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Prakata

Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi
serta menganugerahkan kecintaan untuk mendapatkan apa yang dicintai sebagai jalan.
Zat yang telah membimbing manusia dengan perantaraan kalam, mengajarkan kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya, serta membangkitkan hasrat dan minat untuk
meraih tujuannya sebagai pengkhususan baginya sehingga buku referensi yang berjudul
Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam: Solusi Keadilan dan Kesejahteraan Edisi 2 ini
dapat diselesaikan.
Ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dalam
dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. The State of the Global
Islamic Economy Report 2018/2019 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya
hidup halal umat Islam di dunia mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun
2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat
pada tahun 2023. Faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah peningkatan jumlah
penduduk Muslim di dunia, yang pada tahun 2017, mencapai 1,84 miliar jiwa. Jumlah
ini akan terus meningkat dan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada
tahun 2030. Peningkatan populasi ini pun selanjutnya akan meningkatkan permintaan
terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.
Sayangnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia
belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini. Dalam the
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Global Islamic Economy Index 2018/2019, Indonesia tercatat berada di posisi kesepuluh sebagai produsen
produk halal dunia. Meskipun kinerja ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan
pariwisata halal terus meningkat, tetapi secara agregat, Indonesia memiliki net impor yang besar untuk
produk dan jasa halal. Hal ini mengakibatkan defisit pada transaksi berjalan.
Secara umum, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya industri
halal di tanah air. Tantangan-tantangan tersebut antara lain regulasi terkait industri halal yang belum memadai,
kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal, juga interlinkage industri halal dan keuangan
syariah yang masih rendah. Hal ini ditambah dengan peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal
di dalam negeri yang tidak diimbangi dengan jumlah produksinya; tata kelola dan manajemen risiko sektor
halal yang masih belum memadai; serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal pada industri halal.
Semua ini membuat standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global.
Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah seharusnya diikuti dengan peningkatan pemahaman
masyarakat terkait prinsip-prinsip syariah itu sendiri—terlebih bagi para pengelola dan calon pengelola bank
syariah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di bidang keuangan dan perbankan, khususnya
lembaga keuangan syariah, hal ini pun turut disambut baik oleh dunia perguruan tinggi. Dari hari ke hari,
perguruan tinggi semakin intens menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi lengkap yang dibutuhkan
di dunia kerja, khususnya dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini tampak dari banyaknya perguruan tinggi
yang fokus membuka program khusus perbankan syariah, mulai dari program diploma hingga pascasarjana.
Meski demikian, kuantitas lembaga pendidikan yang membuka program khusus tersebut sayangnya tidak diikuti
dengan referensi mengenai pembelajaran terkait. Referensi yang ada umumnya masih mengkaji mengenai
ranah fikih muamalah sehingga masih dianggap utopis atau konsep belaka.
Berangkat dari fenomena inilah penulis pun menyadari pentingnya mengeluarkan buku yang
berkaitan dengan ekonomi, keuangan, perbankan, dan bisnis Islam. Buku referensi ini terbagi ke dalam
tiga bagian pembelajaran utama.
Bagian pertama membahas mengenai Ekonomi Islam, yang terdiri atas kajian Ekonomi Islam dalam
Perspektif Filsafat Ilmu, Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam versus
Konvensional, Prinsip dan Pola Konsumsi dalam Islam, serta Prinsip dan Pola Produksi dalam Islam.
Semua bahasan ini sendiri telah dikaji dan diuraikan pada buku sebelumnya (Ekonomi Islam untuk Dunia
yang Lebih Baik).
Bagian kedua membahas berbagai kajian yang berhubungan dengan Keuangan dan Perbankan Islam,
yang terdiri atas Peluang dan Tantangan Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia, Bank Syariah versus
Bank Konvensional, Industri Keuangan Nonbank Syariah (IKNB), Pasar Modal Syariah, dan Sharia Fintech.
Bagian ketiga membahas berbagai kajian terkait dengan topik Bisnis Syariah. Aspek-aspek yang dikaji
antara lain Etika Bisnis dalam Islam, Kewirausahaan Syariah, Pariwisata Syariah, dan Sertifikasi Halal.
Melihat materi yang tercakup, sasaran utama buku ini adalah mereka yang berminat terhadap
ekonomi dan keuangan syariah. Namun, tidak menutup kemungkinan buku ini pun bermanfaat bagi
mahasiswa diploma, sarjana, dan pascasarjana yang sedang mengambil mata kuliah yang berkaitan
dengan bank syariah seperti Pengantar Bank Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, serta Seminar
Manajemen Bank Syariah.
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  Prakata

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, bagi siapa pun
yang membaca, menyimak, dan mempelajari buku ini berkenan untuk memaklumi dan memberikan
masukan yang membangun. Jika para pembaca setuju dengan apa yang diuraikan dalam buku ini maka
silakan diterima. Sebaliknya, jika ada yang tidak baik maupun tidak layak maka hendaknya pembaca dapat
menolaknya dengan cara yang baik. Orang yang adil adalah orang yang mau menunjukkan kesalahan
orang-orang yang salah karena dirinya adalah orang yang benar dan menunjukkan keburukannya karena
dirinya adalah orang yang baik. Hal ini merupakan sunatullah yang berlaku pada diri hamba-hamba-Nya
untuk diganjar oleh pahala dan balasan yang setimpal.
Akhir kata, penulis hanya memohon kepada Allah Swt. agar menjadikan penyusunan buku ini semata
mengharap keridaan-Nya sehingga dapat menjadikan ladang amal yang mampu mendekatkan diri ke
dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
“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 gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.’” Q.S. At-Taubah ([9]:105).

Bandung, Oktober 2019

Tim Penulis

ix

Book 1.indb 9

11/10/2019 13:42:37

x

Book 1.indb 10

11/10/2019 13:42:37

BAB

Ekonomi Islam dalam
Perspektif Filsafat Ilmu

Book 1.indb 1

1

11/10/2019 13:42:41

Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam: Solusi Keadilan dan Kesejahteraan

PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam adalah perpaduan dua ilmu, yaitu ekonomi dan agama Islam (fikih
muamalah). Seperti ilmu-ilmu lain, ekonomi Islam memiliki dua objek kajian, yaitu formal dan material.
Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang
dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun
aspek legalitas sebuah transaksi. Sementara objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan
ilmu ekonomi Islam (Mufid, 2010).
Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, kita pun dapat menelusuri eksistensinya.
Hal ini dilakukan melalui tiga pendekatan yang selalu digunakan dalam filsafat umum, yaitu ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ontologi dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat
dari ilmu ekonomi Islam; pendekatan epistemologi digunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciriciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam; dan pendekatan aksiologi diperlukan untuk melihat fungsi dan
kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam
kehidupan sehari-hari (Akhadiah, 2015).
Masalah inti yang terjadi pada ekonomi Islam adalah penilaiannya yang hanya bisa dilakukan
dengan cara-cara tertentu (terlebih ilmu ekonomi positif). Dalam ekonomi Islam, kita akan menemukan
kasus-kasus di mana hipotesis-hipotesis dasar hanyalah simplikasi yang didasarkan pada model empiris
yang paling tentatif, atau hipotesis-hipotesis tidak dirumuskan dalam bentuk yang bisa diuji. Oleh karena
itu, ilmu ekonomi Islam pun memiliki ruang untuk berbagai teori dan pernyataan yang tidak bisa diuji
dengan harapan akan terbuka kemungkinan untuk mengeksekusinya dengan suatu cara yang bisa diuji
(Raharjo, 1998).
Islam sejatinya merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang di dalamnya berisi tatanan nilai yang
mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, hingga urusan
kehidupan lainnya. Syariat Islam mengatur berbagai hal, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah
sehingga pengaturan sistem ekonomi pun tidak bisa dilepaskan dari syariat Islam. Meski individu memiliki
hak untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu, tetapi hal itu tentu tidak boleh
menyimpang dari kerangka syariat Islam. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya
kekacauan di masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, nilai Islam bertindak sebagai
pedoman dan sumber informasi dalam proses perkembangan ilmu sehingga aspek ontologi, epistemologi,
dan aksiologi harus sesuai dengan koridor Islam (Qomar, 2015).

SEKILAS TENTANG ILMU DAN HAKIKAT ILMU
Ilmu merupakan upaya manusia yang bersifat kognitif-rasional dan menggunakan metode tertentu
sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan yang sistematis dan menjelaskan kausalitas mengenai suatu
objek tertentu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam maupun sosial. Karakteristik ilmu adalah
rasional, empiris, sistematis, objektif, verifikatif, dan terbuka untuk koreksi. Fungsi ilmu sendiri bertujuan
untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Ilmu menjalankan fungsinya
melalui teori yang dikandungnya. Teori-teori ilmu yang ada antara lain himpunan konsep atau konstruk,
variabel, asumsi, dan proposisi-proposisi yang telah teruji secara empiris. Komponen ilmu terdiri atas
fenomena, konstruk, variabel, proposisi, fakta, dan teori (Tutik, 2014).
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Menurut Bakker dan Zubair (1994), ditinjau dari hakikat keilmuan, ada tiga aspek penting yang harus
dipahami. Pertama, apa yang dipelajari atau apa objek studi ilmu (aspek ontologi), kedua, bagaimana
ilmu mempelajari objek studinya (aspek epistemologi), dan ketiga, apa nilai guna ilmu (aspek aksiologi).

Aspek Ontologi Ilmu
Ontologi sebagai ilmu mempelajari sesuatu yang ada. Ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian
keilmuan yang bisa dipikirkan manusia secara rasional dan yang bisa diamati melalui pancaindra manusia
(Sudibyo dkk., 2014). Ontologi merupakan salah satu area penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno.
Awal mula alam pikiran Barat pun sudah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi.
Tokoh tertua di antara segenap filsuf Barat yang kita kenal adalah seorang Yunani yang arif dan bijaksana
bernama Thales.

Aspek Epistemologi Ilmu
Pada hakikatnya, epistemologi membahas filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber)
pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi), dan kesahihan (validitas)
pengetahuan tersebut. Ilmu ekonomi Islam (Islamic Economics) sebagai sebuah disiplin ilmu jelas memiliki
landasan epistemologi. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber)
ekonomi Islam, metodologinya, serta validitasnya secara ilmiah (Arwani, 2017).
Epistemologi ini umumnya disebut filsafat pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah
theory of knowledge. Istilah epistemologi muncul pertama kalinya dan digunakan oleh J. F. Ferrier
pada tahun 1854. Dalam pengertian terminologi, Miska Muhammad Amin mengungkapkan bahwa
epistemologi terkait dengan masalah-masalah: a) Filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha
mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan, b) Metode, sebagai metode yang bertujuan mengantar
manusia memperoleh pengetahuan, dan c) Sistem, sebagai suatu sistem yang bertujuan memperoleh
realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri.
Dalam tradisi keilmuan dan perspektif Barat, ada tiga aliran besar filsafat ilmu, yaitu empirisme,
rasionalisme, dan positivisme. Pada era modern, empirisme dikembangkan pada zaman renaisans dengan
tokoh utamanya Francis Bacon (1561–1626). Filsafat Bacon ini memiliki peran penting dalam metode
induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah, serta bersifat praktis dan empiris. Aliran ini memberi kekuasaan
kepada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah secara empiris.
Rasionalisme aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan
yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan
melalui aktivitas akal yang menangkap objek. Bagi aliran ini, kekeliruan aliran empirisme terletak pada
kelemahan alat indra yang terbatas. Kelemahan tersebut pun dapat dikoreksi jika manusia menggunakan
akalnya. Rasionalisme sendiri tidak menyangkal kegunaan indra dalam memperoleh pengetahuan.
Pengalaman indra diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan materi-materi sehingga akal
dapat bekerja. Namun, agar manusia bisa sampai pada kebenaran diperlukan akal laporan indra menurut
rasionalisme karena materinya belum jelas dan belum sistematis alias kaos (kacau). Materi pengalaman
dengan indra selanjutnya harus dipertimbangkan oleh akal. Akal bertindak sebagai pengatur dan
melakukan sistematisasi pada pengalaman tersebut secara logis sehingga terbentuklah pengetahuan.
Metode positivisme dikemukankan oleh Auguste Comte (1798–1857).
3
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Ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau
metode ilmiah. John Dewey, seorang filsuf dari Amerika Serikat (1859–1952), merumuskan metode keilmuan
itu sebagai gabungan antara cara berpikir deduktif (yang dikembangkan oleh aliran filsafat rasionalisme) dan
cara berpikir induktif (yang dikembangkan oleh aliran filsafat empirisme), yang sering juga disebut sebagai
proses logico-hypothetico-verifikatif. Prosedurnya terdiri atas enam langkah utama, yaitu merumuskan masalah,
menyusun kerangka berpikir, menyusun hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, menguji hipotesis,
dan menarik kesimpulan. Lihatlah Gambar 1.1 yang menunjukkan skema metode keilmuan.

METODE KEILMUAN/METODE ILMIAH
(Proses logico-hypothetico-verifikatif)

RUMUSAN
MASALAH

KHAZANAH
PENGETAHUAN
ILMIAH

Dunia rasional
(Proses berpikir deduktif)
Kebenarannya bersifat koheren

Logika Matematika

PENYUSUNAN
KERANGKA
BERPIKIR

HIPOTESIS
(Jawaban Tentatif)

Dunia empiris (Proses berpikir induktif)
Kebenarannya bersifat korespondensi

DATA ANALISIS DAN
PENGUJIAN HIPOTESIS

Statistika

Diterima

Gambar 1.1

KESIMPULAN

Ditolak

Metode keilmuan: gabungan proses berpikir deduktif-induktif.
Sumber: Kusnendi, 2010.
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Aspek Aksiologi Ilmu
Ilmu sebagai produk pikiran dapat bersifat positif dan normatif. Ilmu bersifat positif berkenaan dengan
fungsi ilmu sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai gejala dari
objek studi yang dipelajari sebagaimana apa adanya. Sementara ilmu bersifat normatif berhubungan
dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mengendalikan berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari ke
arah yang diinginkan (apa yang seharusnya, bukan apa adanya). Jadi, secara normatif, ilmu diterapkan
sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan hidup manusia lebih mudah dalam mencapai
kesejahteraan. Dalam konteks ini, etika, moral, dan nilai menjadi pertimbangan utama. Tanpa ketiganya,
ilmu yang seharusnya diterapkan untuk membawa berkah dan penyelamatan justru akan menimbulkan
malapetaka. Kesimpulannya, aspek aksiologi ilmu berkaitan dengan sifat normatif ilmu, yaitu apa nilai
guna ilmu untuk kehidupan manusia (Ginting dan Situmorang, 2008).

HAKIKAT KEILMUAN DALAM EKONOMI ISLAM
Aspek Ontologi Ekonomi Islam
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aspek ontologi ilmu mengkaji mengenai apa yang dipelajari
serta di mana dan siapa yang terlibat dalam ilmu. Secara ontologi, ilmu ekonomi Islam membahas dua ilmu
secara bersamaan, yaitu ekonomi murni dan fikih muamalah. Dalam praktiknya, ilmu ekonomi Islam akan
berkutat dan bersumber dari kedua ilmu tersebut. Selanjutnya, persoalan ontologi yang muncul adalah
bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat
dalam fikih muamalah. Hal ini mengingat sumber ilmu ekonomi adalah pemikiran manusia, sedangkan
sumber fikih muamalah adalah wahyu dari Alquran dan hadis. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan
ini pun memunculkan perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Contohnya, ilmu
ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan
kebutuhan hidup manusia. Namun sebaliknya, fikih muamalah belum tentu dapat menerima ketiga sistem
itu karena masih membutuhkan legislasi dari Alquran dan hadis (Mufid, 2018).
Di sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi dan fikih muamalah tentu saja berbeda. Tolok ukur
kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu pada tiga teori kebenaran yang digunakan dalam filsafat
ilmu, yaitu koherensi (kesesuaian dengan teori yang telah ada), korespondensi (kesesuaian dengan
fenomena yang ada), dan pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya). Sementara teori kebenaran
fikih muamalah mengacu secara ketat terhadap wahyu dan transaksi ekonomi akan dipandang benar ketika
tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran
yang digunakan, tentu saja menjadi sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fikih muamalah.
Apalagi secara faktual pun pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi
masih nyaris sama dengan sistem ekonomi konvensional (Manan, 2017).
Dalam memahami kerangka ontologi, ilmu ekonomi Islam menggunakan beberapa pendekatan.
Pertama, menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai
ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan membawa ilmu ekonomi modern dalam
keselarasan syariat Islam. Kedua, mengambil definisi terkini dan paling sedikit dikritik, yang kemudian
dikenal dengan ajaran Islam. Salah satu kerangka definisi ilmu ekonomi yang sangat sedikit mendapat
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kritikan adalah pernyataan dari Lord Robbins. Ia mengutarakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu
yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung
pilihan-pilihan penggunanya dengan syariat (Wardi, 2014).
Ekonom muslim lain merumuskan ontologi ekonomi Islam dengan cara mengakomodasi terlebih
dahulu berbagai persyaratan yang menjadi ciri dalam Islam. Aktivitas ekonomi menurut Islam sendiri
bukan semata didasarkan pada pemikiran manusia, tetapi harus berlandaskan syariat. Ekonomi Islam
adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiah, insaniyah, serta merupakan ekonomi yang berakhlak dan ekonomi
pertengahan. Nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam seluruh kegiatan perekonomian, mulai dari produksi,
distribusi, hingga konsumsi (Islamadina, 2014).
Sebagai ekonomi ilahiah, ekonomi Islam menyandang posisi yang tinggi dan suci. Dalam praktiknya,
hal tersebut pun dijadikan sebagai pedoman. Tujuan utamanya adalah menyelenggarakan aktivitas yang
tidak bertentangan dengan syariat Allah sekaligus menggapai rida dan berkah-Nya. Sementara dalam
kerangka ekonomi berakhlak, ekonomi Islam sangat menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal
ini berkaitan dengan prinsip ilahiah bahwasanya manusia adalah khalifah di bumi. Kemudian, sebagai
ekonomi pertengahan, ekonomi Islam ibarat menjadi penengah antara kapitalisme dan sosialisme, dan
tentu saja, ekonomi Islam berbeda dari keduanya. Kapitalisme begitu mengutamakan kepentingan individu
sehingga kekayaan dikuasai sepihak saja. Orientasi utamanya adalah menjatuhkan lawan dan meraih
kejayaan pribadi. Sementara sosialisme atau komunisme sangat bertolak belakang dengan kapitalisme.
Mereka berusaha menghapus hak milik pribadi dan menyamaratakan semua hal (Rosyidah, 2017).
Beranjak dari kekurangan kedua sistem tersebutlah ekonomi Islam muncul sebagai pembaru. Sistem
ekonomi Islam berupaya mereformasi kelemahan dari kedua sistem tersebut. Ekonomi Islam bertindak
sebagai penengah antara individu dan masyarakat, dunia dan akhirat, serta idealisme dan fakta. Melalui nilai
yang ada, ekonomi Islam mencoba membangun dasar-dasar sosial dan hukum yang berbeda dari kapitalisme
maupun sosialisme. Islam menganut filsafat sistem yang didasarkan pada konsep-konsep pokok tersendiri:
•
•
•

Kekayaan yang ada di muka bumi adalah milik Allah dan semua makhluk tunduk kepada-Nya.
Manusia sebagai khalifah memang memiliki hak, tetapi tidak mutlak.
Setiap manusia setara serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Manusia wajib memakmurkan
bumi agar dapat menjadi sumber penghidupan (termasuk dari segi ekonomi).
Manusia juga harus meyakini adanya pembalasan sebagai konsekuensi, termasuk dalam aktivitas
ekonomi.
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Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam harus
memperhatikan etika serta nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, segala aktivitas yang dijalankan harus sesuai
dengan syariat Islam karena Islam membimbing manusia di jalan yang benar. Syariat Islam harus menjadi
dasar dalam membangun sumber daya. Kita kembali pada hakikat penciptaan manusia oleh Allah, yaitu
sebagai khalifah. Tugas utama manusia sebagai khalifah adalah menjaga dan memakmurkan bumi untuk
meraih berkah dari-Nya (Mubarok, 2013).
Adapun prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar dari misi kekhalifahan manusia adalah sebagai
berikut.
•

•

•

Tauhid. Dengan berlandaskan tauhid, manusia (dalam hal ini, pelaku ekonomi khususnya) harus
meyakini bahwa semua yang ada di bumi ini, termasuk sumber daya alam dan manusia, adalah milik
Allah semata. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan aktivitas yang dijalankan harus senantiasa
didasarkan pada tauhid yang kuat.
Keseimbangan. Para pelaku ekonomi hendaknya jangan memperhatikan kesejahteraan pihakpihak tertentu saja, tetapi harus berlaku adil kepada semua golongan. Pelaku ekonomi pun dituntut
kesadarannya untuk turun tangan membantu mereka yang membutuhkan sekaligus memberikan
aksi yang nyata (misalnya, membantu keuangan) sehingga pasar menjadi hidup.
Kehendak Bebas. Prinsip ini mengandung makna bahwa Allah tidak hanya memiliki kekuasaan
dan kebebasan mutlak, tetapi juga mempunyai sifat rahman dan rahim (pengasih dan penyayang).
Allah membebaskan manusia untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Begitu pula dalam hal
ekonomi. Manusia bisa memilih untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang baik dengan prinsip tauhid
dan keseimbangan tadi sehingga bermanfaat bagi umat manusia, atau memilih jalan yang sebaliknya.
Dari sinilah lahir tanggung jawab manusia sebagai individu dan masyarakat, serta kesadaran social
(social awareness).

		

Selanjutnya, apa yang akan dipelajari dalam ekonomi Islam? Lihatlah skema ekonomi Islam dalam
Gambar 1.2.
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Sumber Daya yang
Relatif Terbatas

Kelangkaan relatif
menyebabkan manusia
harus efisien dalam
menggunakan sumber
daya.

Masalah ekonomi yang
mendasar:
Kelangkaan Relatif

Kita tidak bisa berlebihan
dalam menggunakan
sumber daya yang langka.
Inefisiensi yang terjadi
karena kesalahan dalam
penggunaan sumber daya
dapat mengakibatkan:
• Kemiskinan
• Inflasi
• Pengangguran
• Pertumbuhan Negatif

Masalah Pilihan

Pengetahuan

Petunjuk Allah
• Alquran
• Hadis

Gambar 1.2

Kebutuhan
yang Terbatas

EKONOMI ISLAM

M1: Apa yang harus
diproduksi?
M2: Bagaimana cara
memproduksi?
M3: Bagaimana
memberikan
penghargaan pada faktor
produksi?
M4: Bagaimana cara
mengendalikan inflasi
dan pengangguran?
M5: Bagaimana mencapai
pertumbuhan ekonomi
yang positif?

Akal/Deduksi (Istiqra)
Pikiran/Induksi (Istinbat)

Skema ekonomi Islam.
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PENGETAHUAN

PETUNJUK ALLAH

AKAL DAN PIKIRAN

PRINSIP EKONOMI

PRINSIP DASAR
(Berdasarkan Petunjuk Allah)

PRINSIP SEKUNDER
(Berdasarkan Akal dan Pikiran)

SISTEM EKONOMI
• Motivasi
• Kepemilikan
• Pengambilan Keputusan
• Implementasi

TEORI EKONOMI
Studi tentang perilaku ekonomi
dari konsumen, produsen, dan
pemerintah
• Mikroekonomi
• Makroekonomi

Gambar 1.3

Pengetahuan.
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MIKROEKONOMI
UNTUK MEMAHAMI
CARA KERJA PASAR
(Memperkirakan perubahan
harga dan jumlah yang
diproduksi)

UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN PERSONAL
DAN MANAJERIAL
(Jika upah naik, karyawan
akan lebih giat bekerja atau
tidak? Jika perusahaan
menaikkan harga, apakah
yang akan dilakukan oleh
pesaing?)

UNTUK MENGEVALUASI
KEUNGGULAN
KEBIJAKAN PUBLIK
(Patutkah pemerintah
mencegah atau mendorong
merger? Haruskah
pemerintah membayar biaya
pendidikan kita?)

Ilmu ekonomi mempelajari dan meneliti bagaimana manusia
membuat keputusan
Keputusan ekonomi dibuat berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh manusia.
Dalam Islam pengetahuan diperoleh dari dua sumber:
• Petunjuk Allah
• Akal dan pikiran

Gambar 1.4

Mikroekonomi.

SYARIAT

Sifat Syariat

•
•
•

Akidah (Iman)
Akhlak (Etika)
Muamalah (Interaksi)
• Manusia dan Tuhan
(Hablun minallah)
• Sesama manusia
(Hablun minannas)

Gambar 1.5

Sumber Syariat

•
•
•
•
•

Alquran
Sunah
Ijmak
Kias
Ijtihad

Tujuan Syariat

•
•
•

Pendidikan tarbiah
Keadilan
Perlindungan
kepentingan umum
(maslahah al-‘ammah)

Syariat.

10

Book 1.indb 10

11/10/2019 13:42:45

BAB 1

Barang
Jasa

Terbatas
(Limited):
Primary
Needs

Mempunyai
Nilai Guna
(Utility)

Menjadi
Alat
Pemuas

Jumlahnya
Terbatas
(Scarcity)

Cukup
Tidak Cukup

Kebutuhan
Manusia
Tidak
Terbatas
(Unlimited):
Secondary
Needs

Gambar 1.6
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Muncul
Masalah
Ekonomi

Kemiskinan
Individu Warga
Negara?

Kemiskinan
Negara?

Masalah ekonomi Islam.

Aspek Epistemologi Ekonomi Islam
Dalam Islam, ada beberapa macam epistemologi, yaitu (a) Perenungan (contemplation) tentang sunatullah
sebagaimana yang dianjurkan di dalam Alquran, (b) Pengindraan (sensation), (c) Tafaqquh (perception,
concept), dan (d) Penalaran (reasoning). Epistemologi dalam Islam mengandung pengertian bahwa
manusia bukanlah makhluk yang bisa berdiri sendiri dan menentukan segalanya. Manusia bertaut kepada
Allah. Oleh karena itu, tiap keberhasilan dan kegagalan bergantung pada usaha manusia itu sendiri, dan
tentu saja, iradat (kehendak) Allah. Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk
membicarakan filsafat pengetahuan. Di satu pihak, epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti
Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Sementara di pihak lain, epistemologi
Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran).
Dalam hal ini, manusia berfungsi sebagai subjek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah
berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya. Dalam Islam, manusia
memiliki pengetahuan, dan mencari pengetahuan itu sendiri sebagai suatu kemuliaan.
Ada beberapa perbedaan antara filsafat pengetahuan Islam (epistemologi Islam) dan epistemologi
pada umumnya. Secara garis besar, sumber pengetahuan dalam Islam adalah wahyu dan ilham. Sementara
epistemologi pada umumnya menganggap bahwa kebenaran hanya berpusat pada manusia sebagai
makhluk mandiri yang menentukan kebenaran. Epistemologi Islam mencakup pula pemikiran dari para
11

Book 1.indb 11

11/10/2019 13:42:46

Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam: Solusi Keadilan dan Kesejahteraan

tokoh-tokoh Islam tentang pengetahuan serta kerangka besarnya lagi-lagi didasarkan pada pandangan
bahwa manusia tidak lain adalah khalifah yang bergantung kepada Allah dalam mencari kebenaran.
Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ada empat aksioma etika yang memengaruhi ilmu ekonomi Islam,
yaitu tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Asumsi dan pemikiran yang diketengahkan harus
mampu dibuktikan secara nyata
Sekarang, kita akan membahas hakikat ilmu ekonomi dari sudut pandang epistemologi umum dan
Islam. Menurut epistemologi umum, ilmu ekonomi diperoleh dari pengamatan (empirisme) terhadap
gejala sosial yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari situ, dibuatlah
premis-premis khusus yang tujuan akhirnya adalah menarik kesimpulan yang dapat berlaku secara umum.
Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan
yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori
umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Contohnya, teori permintaan (demand) dalam
ilmu ekonomi berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik maka harga barang tersebut
secara otomatis akan menjadi naik”. Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang
diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teoriteori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam context of discovery.
Hal ini berbeda dengan fikih muamalah dalam Islam. Dalam Islam, pengetahuan diperoleh dari
pengkajian terhadap Alquran dan hadis. Ini dilakukan oleh para fukaha (ahli hukum Islam). Mereka
mengkaji dengan teliti melalui kaidah-kaidah ushuliyah, dan kemudian merumuskan hasilnya berupa
aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi umat (dalam hal ini aturan perekonomian). Rumusan-rumusan
tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang
disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan
kesimpulan yang baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, fikih muamalah sendiri menganut penalaran
yang bersifat kualitatif. Contohnya, kaidah ushuliyah yang berbunyi “al-ashlu fi al-asyyai al-ibahah illa
dalla dalilu ‘ala tahrimihi, yang berarti “asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah
dalil yang mengharamkannya”. Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi maka seluruh transaksi bisnis pada
dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nas yang mengharamkannya. Larangan yang kemudian diberlakukan
terhadap praktik bunga dan riba dalam perbankan konvensional disebabkan adanya beberapa nas yang
mengharamkannya, yaitu Q.S. Al-Baqarah (2:275). Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal
sebagai context of justification.
Perbedaan yang terjadi antara epistemologi umum dan Islam seperti yang dijelaskan di atas adalah
karena adanya perbedaan metodologi. Dalam Islam, pemikiran, salah satunya disusun oleh para ulama
mutaqaddimin (mutakadim). Mereka melakukan penyelidikan terhadap hukum berdasarkan prinsip
tab’iyyah al-aql li an-naql. Artinya, analisis hukum merupakan naqli atau analisis teks sesuai dengan
anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Mereka pun tidak pernah mengembangkan metode
analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik. Ini terlepas dari fakta bahwa Al-Ghazali
pernah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dan ra’yu dengan mengembangkan teori maslahat
berdasarkan logika induksi yang sejatinya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam
praktiknya, Al-Ghazali dan Al-Syatibi sebagai dua tokoh maslahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh
juga ke dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya.
Analisis tekstual dengan metode deduksi tersebut akhirnya berkembang di kalangan ulama fukaha.
Di sisi lain, salah satu syarat dalam ilmu pengetahuan sendiri adalah menggabungkan metode deduksi dan
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induksi. Untuk itulah, Imam Syafi’i, salah satu ulama besar Islam ini memiliki keahlian menggabungkan
metode induksi dengan deduksi dalam fatwa-fatwanya. Contohnya, saat itu ia mencoba meneliti tentang
masa atau rentang waktu haid wanita. Dari situ, ia kemudian menggunakan kias terhadap masalah lainnya,
seperti kewajiban salat bagi wanita yang masa haidnya melebihi jangka waktu terlama wanita normal.
Inilah yang kemudian membuat Imam Syafi’i dianggap mampu menggabungkan antara metode induksi
dan deduksi karena menerapkan penelitian lapangan yang disandingkan dengan kias.
Selain kasus haid di atas, Imam Syafi’i juga mengemukakan ijtihad baru berupa qaul jadid untuk
menggantikan qaul qadim-nya. Perubahan fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan lingkungan
geografis kota Basrah dan Mesir. Perbedaan lingkungan geografis itu lantas disesuaikan dengan kaidah
deduktif dalam ilmu ushul fiqih yang berbunyi “taghayyar al-ahkam bi al-taghyar al-azmanah wa al-amkinah.”
Perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan fikih muamalah juga dapat kita telaah dari aspek
aksiologinya. Pada dasarnya, ilmu ekonomi berorientasi untuk membantu manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya, sedangkan fikih muamalah berperan sebagai pengatur hukum kontrak (akad)
baik yang bersifat sosial maupun komersial. Jadi, secara pragmatis dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi
lebih bersifat materialistis yang berfokus mempelajari teknik dan metode, sementara fikih muamalah
mementingkan hal-hal yang bersifat normatif, terutama dalam menentukan status hukum boleh tidaknya
sebuah transaksi bisnis.
Di samping problem epistemologis, ilmu ekonomi Islam banyak mendapatkan tantangan dari ilmu
ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional sendiri, terutama yang berkembang di Barat, sangat
mengutamakan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama
lain. Padahal, menurut Islam, konsep tersebut seharusnya mendapatkan banyak sekali koreksi agar sesuai
dengan paham yang sudah digariskan oleh syariat Allah. Berikut beberapa poin yang penting disoroti
dalam ilmu ekonomi:
•

•

•

•

Konsep harta. Dalam ilmu ekonomi konvensional, tidak ada nilai tertentu dalam hal kepemilikan
harta. Selama mengandung nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran
jika barang-barang yang haram, seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, daging babi, dan
sebagainya termasuk properti yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas bisnis.
Konsep uang. Dalam fikih muamalah, definisi uang yang sebenarnya adalah uang riil (real money),
berupa emas atau perak. Padahal sejak zaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan
sebagai alat tukar. Sebagai gantinya, uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat.
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum uang kertas ini. Ada yang menganggap bahwa uang
kertas tidak diterima dalam syariat karena bukan harta riil dan ada pula yang menerimanya.
Konsep bunga dan riba. Dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi
bahan perdebatan, meski sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya.
Dalam ilmu fikih muamalah, istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan tentang hukum riba
boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharamkannya. Dengan konsep uang kertas
(abstract money), konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan.
Konsep time value of money. Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan
konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar
ketimbang pada masa yang akan datang. Di sisi lain, tidak didapati penjelasan dalam fikih muamalah
meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh (ba’i mu’ajjal) termasuk diskusi yang tidak sedikit
dibahas di antara para ulama.
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•

•

Konsep modal. Dalam ilmu ekonomi konvensional, modal adalah segala benda, fisik maupun abstrak,
yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Contohnya adalah uang dan hak kekayaan intelektual.
Dalam fikih muamalah klasik, pengertian modal terbatas hanya pada benda fisik. Uang pun hanya
dapat berperan sebagai alat tukar. Jika ingin menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh
keuntungan maka segala sesuatunya harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk fisik.
Konsep lembaga. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ilmu ekonomi konvensional mengizinkan
adanya entitas individual atau entitas abstrak. Sementara fikih muamalah objeknya adalah kepada
mukalaf secara individual. Hal tersebut pun berimplikasi pada analisis tentang kepemilikan dan
hubungannya dengan kepemilikan.

Adanya perbedaan epistemologi antara ilmu ekonomi konvensional dan Islam sedikit banyak
memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output yang dihasilkan.
Fikih muamalah yang diajarkan di ekonomi Islam tidak mampu menghasilkan para sarjana muslim yang
diterima di dunia kerja. Alasannya, keterampilan dan penguasaan terhadap ekonomi riil lebih dibutuhkan
sektor industri dan dunia kerja ketimbang keahlian dalam masalah istinbath al-ahkam.
Di samping itu, masih sulit dibayangkan bahwa alumni jurusan fikih muamalah mampu memimpin
sebuah lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, bahkan lembaga zakat dan wakaf.
Demikian pula dunia perbankan, asuransi, dan pasal modal. Sektor ini lebih membutuhkan sarjana-sarjana
yang menguasai ilmu-ilmu praktis seperti akuntansi, statistika, dan matematika ekonomi. Penguasaan
terhadap ilmu-ilmu praktis pun menjadi hal yang sangat esensial mengingat modal yang diputarkan dalam
bidang tersebut hanya dapat dikalkulasikan dengan ilmu-ilmu tersebut. Perusahaan-perusahaan komersial
tentu tidak mau rugi hanya karena masalah miss management yang seharusnya tidak terjadi bila mereka
mempekerjakan orang-orang yang menguasai bidang tersebut dengan baik.

Aspek Aksiologi Ekonomi Islam
Pendekatan aksiologi diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam
menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologi,
memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi, baik konvensional maupun Islam,
cenderung memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Melalui berbagai macam tools yang tersedia, kesamaan-kesamaan pada sebagian kaidah kedua ilmu
ekonomi dalam mengatasi persoalan ekonomi memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam
aktivitas ekonomi yang sifatnya sunatullah.
Ekonomi Islam sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
Nilai Islam bukan semata-semata ditujukan untuk kehidupan muslim, melainkan seluruh makhluk hidup
di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan
nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama (falah). Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena
masyarakat sehingga praktiknya dapat dijalankan tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

14

Book 1.indb 14

11/10/2019 13:42:46

BAB 1

Ekonomi Islam dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Salah satu paradigma ekonomi yang memperoleh apresiasi secara luas dalam beberapa dasawarsa
belakangan ini adalah paradigma Islam. Paradigma Islam muncul sebagai alat untuk menerobos sains (ilmu
ekonomi) positivistik. Jika positivisme hanya mengenal realitas materi maka paradigma Islam mengenal
realitas materi dan realitas lain (the others) yang melampaui materialisme, yaitu realitas spiritual. Realitas
di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologi ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan
dengan aspek aksiologi fikih muamalah karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu
sah dalam pandangan fikih muamalah. Contohnya, modus transaksi kontemporer melalui perantaraan
internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli
dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui memorandum of
understanding (MoU) yang dibuat sebelumnya. Namun, fikih muamalah dengan sejumlah teorinya belum
tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini, yaitu
tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan dan tidak adanya akad jual beli yang wajib diucapkan
secara jelas oleh masing-masing pihak.

KESIMPULAN
• Dalam pandangan Islam, wahyu (dalil naqli) adalah sumber utama dari semua informasi yang ada
dalam kehidupan sosial dan alam semesta. Wacana keilmuan dari aspek ontologi, epistemologi,
dan aksiologi harus berada dalam koridor wahyu, yaitu Alquran dan sunah sehingga produk
pemikiran yang dihasilkan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam—meski hasil kajian empiris
masih memberikan peluang terjadinya perbedaan karena memang Islam memberikan tempat yang
proporsional terhadap kemampuan ijtihad seseorang, tetapi ilmu yang dihasilkan tetap dalam koridor
kerangka pemikiran yang dibangun dari landasan Islam.
• Sistem ekonomi Islam mereformasi kelemahan dan kekurangan dari dua sistem yang berseberangan.
Ekonomi Islam merupakan penengah antara individu dan masyarakat, dunia dan akhirat, serta
idealisme dan fakta.
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