-ciri bisnis yang potensial adalah :18

a. Bisnis yang dibangun adalah bisnis yang potensial atau memiliki nilai jual yang

tinggi

b. Tidak menjadikan bisnis itu hanya sebagai ambisi pribadi semata tetapi

sifatnya nyata

c. Bisnis itu mempunyai waktu bertahan yang lama di pasar

d. Tidak menghabiskan modal (uang) anda karena inestasi yang terlalu besar

e. Tidak bersifat momentum (kejadian sesaat) atau bersifat musiman

f. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industry

Karena sebab itu anda ingin memiliki bisnis yang potensial, kita perlu

mengetahui ciri-ciri sebuah peluang yang mendasari sebuah bisnis yang baik

untuk anda, ciri-ciri peluang bisnis yang baik adalah:19

a. Peluang itu orisinil dan bukan tiruan, bisnis yang sukses itu bukan hanya

meniru bisnis orang lain. Bisnis yang hanya meniru belum tentu hasilnya sama

persis dengan bisnis yang ditiru tersebut. Hal ini disebabkan karena kondisi dan

situasi yang telah terjadi dan yang akan terjadi belum tentu sama, “bisnis itu

bukan mesin fotocopy.

18Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan: Panduan Bagi Mahasiswa untuk Mengenal,
Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 142-143

19Ibid. h. 143



b. Peluang itu harus bias mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan

pasar di masa yang akan datang. Dalam arti peluang itu harus dapat

ditingkatkan nilai kualitasnya serta bisa terus diinovasi.

c. Benar-benar sesuai dengan minat anda atau ada ‘link’ dengan pengetahuan,

keahlian dan sifat anda agar peluang itu dapat bertahan lebih lama.

d. Tingkat visibilitas (kelayakan usaha) benar-benar teruji, untuk itu perlu

dilakukan penelitian dan uji coba pasar.

e. Bersifat ide yang kreatif dan inovatif bukan tiruan dari ide orang lain

f. Anda yakin bisa mewujudkannya dan sukses untuk menjalaninya

g. Anda senang menjalankannya dan benar-benar suka bisnis tersebut.

C. Pengertian Produksi

Kata ‘produksi’ telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap ke dalam

pemikiran ekonomi bersama dengan kata “distribusi” dan “konsumsi”. Dalam

kamus bahasa Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hasan Saddily kata

production secara linguistik mengandung arti penghasilan20dan didefenisikan oleh

HRA Rivai Wirasasmita produksi sebagai proses peningkatan kapasitas barang-

barang untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia atau proses

pembentukan jasa-jasa yang mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Dalam ilmu ekonomi formal. Yang salah satu topic utamanya adalah

masalah produksi, umumnya diakui bahwa utilitas (daya guna) atau kesanggupan

suatu benda materil untuk memuaskan kebutuhan manusia dapat ditingkatkan

20John M Echols dan Hasan Saddily, Kamu Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia,
1996), h. 449



dengan penciptaan utilitas waktu, utilitas tempat/letak, utilitas bentuk atau utilitas

pemilikan.21

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini

semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi

kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya

produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.22

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomipun diartikan sebagai kegiatan

yang menciptakan manaat (utility) baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami bahwa kegiatan produksi

tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang

produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi

keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas

dasar defenisi di atas yang memiliki motif lain dari hanya sekedar

memaksimalkan keuntungan. Upaya memaksimalkan keuntungan itu, membuat

system ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas  dan efisiensi

ketika berproduksi.

Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah eksternalisasi.

Atau dampak merugi dari proses produksi yang biasanya justru lebih banyak

menimpa sekelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan produk

yang dibuat baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor produksi.23

21HRA Rivai Wirasasmita, dkk, Kamus Lengkap Ekonomi, (Bandung: Pionir Jaya, 2002),
h. 394

37Adimarwan Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 102



Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab padanan produksi adalah

kata intaj dari akar kata nataja.24Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan

padanan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara

harfiyah dimaknai dengan ijadu sil ‘atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu)

atau khidmatu mu’ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min ‘anashir al intaj

dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut

adanya bantuan penggabungan unsure-unsur produksi yang terbingkai dalam

waktu yang terbatas).25

Lain halnya dengan Taqiyuddin an Nabhanim dalam mengantarkan

pemahaman tentang “produksi”, ia lebih suka memakai kata istishna’ untuk

mengartikan “produksi” dalam bahasa Arab. An-Nabhani dalam bukunya

anNidzan Al Igtishadi fi al Islam memahami produksi itu sebagai sesuatu yang

mubah dan jelas berdasarkan as Sunnah.26 “Produksi dalam perspektif ekonomi

Islam” sebagaimana judul tulisan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,

susunanya menjadi al Intaj fi Marizur Al Islam (Production I Islamic

Perspective).

Dalam sistem ekonomi Islam. Kata ‘produksi’ merupakan satu kata kunci.

Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin

dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan system ekonomi Islam adalah untuk

23Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007), h. 102

24Menurut Nazih Hamad istilah intaj yang menunjuk pada makna produksi tidak dikenal
dalam literatur  fiqih, Lihat Najih Hamad, Muj’am Al Mustalahat Al Fiqh Iqtisyadiyah fi Lughat al
Fuqaha,’ (Kairo: Al Ma’Had Al ‘Alami li al Fikr Al Islami, 1993), h. 74

25Muhammad Rawwas Qalahij, Mabahis fi al iqtishad al Islamy min Ushullihi al
Fiqhiyyah

26Taqyuddin An Nabhani, An Nidzam al Iqtishadi fi Al Islam,(Beirut: darul Ummah, 1990)
yang dalam edisi bahasa Indonesia diberi judul “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cetakan ke -2,, h. 151



kemaslahatan, individu (self interest) dan kemaslahatan (social interest) secara

berimbang sebagai berikut:

1. Keadilan ekonomi (Al ‘Adalah al qitsadiyah)

2. Jaminan Sosial (al takaful al Ijtima)

3. Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien”.27

Penulis mempunyai keyakinan bahwa wilayah produksi tidaklah sesempit

seperti apa yang dipegangi oleh kalangan ekonom konvensional yang hanya

sekedar mengejar orientasi jangka pendek dengan materi sebagai titik acuannya

dan memberikan peniadaan pada aspek produksi yang mempunyai orientasi

jangka panjang. Selama ini yang kita fahami tatkala membaca teks-teks buku

ekonomi konvensional tidak jarang ditemukan adanya telaah terhadap kegiatan

sebuah perusahaan untuk melakukan produksi dengan mengacu pada factor-faktor

produksi yang dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut.28

Produksi dengan maknanya yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang

ini merupakan terminologi baru. Terminologi ini tidak mengandung makna

kontemporernya dalam satu fase, namun melalui beberapa fase sebelum menjadi

termonologi yang baku seperti sekarang ini.29Lembaga-lembga ekonomi

konvensional mulai dari para pelaku perdagangan hingga para ahli alam hanya

membatasi makna produksi pada sebagaian aktivitas, dan tidak pada sebagian

yang lain. Sebab para pelaku perdagangan berpendapat bahwa perdagangan

27Mawardi, Ekonomi Islam , (Pekanbaru: Ala Riau Graha Unri Press, 2007), h. 65
28Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta Raja Grafindo Persada,

1994) Cet-1, h. 195
29Produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan

manfaat atau menambahkannya dengan cara mengkesplorasi sumber-sumber ekonomi yang
disediakan Allah Swt., sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.



eksternal sebagai satu-satunya aktivitas yang menghasilkan.30Lalu dating para ahli

ilmu alam, dan mereka berpendapat bahwa pertanian merupakan aktivitas

ekonomi yang menghasilkan. Mereka menilai perdagangan dan industry

merupakan dua kegiatan yang mandul. Dan defenisi produksi dalam ekonomi

konvensional tidak baku seperti sekarang ini melainkan dalam abad 19 M.

Dimana datang kaum tradisional baru yang mengaitkan produksi dengan

kemanfaatan. Hingga setiap bentuk aktivitas ekonomi yang mendatangkan

kemanfaatan atau menambahkannya dinilai sebagai aktivitas produksi, dan

termasuk dalam makna ini adalah produksi jasa dengan segala bentuk.

Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari tiga hal,

yaitu: apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa

barang/jasa apa yang diproduksi. Cara pandang ini untuk memastikan bahwa

kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomi dalam berproduksi

itu tadi. Ekonomi konvensional menempatkan tenaga kerja salah satu dari empat

factor produksi : tiga factor produksi lainnya adalah sumber alam, modal. Dan

keahlian. Dalam memandang factor tenaga kerja inilai terdapat sejumlah

perbedaan. Paham ekonomi sosialis misalnya memang mengakui factor tenaga

kerja merupakan factor terpenting. Namun paham ini tidak memberikan

pengakuan dan penghargaan terdapat hak individu, sehingga factor tenaga kerja

merupakan factor penting. Namun  paham ini tidak memberikan pengakuan dan

penghargaan terhadap hak individu, sehingga faktor tenaga kerja atau manusia

turun derajatnya menjadi sekedar pekerja atau sekelas pekerja. Sedangkan paham

30Adapun perdagangan internal maka sebagian mereka menilainya tidak menambahkan
sesuatu. Sebab apa yang mendatangkan keuntungan satu pihak di dalamnya, berarti merugikan
pihak yang lain.



kapitalis, yang saat ini menguasai dunia, memandang modal atau capital sebgai

unsur yang terpenting dan oleh sebab itu para pemilik modal atau para kapitalislah

yang menduduki tempat yang sangat strategis dalam ekonmi kapitalis.31

Adapun aspek  produksi yang berorientasi pada jangka panjang adalah

sebuah paradigm berpikir yang didasarkan pada ajaran Islam yang melihat bahwa

proses produksi dapat menjangkau makna yang lebih luas, tidak hanya pencapaian

aspek yang bersifat materi keduniaan, tetapi sampai menembus batas cakrawala

yang bersifat rohani keakheratan. Orang yang senantiasa menegakkan shalat dan

melakukan ibadah lainnya merupakan wujud dari nilai produktivitas yang

dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan rohaninya. Seseorang

yang betul-betul melaksanakan shalat dengan benar, berarti ia telah melakukan

aktivitas yang produktif yang selanjutnya akan membawa pada nilai lebih dalam

mengarungi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu produksi dipandang tidak

hanya sebagai sarana untuk memperbaiki kesejahteraan materil semata melainkan

juga kesejahteraan spiritual.32

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk  usaha

kerjas dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperoleh dan melipat

gandakan income dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi

ketinggian derajat manusia.33

31Mustafa Edwin Nasution dkk, Op. Cit, h. 101

32 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Kompaatif
Terpilih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet I, Diterjemahkan oleh Suherman
Rosyidi, h. 103

33Abdullah Abdul Husain AL Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan,
(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) Edisi I Terjemahan M. Irfan Syofwani, h. 159



Al Qur’an mempergunakan konsep produksi dalam arti yang sangat luas.

Al Qur’an sangat menekankan pemanfaatan bang-barang yang diproduksi.

Barang-barang tersebut harus berhubungan dengan kebutuhan manusia. Barang-

barang itu harus juga diproduksi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan

manusia dan bukan merupakan barang-barang mewah. Jika barang-barang

tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia,  maka tenaga kerja yang

dihabiskan untuk memproduksi barang semacam itu dianggap tidak produktif.

Dalam keadaan bagaimanapun, Al Qur’an tidak membenarkan adanya produksi

barang-barang diangap sebagai penghamburan usaha manusia. Al Qur’an dengan

cara yang bijaksana telah memberikan lapangan yang sangat luas bagi usaha

manusia dengan memberi santapan rohani pada manusia dalam memperoleh

kekayaan yang lebih banyak lagi. Dengan kata lain, Islam berusaha untuk

mengurangi sifat mementingkan diri dan sifat tama’ manusia  dengan memberinya

kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas untuk melakukan aktivitas produksi.

Watak manusia dilukiskan dengan cara yang lain dalam surat Ali Imran:

Artinya:

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecantikan kepada apa-apa yang
diingini, yaitu wanita, anak-anak, herta yang banyak dari jenis emas dan perak,
kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading itulah kesenangan



hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS Ali
Imran: 14).34

Keinginan untuk memiliki sumber kekayaan dan kekuasaan adalah

alamiyah. Manusia merasa tertarik akan emas dan perak (yang merupakan

sumber-sumber produksi). Keinginan terhadap harta kekayaan (dan segala sesuatu

yang mendukungnya) memberi rangsangan terus menerus untuk usaha yang lebih

besar. Ia berjuang untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia tidak terbatas,

maka perjuangannya untuk mendapatkan kepuasan semakin lama semakin besar.

Oleh karena itu, pencarian kekayaan ini mutlak perlu dituntun dengan cara yang

baik. Jika keinginan untuk mendapatkan harta itu tidak dituntun dengan baik,

maka ia akan mengantarkan pada suatu kejahatan yang besar sebagaimana yang

kita alami dalam masyarakat modern.

D. Tujuan Produksi

Telah terdapat upaya untuk mengetahui tujuan produksi dalam ekonomi

Islam. Dr. Muhammad Najatullah Shidiqi berpendapat seperti dikutip oleh DR.

Jaribah bin Ahmad Al Haritsi35 bahwa pertumbuhan dalam ekonomi Islam

memiliki beberapa tujuan yaitu :

a. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki

ciri keseimbangan.

b. Memenuhi kebutuhan keluarga

34Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 52

35DR. Jaribah bin Ahmad Al Haritsim Fiqih Ekonomi Umar bin Al Khattab, (Jakarta:
Khalifah Pustaka Al Kautsar Group, 2006), Cet I, Diterjemahkan oleh H. Asmuni Solihan
Zamakhsyari, h 49.



c. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi

penerusnya

d. Pelayanan social dan berinfak di jalan Allah

Sementara tujuan-tujuan produksi menurut salah seorang ahli berpendapat

adalah dalam rangka akan memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan

menjamin setiap orang mempunyai standa rhidup manusiawi, terhormat dan sesua

dengan martabat sebagai khalifah. Sedangkan kebutuhan manusia dapat

digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu: kategori daruriyat (primer), bajiyat

(sekunder) dan kamaliyat (tersier-pelengkap). Dalam terminology Islam

‘daruriyatI’ adalah kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindarim karena

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastic bagi kehidupan

manusia.36

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan produksi

dapat dibagi dalam dua tujuan utama, yaitu:

1. Kebutuhan primer tiap individu. Oleh karena itu fardhu ‘ain bagi setiap muslim

berushaa memanfaatkan sumber-sumber alamai yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan primer

dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia kaena menyangkut soal

kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

2. Kebutuhan primer bagi rakyat. Untuk ini Islam menetapkan bahwa Negara

berkewajiban menjamin pengaturannya. Termasuk umpamanya menjamin

keamanan, pengadaan pengobatan, penyelenggaraan pendidikan, serta

36Drs. H. Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-dasar dan Pengembangan,
(Pekanbaru: UIN Suska Press, 2008) h. 75



membangun proyek infrastruktur seperti jembatan, jalan raya dan irigasi.

Semua ini dibiayai oleh kas Negara.37

Beragamnya tujuan produksi di dalamnya mengharuskan untuk

mengarahkan produksi kepada perealisasian tujuan-tujuan tersebut, dan

memperhatikannya sesuai urgensinya dalam merealisasikan tujuan-tujuan syari’at

sehingga ia memberikan prioritas terhadap produksi barang kebutuhan primer

sebelum kebutuhan sekunder, dan kebutuhan sekunder sebelum kebutuhn tersier.

Tai hal ini tidak berarti mengabaikan keuntungan usaha dan jumlah biaya yang

ditanggung produsen untuk mendirikannya. Sebab, keuntungan, pengembangan

harga dan menjaganya merupakan tujuan mendasar bagi produsen Muslim.

Kemudian yang perlu menjadi perhatian darikalangan pihak manajemen

agar kualitas produk tetap dapat terjaga dengan baik, maka perlu senantiasa

diusahakan strategi sebagai berikut:

1. Meraih keridhaan Allah Swt, yaitu dengan menghasilkan kerja yang paling

baik, dan ucapan yang paling jujur.

2. Meraih kepuasan masyarakat dengan menghasilkan produk-produk yang

penting dan pelayanan yang memuaskan.

3. Meraih kepuasan pelanggan dengan menyalurkan produk-produk berkualitas

dengan harga yang paling bagus dan dalam waktu yang paling baik.

4. Meraih kepuasan karyawan dengan meningkatkan kemampuan teknis,

ekonomi, social dan perilaku

37Ibid, Lihat juga Mawardi, Op. Cit., h. 68



5. Meraih kepuasan para pemegang saham dengan menghasikan keuntungan yang

paling banyak

Meraih kepuasan manajemen dengan menjaga kelangsungan kesuksesan

pengembangan dan peningkatan menuju tingkat tertinggi secara benar.

E. Prinsip-prinsip Produksi

Syari’ah yang didasarkan pada Al Qur’an dan sunnah menurut Abdul

Wahab Khalaf, bertujuan untuk menebarkan mashlahat bagi seluruh manusia yang

terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi

kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya

produktif sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an:

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)38

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim

baik individu ataupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan

Allah dan tidak melewati batas.39

38Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 6
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Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi, antara lain:

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tersedua karena

bertentangan dengan syari’ah. Dalam system ekonomi Islam tidak semua

barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang yang

disebutkan dalam Al Qur’an “thayyibah” yaitu barang-barang yang secara

hukum halal dikonsumsi dan diproduksi dan kedua “Khabaits” yaitu barang-

barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi40 Seperti

penegasan Al Qur’an daam surat Al A’raf 157).41

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi dan ummi yang (namanya)
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang
menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang meeka dari
mengerjakan yang mungkar dan menghalakan bagi mereka segala yang baik

39DR. yusuf Qardhawi, Norman dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997), Terjemahan Zainal Arifin, dkk, h. 117

40Mawardi, Op.Cit., h. 65
41Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 171
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dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari
mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka
orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan
mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur’an), mereka
itulah orang-orang yang beruntuk.” (QS Al A’raaf: 157).

Ayat ini mengandung makna yang sangat luas, kata “thoyyibah” dan Khabaits

yang berlaku bagi barang, juga berlaku bagi jasa. Tantangan yang sangat berat

bagi pelaku ekonomi muslim dalam dunia modern, dimana peluang bisnis yang

menguntungkan selalu dating dari usaha-usaha yang Khabaits.

1. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada

kezholiman, seperti riba dimana kezholiman menjadi alat hukum nagi

haramnya riba. Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnah merumuskan empat

kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba:

a. Riba dapat mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang

akibatnya mengancam semangat kerjasama antara mereka.

b. Riba dapat mengakibatkan lahirnya milyuner baru tanpa kerja,

sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka.

Mereka bagaikan parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain.

c. Riba adalah senjata penjajah, Dari itu dikatakan penjajah berjalan di balik

pedagang dan pendeta.

d. Karena itu Islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada

saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu adalah akan membalas

dengan pahala ynah berlipat ganda.42

42 Ibid.,



3. Segala bentuk penimbunan43(ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi

masyakarata, adalah dilarang sebagai perlindungan syari’at terhadap konsumen

dari masyarakat. Pelaku penmbunan mengurangi tingkat produksi untuk

menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat

karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.

4. Memelihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk

lainnya. Ditunjuk sebagai wakil (khalifah) Tuhan di bumi bertugas

menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang

dalam perspektif ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, setiap manusia adalah produsen, untuk menghasilkan barang-barang

dan jasa yang dalam prosesnya bersrntuhan langsung dengan bumi sebagai

faktor utama produksi. Kedua, selain itu bumi berfungsi mendidik manusia

mengingat kebesaran Allah. Ketiga, sebagai produsen dalam melakukan

kegiatan produksi tidak boleh melakukan tindakan yang merusak lingkungan

hidup.44

Dalam buku Djaslim Saladin, menambahkan prinsip-prinsip produksi

sebagai berikut:45

Petama adalah pinsip kesejahteraan ekonomi. Konsep kesejahteran

ekonomi Islam adalah pertambahan pendapatan yang diakibatkan oleh

meningkatnya produksi dari harga barang-barang yang berfaedah, mellaui

43 Dalam terminology  Islam, penimbunan harta seperti emas, perak dan yang lainnya
disebut Iktinaz dalam fiqih adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok.

44Ibid, h. 67
45Djaslim Saladin, Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam, (Bandung:

Linda Karya, 2000), h. 26



pemanfaatan sumber daya secara optimal. Baik manusia maupun benda, demikian

pula keikutsertaan orang dalamp proses produksi secara maksimum.

Prinsip kedua, dalam ekonomi Islam adalah prinsip etika dan modal,

dengan berpegang teguh kepada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati

batas. Islam melarang produk yang merusak akidah, tidak beretika dan tidak

bermoral. Minuman keras, narkotika, produk pornografi dan sejenisnya

merupakan sebagian contoh, tidak hanya terbatas pada produk sinteron, iklan dan

hal lain yang berdampak lebih berbahaya karena jangkauannya yang luas. Seluruh

kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami.46

Prinsip ketiga aalah prinsip kebersamaan dengan tujuan produksi adalah

sebagai berikut:

1. Target swasebada individu dan ummat (masyarakat)

2. Memberikan kesempatan kerja

3. Keuangan stabil

4. Stabilitas moneter

5. Neraca perdagangan surplus dimana ekspor lebih besar dari pada impor

6. Berhasil mengolah Negara

7. Salah satu motif seorang muslim memegang uang adalah motif investasi

(berproduksi) dalam bentuk bang-barang kebutuhan masyakarata (halal),

disamping motif transaksi dan berjaga-jaga supaya tidak ada motif spekulasi.47

Prinsip produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan

masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus

46Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yoyakarta: Jalasutra, 2003), h. 156
47Ibid.



berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan

untuk tegaknya agama/akidah, terpeliharanya nyama, akal dan

keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.48

M. A. Mannan menjelaskan prinsip-prinsip produksi dalam system

ekonomi Islam sebagai berikut:”Prinsip fundamental yang harus diperhatikan

dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam

system ekonomi kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi badan dan jasa

yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam

mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak

dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang

menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak

hal lainnya.49

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi.

Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi

oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan terhenti, begitu

pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi dan

perekonomian secara keseluruhan, antara lain: seluruh kegiatan produksi terikat

pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami, kegiatam produksi harus

memperhatikan aspek social-kemasyarakatan, permasalahan ekonomi muncul

bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.

F. Kerajinan Anyaman Rotan

48Mustafa Edwin Nasution dkk, Op. Cit., h. 111

49M. A. Mannan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Alih Bahasa Pafat Arif Harahap,
(Jakarta: Internusa, 1992), h. 54



Kerajinan rotan tersedia di Indonesia mulai dari yang bersifat kebutuhan

sampai yang hanya sebagai hiasan. Rotan sendiri biasanya mempunyai diameter

dua sampai 5 sentimeter, ruas-ruasnya panjang dan tidak memiliki rongga. Rotan

biasanya dijadikan kerajinan yang hasilnya berupa barang-barang mebel, seperti

kursi, meja atau rak buku. Banyak sekali pengusaha mebel yang menjadikan rotan

sebagai bahan utama karena kelebihannya yang ringan dan elastic sehingga

mudah sekali dibentuk.

Cara mengolah rotan agar bisa menjadi kerajinan tangan salah satunya

adalah dengan cara menganyam. Tentunya rotan yang dipakai umumnya tidak

terlalu tua ataupun juga tidak terlalu muda, agar mudah saat dilakukan proses

anyaman. Beberapa kerajinan rotan yang memakai cara anyaman adalah bakut.

Bilik, kipas, dll. Teknik menganyam sendiri banyak macamnya, yaitu:

1. Anyaman Tunggal

Anyaman tunggal adalah dimana teknik menganyam rotan yang dilakukan

secara satu per satu, teknik ini biasanya dipakai ketika pengrajin ingin

membuat saringan dan tampah.

2. Anyaman Bilik

Anyaman bilik adalah teknik dimana anyaman dianyam secara silang dan

berurutan. Teknik anyaman bilik ini digunakan ketika pengrajin ingin membuat

bilik.

3. Anyaman Teratai

Anyaman teratai yaitu teknik anyaman yang hasil akhirnya menjadikan

kerajinan itu besifat artistic dan indah dipandang mata. Hasilnya dapat



dijadikan hadiah ulang tahun dan sangat menarik untuk hiasan dinding di

rumah. Rotan banyak tersedua di sepanjang hutan Sumatera dan dapat disuplai

dari petani agar menyuplai nrotan secara rutin sehingga di kemufian hari tidak

akan kesulitan dalam hal bahan baku. Tentunya selain itu anda harus

mempelajari cara menjadi pengusaha sukses agar usaha anda dapat semakin

berkembang dari waktu ke waktu.

Rotan yang dipakai untuk kerajinan tangan minimal umur 13 bulan dan

harus dikeringkan dulu, Hal ini karena pada dasarnya rotan di dalamnya

mempunyai zat yang sangat disukai rayap. Pengeringan dilangsungkan selama

kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Dalam pembuatan kerajinan tangan rotan

misalnya kursi rotan yang dapat dipakai minimal sebanyak 6 buah rotan. Tentunya

apabila membuat yang lebih besar seperti sofa, bahan yang dipakai menjadi 2 kali

lipat. Finishing kerajinan rotan biasanya dibubuhi oleh vernis agar terlihat lebih

menarik.

Selain kerajinan tangan rotan, kerajinan tangan yang cukuo mudah dan

cukup digemari karena bisa membuatnya bersama anggota keluarga seperti anak,

sepupu, dan keponakan, salah satu kerajinan tangan yang cukup mudah untuk

dibuat.

G. Tinjauan  Potensi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman

sebagai seorang usahawan, prinsip usaha tersebut yaitu :

1. Prinsip Tauhid



Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita

kepada Allah Swt, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan

apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesankan, yaitu

mengesankan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hokum Islam. Prinsip ini

menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu

ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ila ha il lallah (tidak ada Tuhan

selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin bahwa Al

Tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari pertama dengan makluh (Al

Syirk). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan

ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada

Allah Swt sebagai manifestasi pengakuan atas ke Maha Esaan-Nya dan

manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita

jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk

mencari tujuan dan ridha-Nya.50

2. Prinsip Keadilan (Al “Adl)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban

yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk

meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan

pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan sampai beredar pada

segelintir orang kaya, tetapi juga mereka yang membutuhkan.

3. Prinsip Tolong Menolong ( Al Ta’Awun)

50Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2007), h.
124



Prinsip ta ‘awun berarti bantu membantu antara sesame anggota

masyarakat . Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam

upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini

menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan

ketakwaan. Membeirkan peluang untuk bekerja dan berusaha dan memberikan

suatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan

seperti zakat, bersedekah.

4. Usaha yang Halal dan Barang yang Tunai.

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha

atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal dan guna

memperoleh rezeki yang halal, memakan makanan yang halal dan menggunakan

rezeki secara halal pula. 51 Sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur’an:

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa yang terdapat di bumi, dan

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan

itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS Al Baqarah: 168).52

51Muhandis Natadiwirya, Op.Cit., h. 52
52Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV. Jumatul ‘Ali-Art,

2010), h. 26
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Islam selalu menekankan agar kita 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, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu53,

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa’: 29)54

5. Berusaha Sesuai dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk

keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah

padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.

Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya

sesuai dengan batas-batas kemampuann manusia, sebagaimana firman Allah.

53 Larangan membunuh diri sendiri mencakup tiga hal membunuh orang lain,  sebab
membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan.

54Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 84
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Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak membebani pekerjaan kepada

saya hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya dan tuntutan

kebutuhannya.55

A. Tujuan Usaha

Dalam ajaran Islam,  berusaha merupakan bagian akidah yang bertujuan

untuk :

1.  Memenuhi Kebutuhan Hidup

Berdasarkan tuntutan syariat, seorang muslim diminta bekerja, dan

berusaha untuk mencapai beberapa tujuan, yang pertama adalah memnuhi

kepribadian dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta,

dan menjaga tangan agar berada di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke

dalam tiga kategori kategori primer (daruriyah), sekunder (baqiyah) dan tersier

pelengkap (kamaliya). Dalam terminology Islam daruriyah adalah kebutuhan yang

secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang

sangat mendasar, bersifat elastic bagi kehidupan manusia.56 Oleh karena itu, fardu

ain bagi setiap muslim yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

primer kehidupannya. Tidak terpenuhi kebutuhan primer dapat menimbulkan

masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari

dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah

dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharap balas kasihan orang lain.

55Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Penerjemah Dudung Rahmad
Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani). H. 67

56Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru:
UIN Suska Press, 2008), h. 75



Mengemis tidak dibenarkan kecuali tiga kasus: menderi kemiskinan yang melilit,

memiliki hutang yang menjerat, dan menanggungi beban yang melebihi

kemamuan untuk menebus pembunuhan (diyah murhiqah).57

2. Kemaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera.

Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laku

maupun perempua sesuai dengan profesinya masing-masing.58

3. Memakmurkan Bumi

Lebih daripada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha dapat

diharapkn dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah

tujuan maqasidus syariah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al Qur’an

serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka dalah Al Amin Arraghib Al

Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga

kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak aka nada.

a. Memakmurkan bumi, sebagamana tertera di dalam Al Quran “Dia telah

menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya”.

Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan

memakmurkan dunia.

b. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah “ Dan aku tidak menciptaan jin

dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

57Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan
Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), h. 10

58Ibid.



c. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah : “Dan menjadikan kamu khalifah

di bumi-Nya, maka Allah melihat bagaimana perbuatanmu”.

4. Bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha

dan bekerja meskipun hasil usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya. Oleh

keluarganya atau oleh masyarakat, juga meksipun tidak satupun dari makhluk

Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya, ia tetap wajib berusaha dan

bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara

mendekat dari-Nya.59

Bertolak dari aksioma bahwa ke-universalan Islam tidak hanya mencakup

aspek-aspek peribadatan seorang manusia dengan Tuhan-Nya saja. Akan tetapi

juga mencakup hubungan perilaku manusia dengan sesamanya. Aspek inilah yang

sering kita kenal dengan aspek mu’amalah atau interaksi seseorang dengan

individu lainnya yang menyangkut di dalamnya adalah upaya untuk pemenuhan

kebutuhan hidup. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan

sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, spiritual

yang didampingi oleh ekonomi, social dan politik (QS. Al Maidah:3).

Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah Islam merangkum

seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (mu amalah). Ibadah

diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan

khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secata kontinyu

tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun mu ‘amalah

59Ibid, h. 111



diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam

kehidupan sosialnya.60

Dalam Islam jual laba secara etimologis syira  yang berarti mengambil

sesuatu dan member sesuatu, sedang secara terminologis para fuqaha memberikan

defenisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan

bahwa jual beli adalah “Menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang

lain yang keduanya boleh (ditasharrufkan) dikendalikan dengan ijab qabul

menurut cara yang dihalalkan oleh syara’”. Term ini memberikan pengertian

bahwa jual beli dalam arti ekonomi, yaitu adanya pertukaran komditas dengan

nilai kompensasi tertentu.

Akan tetapu bila melihat kepada Al Qur’an, jual beli atau perdagangan

mencakup pengertian yang eskatologis. Kata jual beli bukan hanya digunakan

untuk menunjukkan aktivitas bisnis pertukaran barang atau produk tertentu. Jual

beli dapat berarti “keyakinan, keta’atan, berinfaq, dan jihad fi sabilillah” (QS

Ash Shaff:10-12, Al Baqarah :254, At Taubah : 111).

Jual beli yang memiliki makna eskatologis ini tentunya memberikan

gambaran nyata akan hakikat dan tujuan jual beli dalam Islam sekaligus

memberikan jawaban akan arti atau makna dari laba yang menjadi tujuan jual beli

itu sendiri. Sehingga dapat dipahami laba yang menjadi tujuan utama jual beli

tidak hanya memiliki terminology ekonomi sebagai selisih antara total penjualan

dengan total biaya. Akan tetapi lebih komprehensif dari itu, laba dapat berarti,

hasil dari bersabar, mensucikan diri, beriman, berdakwah, berittiba’. Berinfaq,

60Muhammad Antonio Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001). h. 4



dan laba adalah hidayah dari Allah (QS. Al Lail: 5-7, QS As Syams: 9, QS Ali

Imran: 200, QS Al Baqarah: 5, QS Al A’raf: 157). Semua terakumulasikan dalam

jannah dan kebahagiaan kekal di akhirat. Inilah makna jual beli serta laba yang

menjadi orientasi dasar dalam konsep teori laba ekonomi Islam.


