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KONSEP LABA
BERDASARKAN FIQH MU’ĀMALAH

A. Definisi Laba atau Keuntungan
Laba adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok
dan

biaya

operasi.

Kalangan

ahli

ekonomi

mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan
dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang
yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya
yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan
tersembunyi. al-Zamakhsari mendefinisikan keuntungan
yaitu, ) (الفضل على رأس املالatau sebagai kelebihan dari modal
pokok setelah ada unsur usaha perdagangan1.
Karena perniagaan atau bisnis berarti jual beli dengan
tujuan

memperoleh

dan

mencari

keuntungan,

maka

keuntungan menjadi tujuan mendasar dalam sebuah
transaksi perniagaan atau jual beli bahkan merupakan tujuan
asli dari perniagaan.

1
Lihat Mahmud ibn Muhammad az-Zamakhsyari, Tafsir alKasysyaf, Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, Beirut, 1424 H, vol 1, hlm. 77.
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bahasa Arab ( ِِاح
 ( الرِبِحِ و الرِبِحِ وِ الرِ بyaitu laba
Dalam
berarti pertumbuhan (an-namā‟), seperti terdapat dalam
Lisān al-‟Arāb karangan Ibnu Manzūr yaitu, pertumbuhan
dalam dagang. Sebagaimana firman Allah

di dalam surat

al Baqarah ayat 16:

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan
dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung
perniagaan mereka dan tidaklah mereka
mendapat petunjuk”.
Al-Azhari mengatakan, maksud atau tujuan jual beli
adalah laba (a- ribhu) dan perdagangan adalah rābihah yang
mengandung arti laba hasil dagang. Contoh lain, “Saya
telah menjual sesuatu (barang) secara murabahah dengan
ketentuan dari setiap 10 dirham diambil 1

dirham”.

Artinya, dengan keuntungan satu dirham berarti 10%2.
Al-Qurthubi

dalam

menafsirkan firman Allah
perniagaan

mereka

dan

al-Jamī‟

Ahkāmil-Quran

“Maka tidaklah beruntung
tidaklah

petunjuk”, mengatakan bahwa Allah
2

li

mereka

mendapat

mendasarkan

Maktabah Syāmilah, ”al-Mausu‟ah al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah”,

Kuwait: Wizāratul waqf wa Syu‟ūn al Islamiah, 2006.
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pengertian laba dagang itu kepada kebiasaan orang Arab
seperti pada ucapan mereka, “beruntung daganganmu”,
atau, “merugi transaksimu”. Kedua ungkapan ini berarti
“kamu beruntung dan merugi dalam jual beli kamu”3.
Adapun dalam Tafsir an-Nasafi dikatakan bahwa laba
ialah kelebihan dari pokok dan perdagangan itu ialah
pekerjaan si pedagang. Si pedagang ialah orang yang
membeli

dan

menjual

untuk

mencari

laba.

Pada

perdagangan hanyalah penyandaran metafora (majazi).
Karenanya, arti kalimat “

, ialah

“perdagangan itu tidak beruntung”. Dengan adanya
susunan “membeli kesesatan dengan kebenaran (petunjuk(”
sebagai kiasan (majazi), kemudian langsung diikuti dengan
menyebutkan laba dan dagang serta mereka tidak mendapat
petunjuk dalam pedagangan mereka, seperti para pedagang
yang selalu merasakan keuntungan dan kerugian dalam
dagangannya.

Jelasnya,

tujuan

para

pedagang

ialah

menyelamatkan modal pokok dan meraih laba4.
3
Abu „abdullāh bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshāri alKhajraji Samsuddin al-Qurthubi, “ al-Jamī‟ li Ahkāmil Al-Qur‟ān”, Dār
Aalim al-Kutub, Saudi Arabia, 2003, http://www.raqamiya.org.
4
Kismawadi,“Perhitungan Laba dalam Konsep Islam”,
kismawadi.blogspot.com, Februari 2009.
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Sementara itu, orang-orang yang dicontohkan dalam
ayat-ayat di atas menyia-nyiakan semua itu, yaitu modal
utama mereka ialah al-hudā (petunjuk), tetapi petunjuk itu
tidak

tersisa

pada

(penyelewengan)

mereka

atau

karena

(kesesatan)

adanya
dan

dhallah

tujuan-tujuan

duniawi. Jadi, yang dimaksud dengan ad-dhal ialah orangorang yang merugi karena orang tersebut tidak dapat
menyelamatkan modal utamanya, maka orang seperti ini
tidak bisa dikatakan orang yang beruntung.
Di dalam Tafsir al-Manar bahwa sesungguhnya
mereka (orang-orang munafik) lebih memilih kesesatan
(dhalālah)

daripada

petunjuk

(al-hudā)

demi

suatu

keuntungan yang mana mereka yakin bisa mendapatkannya
dari orang lain. Bentuknya adalah barter antara kedua belah
pihak dengan tujuan mendapatkan laba. Inilah makna
partnerhip (isytirak) dan pembelian (syira‟) di dalam laba
dan

membeli.

Adapun

menyandarkan

laba

pada

perdagangan adalah jelas sekali karena laba itu ialah
pertambahan pada hasil dagang. Proses barter ini akan
menumbuhkan laba5.

5

Ibid.

4| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

Karenanya, maksud ayat di atas seolah-olah dikatakan
bahwa tidak ada pertambahan dalam perdagangan mereka,
atau mereka telah menjual petunjuk dalam perdagangan itu,
karena mereka telah menjual petunjuk dan ajaran yang telah
diberikan Allah kepada mereka dengan kegelapan taklid.
Kesesatan hawa nafsu, serta bid‟ah-bid‟ah yang telah
mengendalikan diri mereka.
Juga, sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir Rūhul
Ma‟āni

karangan

al-Alūsi

tentang

tafsir

ayat

ini,

“Perdagangan itu ialah pengelolaan terhadap modal pokok
untuk mencari laba”6. Laba itu ialah penambahan pada
modal pokok. Dari beberapa tafsir di atas dapat disimpulkan
bahwa pengertian laba dalam Al-Qur‟an berdasarkan ayatayat yang telah disebutkan di atas ialah kelebihan pokok
atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari
proses dagang. Jadi, tujuan utama para pedagang ialah
melindungi

dan

menyelamatkan

modal

pokok

dan

mendapatkan laba.
Dalam hadist Rasulullah

menjelaskan tentang

rahasia dibalik keuntungan bukan kecil atau besarnya
Syihābuddin Mahmūd bin Abdullāh al-Husaini al-Alūsi, “Rūhu alMa‟āni fī Tafsīri al-Qur‟ānul al-Adzīm wa as-Sab‟i al-Matsāni”,
http://www.altafsir.com
6
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keuntungan, namun nilai keberkahan adalah sisi yang paling
urgent dalam keuntungan. Beliau

bersabda:

َََََََىََََ بَََ دَ َزاََ سَضَََ ا
عَََ د
ََََََعَََََ عَََ اََََبََََ صَََََ ا
َََََََع
ََوَسََََََ لَبيَ اََبََََعَب
َبَبََخَََبسَ ََب ََََ ََتَفَشََلَب أَوَ لَبي
َََدَتَََ ََتَفَشََلَب فَإ
َفَ وَ َوزَبَب
صذَلَب وَبََََََب
َ
ََذَ م
َ
َََب
بَََعَ ه
َََب
بَىسَنَ ََ ه
َت
وَإَََ وََتََب
َبَشَوَت
َََب
بَََ َع ه
“Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw beliau
bersabda: "Kedua orang penjual dan pembeli
masing-masing memiliki hak pilih selama
keduanya belum berpisah, bila keduanya
berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan
diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila
mereka berlaku dusta dan saling menutupnutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan
penjualannya." (HR. Ahmad)7.
Hadist di atas menggambarkan beberapa pelajaran penting,
di antaranya:
1.

Adanya

nilai

kejujuran

dan

keterbukaan

dalam

berjualan menjadi sebab utama turunnya keberkahan
dari Allah8. Sehingga Rasulullah saw mengingatkan
dengan keras bahwa penjual/pedagang yang tidak jujur
terancam keluar dari umat Muhammad saw, sementara
7

Ahmad bin Hambal, “Musnad al Imam Ahmad bin Hambal”,

Mu‟asasah ar Risalah, Kuwait, 1999
8
Lihat Ibnu Hajar al-Asqolani, “Fathul Bari”, Maktabah Fayyadh al
Manshuroh,1419 H, Vol. 4, hlm: 378
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dijanjikan kepada penjual yang jujur bahwa mereka
akan bersanding dengan para nabi, para shiddiqin dan
para syuhada.
2.

Keberkahan dalam kontek hadist ini adalah keberkahan
atas barang yang dibeli konsumen sehingga bermanfaat,
memiliki daya guna sesuai harapan pembelinya.
Adapun keberkahan penjual adalah keberkahan dalam
keuntungan yang didapat.

3.

Keuntungan akhirat bagi seorang muslim lebih utama
dan lebih besar dari keuntungan dunia9. Artinya ketika
seorang mukmin tidak mendzalimi saudaranya dalam
jual-beli merupakan keuntungan baginya.
Dalam al-Qur‟an terdapat beberapa makna keuntungan

atau laba yang tidak hanya terbatas pada sisi material saja,
akan tetapi lebih menyangkut kepada keuntungan atau falah
di dunia dan akhirat. Di antaranya:
1.

Keuntungan berarti harta yang dibelanjakan di jalan
Allah .

9

Lihat Muhammad al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Dar Ihyaul Kutub

al-Arabiyah, Vol. 2. hlm: 77.
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“Adapun orang yang memberikan (hartanya di
jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan
adanya pahala yang terbaik (Surga), maka
Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan
yang mudah”. (QS. Al-Lail: 5-7)
2.

Keuntungan berarti sikap bersyukur terhadap nikmat.

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah
kamu siarkan.” (QS. Adh-Dhuha: 11)
3. Keuntungan berarti beriman, beramal shaleh, dan
berdakwah.

“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benarbenar dalam kerugian, kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran
dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran”. (QS. Al-„Ashr: 1-3)
4. Keuntungan berarti menjaga kesucian diri

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang
mensucikan jiwa itu”. (QS. Ays-Syams: 9).
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5. Keuntungan berarti bersabar.

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah
kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan
tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri
kalian) dan bertakwalah kepada Allah, supaya
kalian beruntung”. (QS. Ali „Imran: 200(
6. Keuntungan berarti petunjuk dari Allah

.

“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk
dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang
yang beruntung”. (QS. Al-Baqarah: 5)
7. Keuntungan berarti kebajikan

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar,
merekalah
orang-orang
yang
beruntung”. (QS. Ali „Imran: 104(

8.

Keuntungan berarti berittiba‟ kepada Rasulullah

.
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“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi
yang 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 mereka dari
mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan
bagi mereka segala yang baik 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 beruntung”. (QS. Al-A‟raf:
157)
9. Keuntungan berarti balasan Surga.

“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka
dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-

01| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

penghuni jannah itulah orang-orang yang
beruntung”. (QS. Al-Hasyr: 20)
10. Keuntungan berarti nafkah yang baik.

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut
kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan
nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan
barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran
dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang
beruntung”. (QS. At-Taghabun: 16)
Adapun laba dalam perpektif akuntansi, Smith
mengatakan bahwa laba sebagai suatu kenaikan dalam
kekayaan, dan dikaitkan dengan praktek bisnis. Selain
konsep laba ekonomik, juga dikenal konsep laba akuntansi
yang dikemukakan oleh para ekonom. Laba juga merupakan
usaha dan prestasi manajemen, dimana mereka diberi
imbalan jasa atas kinerja yang telah mereka lakukan. Laba
juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi.
Definisi laba atau profit dalam akuntansi oleh para akuntan
adalah merupakan kelebihan pendapatan dari kegiatan
usaha,

yang

dihasilkan

dengan

mengaitkan antara
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pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang
bersangkutan

(biasanya

tahunan).

Selanjutnya

laba

ditentukan setelah proses itu terjadi.10

B. Hukum Asal Pengambilan Keuntungan Atau Laba.
Asal dari mencari keuntungan adalah disyarīatkan
kecuali dengan cara yang terkandung di dalamnya prinsipprinsip yang merusak keabsahan dan kehalalan transaksi
bisnis.
Adapun keuntungan atau laba adalah selisih antara
harga penjualan barang dengan harga pembeliannya setelah
ditambah biaya operasional perdagangan itu sendiri. Laba
merupakan hasil atau tujuan yang akan diraih dari sebuah
proses transaksi jual beli. Di dalam al-Qur‟ān surat an-Nisā
ayat 29 disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan
10

Isna Septiningsih, “Konsep Pengambilan Keuntungan dalam

Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Agama Islam UMJ, 2008, hlm. 10.
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perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allāh
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.
An-Nisā [4]: 29)
Juga dalam surat al-Baqarah ayat 282 turun setelah
hijrah dimana diperintahkan untuk menuliskan hutang:

“(Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.”.
Sebagaimana al-Qur‟ān juga telah memaparkan
tentang jual beli maknawi seperti yang disebutkan dalam
surat Fathir ayat 29:

“Mereka

itu mengharapkan perniagaan yang
tidak akan merugi.”.
Dan juga firman Allāh

dalam surat ash-Shāf ayat 10:

Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah | 13

“Hai

orang-orang yang beriman, sukakah kamu
aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat
menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”
Allāh

juga telah mensifati orang-orang munafik

dalam surat al-Baqarah ayat 16:

“Mereka

itulah orang yang membeli kesesatan
dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung
perniagaan mereka dan tidaklah mereka
mendapat petunjuk.”.
Semua ayat di atas menunjukkan bahwa hukum asal
dalam perniagaan adalah agar seseorang mendapatkan
keuntungan. Sehingga jika seseorang tidak mendapatkan
keuntungan dalam perniagaannya, maka berarti bahwa
dirinya tidak pandai dalam memilih barang yang ia jual atau
dalam memilih orang yang ia ajak untuk bekerjasama
dengannya.
At-Tirmidzi
bahwa Rasūlullāh

telah meriwayatkan dari Abi Hurairah
bersabda:

ََََعَََ أَبََ ََشَََشَةَ أ
ََََََسَسَىيَ اََََََ صَََََ ا
عَََََََ وَسََََََ لَبيَ إَ َرا

سَأَََتَََ ََََ ََبََعَ أَوَ ََبَتَبعَ فََ
اََََسَجَذَ فَ َمىََىا الَ أَسَبَخَ اََََََ
تَجَبسَتَهَ وَإَرَا
شذَ فََََ ضَبَََتَ
سَأَََتَََ ََََ ََََ َ
فَمَىََىا الَ سَدََ اََََََ عَََََهَ.
04| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

“Jika kalian mendapati seseorang yang menjual
atau membeli sesuatu di masjid, maka
katakanlah: “Semoga Allāh tidak memberikan
keuntungan atas jual beli kalian.” (HR. at
Tirmidzi)11
Hal ini disebabkan karena memang tujuan jual beli
adalah mendapatkan keuntungan. Jika orang-orang yang
beriman telah mendo‟akan buruk baginya yaitu agar Allāh
menjadikan jual belinya tidak mendatangkan keuntungan,
maka maksud dan tujuan dari jual beli itu akan sirna dan
kelelahannya hanya akan terbuang sia-sia.
Allāh

telah menyebutkan para pedagang yang

beriman dalam firman-Nya surat an-Nur ayat 37::

“Laki-laki

yang tidak dilalaikan oleh
perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari
mengingati Allah, dan (dari) mendirikan
shalat, dan (dari) membayarkan zakat. mereka
takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati
dan penglihatan menjadi goncang.”

Muhammad bin „Isa at-Timidzi, “Sunan at Tirmīdzi”, Bab
Larangan Jual Beli di dalam Masjid, Juz: 5, hadits no. 1242, al
11

Maktabah al Syamīlah.
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Jika perniagaan adalah proses jual dan beli, maka alQur‟ān telah menyebutkan jual beli ketika memberikan
bantahan terhadap para pelaku riba seperti dalam surat alBaqarah ayat 275:

“Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allāh telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba”.
Dan al-Qur‟ān juga menyebutkan jual beli setelah
memotivasi manusia untuk bersegera berangkat menghadiri
shalat jum‟at sebagaimana firman-Nya dalam surat alJumu‟ah ayat 9:

“Maka bersegeralah kamu kepada mengingat
Allāh dan tinggalkanlah jual beli”.
Bahkan al-Qur‟ān menyebutkan kata kerja “Yasyri”
(yang arti asalnya adalah membeli) dengan maksud
“Yabi‟u” yang artinya adalah menjual ketika menyebutkan
jual beli maknawi; sebagaimana yang terdapat dalam

firman-Nya surat al-Baqarah ayat 207:
06| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

“Dan di antara manusia ada orang yang
mengorbankan dirinya karena mencari
keridhaan Allah; dan Allāh Maha Penyantun
kepada hamba-hamba-Nya.”.
Sebagaimana terdapat juga kata kerja “Syarā” yang
artinya membeli dalam bentuk konkrit yang diceritakan
pada kisah Yusūf

dalam surat Yusūf ayat 20:

“Dan

mereka menjual Yusūf dengan harga
yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan
mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada
Yusuf.”
Dan pada sebagian besar ayat yang ada dalam alQur‟ān telah menyebutkan tentang perniagaan dalam bentuk
sifat atau label yang mengindikasikan adanya keridhoan
terhadapnya berupa pencarian terhadap karunia Allāh
seperti dalam firman Allāh

surat al-jumu‟ah ayat 10:

...

;

Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah | 17

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah
karunia Allah.”
Dan juga firman-Nya dalam surat al-Muzammil ayat 20:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka
bumi mencari sebagian karunia Allah.”
Al-Qur‟ān tidak melarang seseorang untuk mencari
karunia ini walaupun pada musim haji dan bermaksud untuk
menunaikan haji serta ibadah; sebagaimana firman-Nya
dalam surat al-Baqarah ayat 198:

“Tidak

ada dosa bagimu untuk mencari
karunia (rezki hasil perniagaan) dari Robb
kalian.”
Sebagaimana Allāh

juga menyebutkan tentang

perjalanan orang-orang Quraisy ke Yaman dan Syam dalam
firman-Nya dalam surat Quraisy ayat 1-3:

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada
musim dingin dan musim panas. Maka
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hendaklah mereka menyembah Robb Pemilik
rumah ini (Ka'bah).”
C. Batasan Laba pada Transaksi Jual Beli
Ketika syarī‟ah telah memotivasi untuk melakukan
perniagaan dengan harta yang ada untuk bisa menghasilkan
laba guna memenuhi kebutuhan hidup darinya dengan tetap
menjaga modal; Apakah syarī‟ah mengisyaratkan adanya
pembatasan prosentase tertentu untuk laba yang ingin
didapat yang diharuskan bagi para pedagang untuk
berpatokan

dengannya

atau

dijadikan

acuan

oleh

masyarakat, sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk
melanggarnya?
Realitas yang ada bagi orang-orang yang senantiasa
berkutat dengan sunnah nabawiyyah dan sebelum itu
tentunya dengan al-Qur‟ān, tidak didapati adanya nash yang
mewajibkan atau menganjurkan prosentase tertentu dalam
masalah laba perniagaan baik sepertiga, seperempat,
seperlima atau sepersepuluh yang dijadikan acuan dan tidak
boleh melebihinya.
Dan barangkali rahasianya adalah karena pembatasan
tertentu terhadap prosentase laba untuk semua barang
dagangan di seluruh negeri pada setiap waktu dan kondisi
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serta berlaku untuk seluruh kalangan merupakan hal yang
tidak selamanya dapat merealisasikan keadilan.
Disana perlu dibedakan antara barang yang tabiatnya
dapat berputar dengan cepat seperti makanan dan yang
lainnya dimana ia bisa berputar dalam satu tahun berkalikali dengan barang yang memiliki daya putar rendah yang
tidak dapat diputar dalam satu tahun kecuali satu kali saja
atau bahkan satu tahun berlalu dan barang belum bisa
bergerak. Maka keuntungan yang hendak diwujudkan pada
barang yang pertama sudah selayaknya lebih sedikit
daripada barang yang kedua.
Perlu dibedakan juga antara orang yang menjual
dalam jumlah kecil (eceran) dengan orang yang menjual
dengan jumlah besar (grosir) dan juga perlu dibedakan
antara modal yang sedikit dengan modal yang besar; karena
keuntungan yang sedikit bagi pemilik modal yang besar
sudahlah cukup.
Perbedaan yang perlu diperhatikan juga adalah antara
orang yang menjual barang secara tunai dengan orang yang
menjual sampai batas tertentu (sistem kredit). Karena
menjadi hal yang lumrah bahwa penjualan tunai akan
mengambil untung yang sedikit dan pada penjualan kredit
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prosentase

laba

akan

lebih

tinggi

karena

adanya

pertimbangan orang yang membeli mengalami pailit atau
menunda-nunda terus pembayaran hutangnya, dan adanya
kemungkinan terjadinya kehilangan harta pada sang pembeli
karena sesuatu tertentu sehingga mengakibatkan barang
milik penjual menjadi rusak atau hilang; lebih-lebih jika
barang tersebut rusak pada masa tenggang pembayaran
barang tersebut.
Yusūf Qardhāwi mengatakan:
“Jumhur ulama telah membolehkan adanya
tambahan harga ketika terjadi penundaan waktu
pembayaran dengan tempo yang telah diketahui
sejak awal transaksi dan dengan batas yang
diketahui bersama. Dan hal ini adalah lawan jual
beli salam dimana barang dagangan dijual
dengan harga lebih rendah daripada harga
pasar”12.
Perlu dibedakan juga antara barang dagangan yang
bersifat primer atau sekunder yang sangat dibutuhkan oleh
hampir semua kalangan terutama orang-orang lemah dan
fakir di antara mereka dengan barang dagangan yang
bersifat tersier yang hanya dibeli oleh orang-orang kaya.
Untuk barang yang pertama tentu perlu adanya
Yusūf Qardhāwi, “Apakah dalam Laba ada Batasan?”, Majalah
Majma‟ Fiqh al-Islami, Tahun ke-2, Edisi ke IV.
12
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penyederhanaan laba sebagai bentuk kasih sayang terhadap
orang-orang lemah dan sangat membutuhkan sedangkan
untuk barang kedua laba bisa lebih tinggi karena pada
dasarnya seseorang mungkin untuk tidak memilikinya.
Oleh karena itu, syarī‟ah telah memberikan peringatan
secara khusus terhadap adanya upaya penimbunan bahan
makanan lebih dari penimbunan barang lainnya dikarenakan
besarnya kebutuhan manusia terhadapnya. Oleh sebab itu
pula

syarī‟ah

telah

berijma‟

dalam

mengharamkan

penimbunan barang, menyatakan bahwa dalam barangbarang itu berlaku masalah riba dan sepakat juga bahwa
barang tersebut wajib dizakati.
Demikian pula perlu dibedakan antara orang yang bisa
mendapatkan barang dengan mudah dengan orang yang
harus

bersusah

payah

untuk

mendapatkan

barang

dagangannya dan juga antara orang yang menjual barang
dagangannya apa adanya dengan orang yang telah
melakukan modifikasi terlebih dahulu sebelum barang
tersebut ia jual kepada konsumen layaknya barang lain.
Sebagaimana adanya perbedaan antara yang membeli
barang dengan diskon seperti yang langsung membeli
barang dari pabriknya tanpa ada perantara lain dengan harga
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yang rendah dengan orang yang membeli barang tersebut
setelah melalui beberapa perantara dengan harga yang
tinggi. Maka orang yang pertama tentu akan mendapatkan
untung yang lebih banyak dari yang lainnya.
Dan intinya adalah bahwa tidak didapati nash-nash
dari al-Quran dan tidak pula dalam sunnah yang
memberikan batasan atau prosentase tertentu dalam masalah
laba. Dan nampaknya hal ini dibiarkan untuk dikembalikan
ke pribadi masing-masing dan kebiasaan yang berlaku di
masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip keadilan dan perilaku yang baik serta menghindari
terjadinya kedzaliman yang akan menjadi pengontrol
tingkah laku seorang muslim dan segala urusannya.
Yusūf Qardhāwi mengatakan bahwa dia tidak
menemukan perkataan ulama fiqh yang menunjukkan
adanya pembatasan prosentase tertentu untuk laba yang
harus menjadi acuan para pedagang dalam perniagaannya;
kecuali

apa

bermadzhab

yang
Hanafi

disebutkan
yang

oleh

bernama

seorang

ulama

az-Zaila‟i

ketika

menjelaskan dianjurkannya pemerintah untuk menetapkan
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harga jika para pemilik makanan telah melakukan sesuatu
yang melampaui batas13.
Az-Zaila‟i mendefinisikan perbuatan yang melampaui
batas dengan mengatakan, „Penjualan dengan kelipatan
harga.‟ Akan tetapi beliau tidak menjelaskan maksud harga
di sini; apakah yang beliau maksudkan adalah harga serupa
yang berlaku di pasar saat ini? Jika demikian berarti tidak
ada korelasi antara harga dengan laba? Atau yang beliau
maksudkan dengan harga di sini adalah harga pembelian
barang saat barang tersebut dibeli sehingga laba akan
dibatasi di sini dengan tidak boleh dari 100 %?.
Lebih lanjut Qardhawi mengatakan; “Telah tersebar
luas di banyak kalangan bahwa menurut ulama Malikiyah
ada yang membatasi prosentase laba dengan sepertiga dan
saya belum menemukan sumber untuk hal ini; dan saya
khawatir hal ini hanya merupakan kesalahan memahami
antara laba dengan manipulasi (ghabn) yang sebenarnya
tidak memiliki korelasi…”14.
Akan tetapi yang didapati dalam sunnah yang shahih
serta perilaku dan perbuatan shahabat

ketika laba itu

bersih dari unsur haram, maka hukumnya boleh dan
13
14

Al-Qardhawi, “Apakah Dalam Laba ada Batasan?”
Ibid.
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dianjurkan bagi pemilik barang untuk mendapatkan laba
hingga 100 % atau laba yang berlipat-lipat dari modal yang
dikeluarkannya.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil
dalam syarī‟ah sehubungan dengan jumlah tertentu dari
keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap
haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis
barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Hal ini
memberikan hikmah tersendiri, di antaranya:
1. Perbedaan harga terkadang cepat berputar dan terkadang
lambat. Bila terjadi satu kondisi harga mengalami
perputaran yang cepat, maka yang terjadi adalah laba
yang diperoleh menjadi sedikit menurut kebiasaannya.
Sementara bila perputaran harga dalam kondisi lambat,
tentunya keuntungan pun akan menjadi banyak.
2. Adanya perbedaan antara penjualan kontan dengan
penjualan dengan pembayaran tertunda. Pada asalnya,
keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit daripada
penjualan model atau bentuk kedua.
3. Adanya

perbedaan

komoditi

yang

dijual

antara

komoditi primer dan sekunder, keuntungannya lebih
sedikit karena memperhatikan kaum miskin dan orang-
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orang yang membutuhkan dengan komoditi lux atau
tertier

yang

keuntungannya

dilebihkan

menurut

kebiasaan karena kurang dibutuhkan.
Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dijelaskan
tidak pernah diriwayatkan dalam sunnah Nabi yang suci
pembatasan keuntungan sehingga tidak boleh mengambil
keuntungan yang banyak atau melebihi nominal tertentu.
Bahkan

sebaliknya

ada

periwayatan

hadīts

yang

menetapkan bolehnya keuntungan dagang mencapai dua kali
lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih dari itu.
Ahmad

meriwayatkan dari Urwah

:

ََبي
ََبَ اََجَ َعذَ ل
َ َوةَ بَََ أ
عَََ عَ ش
َََصَ اهلل ع- ََََضَ َََََََب
عَ ش
ََ َوة
 جََ فَأعَ دََََفَمَبيَ أَيَ عَ ش-َوس
َطَ بساَ ائَتَ اََجَََب
ب
َََب
َ لَبيَ َفأَتَََت.َة
فَبشَتَشَ ََََب شَ ب
َصبدَبَََ فَبشَتَشَََت
َ ََََبَ َفسَبوَ ََت
اََ ج
- َََب
ََََََ شَبتَََََ َبذََََبسَ فَجَئَتَ أَسَىَل ه
ََََََ فَََم- َ ََََب
أَوَ لَبيَ أَلَى د
َََََبس
َجَََ َفسَبوََََََ فَ َأبَ ََعََ شَبةَ َب ذ
س
َفَجََئتَ ََببَذَََبسَ َوجَئَتَ بَبَشََبة
« ََ َزا َو ََ َزََ لبي
فَمَ ََتَ ََب
ََسَسَىيَ اََََََ دََََبسَ شَبَت َى
.
َََو
ََََذََحَت
 فَ ذ.» َوَصَََ َعتَ وَََف
ََََ ََن
َذََجَ فَمَبيَ « اََََهََََ بَب س
اََ ذ

ََف
) (سواَ أمحذ و اَتشَز و ابَ َبجَ و ابى داود.»
َََََََََ َصَفَك
“Sahabat Urwah
mengkisahkan, bahwa aku diberi uang satu
dinar oleh Rasulullah saw dan memerintahkan
untuk membeli seekor kambing. Kemudian aku
menawarnya dan kubeli
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dua ekor kambing dengan harga satu dinar.
Ketika aku menuntun kedua ekor kambing itu,
tiba-tiba seorang lelaki menghampiriku dan
menawar kambing tersebut satu dinar. Maka
aku menjual seekor dengan harga satu dinar.
Kemudian aku menghadap Rasulullah dengan
membawa satu dinar uang dan satu ekor
kambing. Aku lalu meminta penjelasan dan
menceritakan kejadiannya maka beliau pun
berdoa: “Ya Allah berkatilah Urwah dalam
bisnisnya.”(HR Ahmad)15.
Diriwayatkan pula dengan shahih, bahwa Zubair bin
al-Awwam pernah membeli sebuah tanah hutan, yaitu
sebidang tanah luas di dataran tinggi di kota Madinah
dengan harga seratus tujuh puluh ribu dinar. Namun
kemudian beliau menjualnya dengan harga satu juta dinar.
Artinya beliau menjualnya dengan berkali-kali lipat lebih
mahal.16
Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah, semua
kasus transaksi yang terjadi di atas terlepas dari unsur-unsur
penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan
pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau
sedang membutuhkan hingga harga ditinggikan. Di sisi yang
Ahmad bin Hambal, “al Musnād al Imām Ahmād bin Hambal”.
Shalah ash-Shawi dan Abdullah Mushlih. “Fikih Ekonomi
Keuangan Islam”, Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 79.
15

16
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lain, kasus di atas pun tidaklah menggambarkan kaidah
umum dalam mengukur sebuah keuntungan. Justru sikap
yang perlu dibangun dalam sebuah transaksi jual beli adalah
sikap memberi kemudahan, sikap santun, dan puas dengan
keuntungan yang sedikit. Sikap inilah yang sesuai dengan
petunjuk para ulama salaf serta ruh dari syarī‟ah islam itu
sendiri. Seseorang yang merasan qana‟ah, puas, dan cukup
dengan keuntungan sedikit, maka usahanya akan lebih
bernilai.
Al-Ghozali dalam Ihya‟ Ulumuddin-nya menganjurkan
perilaku ihsan dalam berbisnis sebagai sumber keberkahan
yakni mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku
pada bisnis tersebut di tempat itu. Beliau juga menegaskan
bahwa siapa pun yang qana‟ah (puas) dengan kadar
keuntungan yang sedikit maka niscaya akan meningkat
volume penjualannya. Selain itu dengan meningkatnya
volume penjualan dengan frekuensi yang berulang-ulang
(sering) maka justru akan mendapatkan margin keuntungan
banyak, dan akan menimbulkan berkah.
Permasalah pembatasan laba dalam transaksi jual beli
menjadi perhatian tersendiri dari ulama fiqh. Dan hal ini
tertuang pada ketetapan mereka dalam konferensi atau
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muktamar kelima di Kuwait pertanggal 10 – 15 Desember
1988, dengan ketetapan sebagai berikut17:
Pertama, hukum asal yang diakui oleh nash dan
kaidah-kaidah syar‟īah adalah membiarkan umat bebas
dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda
mereka dalam bingkai hukum syar‟īah Islam yang penuh
perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. Hal ini sesuai
dengan firman Allāh dalam surat an-Nisā ayat 4:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allāh
adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Kedua, tidak ada standarisasi dalam mengambil
keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan
berbagai transaksi jual beli mereka. Hal ini dibiarkan sesuai
dengan dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang
17
Ash-Shawi dan Mushlih, “Fikih Ekonomi Keuangan Islam”, Darul
Haq, Jakarta, 2008. hlm. 82.
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serta kondisi komoditi barang dangangan, namun dengan
tetap memperhatikan kode etik yang disyar‟īatkan dalam
islam, seperti santun, qana‟ah, toleransi, dan memudahkan.
Ketiga, terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran
syar‟īah yang berkewajiban segala bentuk mu‟amalah bebas
dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan halhal yang haram, seperti penipuan, kecuarangan, manipulasi,
memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi
keuntungan (memonopoli penjualan), yang kesemuanya
adalah mudharat bagi masyarakat umum maupun kalangan
khusus.
Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur
menentukan

standar

harga

kecuali

melihat

adanya

ketidakberesan pasar dan ketidakberesan harga karena
berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian,
maka pemerintah boleh turut campur dengan berbagai
sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai
faktor dan sebab ketidakberesan, serta kenaikan harga dan
kamuflase tersebut.
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D. Klasifikasi Laba
Sebagai mana yang telah disebutkan di atas bahwa laba
atau keuntungan adalah sisa lebih setelah adanya kompensasi
secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi atau selisih
hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Bila laba
atau keuntungan tersebut diklasifikasikan dari sudut keabsahan
sebuah transaksi jual beli.
1.

Laba yang disyari‟atkan
Adalah laba yang dihasilkan pada setiap transaksi

mubah baik penyetaraan modal (mudhārabah), perkongsian
(musyārakah) atau jual beli pada komoditi produk halal dan
melalui transaksi yang terlepas dari unsur-unsur penipuan,
manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli,
ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang
membutuhkan hingga harga ditinggikan, serta terpenuhinya
rukun maupun syarat dari setiap transaksi tersebut.
2.

Laba yang diragukan
Laba seperti ini dapat terjadi pada sebuah transaksi

jual

beli

yang

diragukan

dan

bisa

menyebabkan

kemaksiatan. Seperti menjual anggur kepada orang yang
masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi
minuman keras atau tidak. Atau pada transaksi suatu barang
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yang bukan milik langsung si penjual, baik barang itu
berupa amanah, titipan, atau jaminan.
3.

Laba yang tidak disyari‟atkan
Segala keuntungan yang didapat dari hasil transaksi jual

beli komiditi produk non halal, adalah termasuk hasil usaha
kotor yang diwadahi oleh sebuah transaksi yang rusak pula
(fasidh). Seseorang yang memperjualbelikan minuman keras
(khamr),

narkoba,

barang-barang

yang

memabukkan,

menghilangkan akal, jual beli mayat dan patung yang
termasuk di dalamnya adalah lukisan yang diharamkan,
bangkai, daging babi, dan yang membahayakan siklus
kehidupan manusia seperti makanan-makanan rusak dan
minuman-minuman tidak sehat atau sejenisnya. Maka laba
yang dihasilkan masuk kedalam kategori yang diharamkan oleh
syarī‟ah.
Terdapat beberapa hadīts yang menjelaskan tentang
larangan menjual barang-barang haram dan memanfaatkan
uangnya. Di antaranya:

 " إَ اهلل: دذَج جببش أََ مسع اََيب صَ اهلل عَََ وسَ " َمىي
)احلذج سسا
واخلَزَش
دشَ بَع اخلَش
." َواألصَب
وادلَتت
(اجلبعت
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Dari Jābir
bahwasanya dia mendengar Nabi
bersabda; “Sesungguhnya Allāh telah
mengharamkan penjualan khomr, mayat, babi,
dan patung.”. Dan dalam hadīts itu disebutkan
“Semoga Allāh membinasakan kaum Yahudi,
yang ketika Allāh mengharamkan lemak babi,
mereka justru mencairkan lemak tersebut dan
menjualnya serta memakan hasil penjualannya.”
(HR. Al-Jamā’ah)18

َعَََ ابَََ عَبََبسَ لَبيَ سَأَََتَ سَسَىي
ََََََاََََََ صَََََ اََََََ عَََََََ وَس
جَبََسَب
َعَََذَ اشََوَََ لَبيَ فَشَفَع
ََََبءَ فَضَذَه
بَصَشَََ إََََ اَ َ س
َىدَ حَََبحَب
فَمَبيَ ََعَََ اََََََ اََََ ه
َََ
إََََ اََََََ دَشََََ عَََََ ه
َىََ فََبب َعىََب وَأَوَََىا
اَشََ ذ
أََحََبََهَب
َََََشََءَ دَش
وَإََََ اََََََ إَ َرا
َََعَََََه
َََدَشََََ عََََ لَى
 (احلذَج.َََََََ
ح
َََأَو
.)سسا أىب داود
Dari Ibnu Abbās aku melihat Rasulullah
duduk di samping rukun, dan beliau mengangkat
kedua matanya ke langit dan tertawa lalu
bersabda: “Allāh melaknat kaum Yahudi.
Diharamkan atas mereka lemak lalu mereka
menjualnya dan memakan hasil penjualannya.
Padahal sesungguhnya jika Allāh mengharamkan atas satu kaum untuk memakan sesuatu,

18
Lihat hadīts no. 2777 dari “Muntaqa al-Akhbār” karangan Abi alBarakat Ibnu Taimiyyah yang ditahqiq oleh Muhammad Hamid al-Faqi
cetakan Darul Ma‟rifah, Beirut. Dan lihat “Irwaul Gholil” karangan
syekh al-Albani hadits no. 1290. Hlm. 307 cetakan al-Maktab al-Islami,
Beirut.

Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah | 33

maka haram juga bagi mereka memakan hasil
penjualannya.” (HR. Abu Dawud)19.

ََ
عَََ عَبَذَ اََََََ بَََ عَبََبسَ لَبيَ ََ ه
َََََََسَسَىيَ اََََََ صَََََ اََََََ ع
ََََََوَس
ََََََََ اََىَََبَ وَإ
عَََ ح
ََََََ اََىَََبَ فَبََََأ
جَبءَ ََطَََبَ ح
.َابَب
وَفََََ تَ ش
.)(احلذج سسا أىب داود
Ibnu Abbās
juga berkata, “Nabi melarang
hasil penjualan anjing dan Jika ia mendatangimu
minta harga anjing, maka penuhilah tangannya
dengan tanah.” (HR. Abu Dawud)20

َََََََىيَ ا
َىيَ لَبيَ سَ س
عَََ اَبََ َعََشَ ََ م
َََصَََََ اََََََ عَََََََ وَسََََََ ََع
ََََََا
َََب
َََشَ وَشَبسََبهَب وَسَبلَََهَب َوعَبصَ ش
اََ خ
َ َوَبَبئَ َعهَب وَََبََتب َعهَب وَََعَتَص
شََب
َ ََىََ َت
َودَبََََهَب َواََََ ذ
.) (احلذَج سساَ أىب داود.َََََََإ
Dari Ibnu „Umar
bahwa Nabi
bersabda:
“Allāh melaknat khamr, peminumnya, yang
menuangkannya,
penjualnya,
pembelinya,
pemerasnya, yang meminta perasannya,
pembawanya dan yang meminta untuk
dibawakan kepadanya.” (HR. Abu Dawud)21
Lihat hadīts no. 2778 dari “Muntaqo al-Akhbar”, dan syekh alAlbani juga mencantumkannya dalam “Shohihul Jami‟ ash-Shogir wa
19

Ziyadatuhu” hadīts no. 5107.
20
Lihat hadīts no. 2781 dari “Muntaqa al-Akhbār” dan lihat hadīts
no. 3488 dari kitab “Sunan Abi Daud”.
21
Abu Daud meriwayatkannya dalam “al-Asyribah” hadīts no.3674
dan dalam “al-Buyu” hadīts no. 759, adapun Ibnu Majah
meriwayatkannya dalam “al-Asyribah” hadīts no. 3380 dan dalam “atTijarat” hadīts no. 2167
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Dari hadīts -hadīts ini jelaslah bahwa laba yang
didapatkan dari jenis perniagaan dalam barang-barang yang
diharamkan adalah merupakan laba yang buruk lagi haram
baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Termasuk ke dalam
laba yang tidak disyari‟atkan adalah:
a. Laba dari Transaksi Bisnis Manipulasi (Tadhlis)
Transaksi ini biasanya terjadi yaitu dengan cara
menyembunyikan

cacat

barang

dagangan

atau

menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang
berbeda dari yang sebenarnya. Melalui mekanisme tertentu
hingga dapat mengelabui dan menyamarkan pandangan
konsumennya. Dan bisa jadi iklan besar-besaran dan
berlebih-lebihan

yang

telah

menyesatkan

pembeli

termasuk dalam kategori ini.
Para ulama salaf terdahulu berpandangan bahwa
memberitahukan cacat barang termasuk nasihat yang
merupakan isi pokok ajaran ad-Dien al-Islami. Hal ini pun
selaras dengan prinsip perniagaan dalam Islam yang
menitikberatkan

kepada

unsur

keadilan

dan

menghilangkan kedzaliman serta unsur-unsur gharar di
dalamnya. Maka akuntabilitas dan transparansi dalam
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sebuah transaksi jual beli adalah prinsip mendasar dalam
ekonomi Islam.
Pernah diceritakan bahwa kalau Jarīr bin ‟Abdillāh
ingin menjual barang, ia memberitahukan aibnya lalu
memberikan
mengatakan,

pilihan
„Jika

kepada
engkau

konsumen

dengan

menginginkannya

maka

ambillah, dan jika tidak maka tinggalkanlah.‟ Ketika
dikatakan kepadanya, „Jika engkau tetap melakukan ini,
maka barangmu tidak akan terjual.‟ Beliau menjawab,
„Sesungguhnya kami telah membaiat Rasūlullāh

untuk

memberikan nasehat kepada setiap muslim.‟22
al-Ghāzali berkomentar tentang peristiwa di atas
dengan mengatakan:
“Mereka telah memahami bahwa termasuk
bagian dari nasehat adalah ketika ia tidak rela
untuk saudaranya kecuali dengan sesuatu yang ia
rela bagi dirinya. Mereka tidak meyakini hal itu
sebagai amal fadhilah untuk menaikkan
kedudukan seseorang; akan tetapi mereka
meyakini bahwa hal itu merupakan syarat
keislaman yang masuk dalam bagian baiat
mereka. Dan hal ini merupakan hal yang sangat
berat bagi kebanyakan manusia, sehingga
mereka memilih beribadah menyendiri dan
menjauhi manusia. Karena menunaikan hak-hak
22

Hal ini disebutkan oleh al-Ghazāli dalam “al-Ihya” juz. 2 hlm. 76.
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Allāh dengan tetap berbaur dan berkomunikasi
merupakan satu mujāhadah (usaha keras) yang
tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang
yang jujur.‟23
Termasuk dalam hal ini atau hal yang serupa dengan
masalah ini adalah menutup-nutupi harga yang beredar di
pasaran. Maka yang seharusnya dilakukan adalah seperti
yang telah disebutkan oleh al-Ghāzali bahwa harus ada
kejujuran dalam masalah harga yang ada di pasaran dan
tidak menyembunyikannya sedikitpun karena Rasūlullāh
telah melarang untuk menghadang orang-orang yang
hendak menjual barang ke pasar di tengah jalan (at talaqqī
ar rukbān).24
Juga Rasūlullāh

telah melarang an-Najasy, yaitu

datangnya seseorang kepada seorang penjual ketika ada
orang yang hendak membeli barang dari penjual itu, lalu ia
menaikkan harga barang tersebut padahal ia tidak hendak
membeli barang itu. Ia hanya ingin melakukan propaganda
kepada para konsumen. Jika hal ini terjadi tanpa
kesepakatan dengan penjual, maka hal ini merupakan
23
Ihya „Ulumuddin, juz. 2 kitab Adab bekerja dan mencari
penghidupan; hal. 76 cetakan Dār al Ma‟rifah, Beirut.
24
Hadits larangan untuk menghadang orang yang hendak menjual
barang di tengah jalan adalah hadits yang disepakati keshahihannya dari
hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah .
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perbuatan yang diharamkan dan transaksi jual belinya sah.
Sedangkan jika hal itu terjadi dengan kesepakatan, maka
ada perbedaan pendapat tentang penetapan adanya pilihan
dan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengukuhkan
adanya pilihan dikarenakan adanya pengelabuhan dengan
melakukan perbuatan yang mirip dengan penghadangan
terhadap orang yang hendak menjual barang ke pasar.
Metodologi semacam ini menunjukkan bahwa baik
penjual

maupun

pembeli

tidak

boleh

melakukan

manipulasi harga yang beredar dan menyembunyikan
sesuatu yang kalau saja konsumen mengetahui hal
tersebut, mereka tidak akan melakukan transaksi tersebut.
Perbuatan ini merupakan penipuan yang diharamkan yang
bertentangan

dengan

semangat

kewajiban

untuk

memberikan nasehat.
b. Laba dari Pengecohan (Ghabn)
Sudah selayaknya bagi seseorang untuk tidak
mengecoh konsumen dalam hal-hal yang biasanya tidak
dibutuhkan. Jika ghabn ringan, maka ia tidak berpengaruh
pada akad. Dalam arti akad yang disertai ghabn ringan
adalah sah, karena ghabn ringan banyak terjadi dan tidak
mungkin dihindari, dan manusia biasanya memaafkannya.
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Dan jual beli memang ditujukan untuk mendapatkan laba
yang paling tidak akan ada sedikit pengecohan disana,
akan tetapi sebisa mungkin hal itu ditekan. Sehingga
ketika konsumen memberikan tambahan dari laba yang
seharusnya, baik dikarenakan keinginan konsumen yang
tinggi atau dikarenakan kebutuhan konsumen saat itu
sangat mendesak, selayaknya untuk ditolak dan hal itu
termasuk perbuatan ihsan (baik dan bijak).
Bagaimanapun adanya sedikit pengecohan itu, bukan
berarti mengambil tambahan dalam jual beli sebagai
kedzaliman. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa
mengecoh konsumen di atas sepertiga harga mengharuskan
adanya kesempatan memilih (untuk meneruskan transaksi
atau membatalkannya), akan tetapi yang benar adalah
bahwa termasuk berlaku bijak dalam hal ini adalah dengan
menghilangkan pengecohan itu.
c. Laba dari Monopoli Pasar (Ihtikār)
Keuntungan atau laba seperti ini biasanya didapat
dengan cara pencekalan terhadap komoditi tertentu seperti
makanan pokok dan yang lainnya yang berakibat
kemudharatan

terhadap

orang

banyak.

Syari‟āh
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menyatakan keharaman sistem jual beli seperti ini
sebagaimana tertera dalah hadīts Rasūlullāh

:

ََذََحَََب عََبذ
د
ََََذََح
َعََبَ د
اََََََ َبََ ََسَََََتَ َبََ ل
َََب سَََََََبََ ََعََََ اب
َََََ َو ََىَ ابَََ سَعََذ لَبيَ وَب
بَاليَ عَََ ََ ذ
َسَعََذَ بَََ اََََسََََب
ََىي
 لَبيَ سَ س:ََا لَبي
َذََثَ أََََ ََ َعََ ش
ََ ذ
:ََََََاََََََ صَََََ اََََََ عَََََََ وَس
.ََىَ خَبطَئ
فَ ه
َ“ ََََ ادَتَىَشBarangsiapa (yang)
melakukan ihtikâr (penimbunan barang
dagangan), maka ia (dianggap) bersalah”.
(HR. Muslim: 8/312).
Ini adalah salah satu di antara keuntungan yang tidak
halal bagi pedagang muslim yaitu keuntungan yang
didapat dengan cara menimbun barang yang telah dilarang
oleh syara‟. Muslim telah meriwayatkan dalam kitab
shahihnya dari Nabi

; “Tidaklah menimbun barang

kecuali orang yang salah.”25
Allāh

telah mensifati orang-orang yang sombong

dan berlebih-lebihan dengan sifat ini dalam firman-Nya
surat al-Qashash ayat 8:

25

Diriwayatkan dalam kitab al-Musāqoh dalam shāhihnya.
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“Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta
tentaranya
adalah
orang-orang yang
bersalah.”
Demikian pula seperti yang telah disebutkan dalam
kandungan firman Allāh

tentang Masjidil Haram dalam

surat al-Hajj ayat 25:

“Dan siapa yang bermaksud di dalamnya
melakukan kejahatan secara zalim, niscaya
akan Kami rasakan kepadanya sebagian
siksa yang pedih.”
Bahwa penimbunan barang termasuk kedzoliman
dan termasuk hal yang diancam dalam ayat ini. Dan yang
dimaksud dengan penimbunan di sini adalah ketika
seorang pedagang menahan barang dagangannya dalam
rangka menunggu harga barang tersebut naik. Hal ini
menunjukkan adanya ego dalam diri yang tidak peduli
dengan bahaya dan masalah yang dialami oleh kebanyakan
manusia selama ia sendiri mendapatkan keuntungan yang
besar dari penimbunan itu.
Dan masalah itu akan semakin menggila ketika
pedagang tadi adalah satu-satunya penjual barang tersebut
atau memang secara bersamaan banyak pedagang yang
sama melakukan penimbunan terhadap barang tersebut
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hingga tuntutan terhadap barang itu semakin tinggi dan
mereka akan menaikkan harga barang tersebut sesuai
dengan keinginan mereka. Dan ini merupakan gambaran
sistem kapitalis yang berdiri di atas dua jargon utama
yaitu: riba dan penimbunan barang.
Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan ulama fiqh
tentang dua hal, yaitu: jenis barang yang tidak boleh
ditimbun dan makanan apa yang tidak boleh ditimbun?
Di antara ahli fiqh ada yang membatasi penimbunan
hanya

pada

makanan

pokok

saja.

Al-Ghazāli

berpendapat, bila barang selain makanan pokok atau
penopang makanan seperti obat-obatan dan minyak
za‟farān dan yang semisalnya; maka tidak termasuk dalam
larangan di sini, walaupun termasuk barang yang dapat
dimakan. Dan barang-barang yang menopang makanan
seperti daging dan buah-buahan dan hal-hal yang dapat
menggantikan makanan pokok dalam kondisi tertentu
walaupun tidak memiliki kemiripan, maka hal-hal seperti
termasuk hal yang perlu ditinjau kembali. Karena ada
sebagian ulama yang memasukkan larangan ini dalam
lemak, madu, keju, dan minyak dan yang semisalnya”.
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Dari pernyataan al-Ghazāli

dapat dipahami

bahwa para ulama menjadikan standar pada makanan
pokok pada makanan yang kering seperti roti dan nasi
tanpa ada lemak dan lauk. Bahkan tidak memasukkan keju,
minyak, wijen dan yang semisalnya ke dalam makanan
pokok.
Makanan pokok yang telah disebutkan di sini
bukanlah hal yang dapat mencukupi kebutuhan tubuh
manusia menurut kedokteran modern. Karena dalam
makanan itu harus terkandung beberapa unsur penting,
diantaranya protein, lemak, vitamin. Karena jika ini tidak
terpenuhi, maka tubuh manusia menjadi terancam terkena
gizi buruk.
Sebagaimana di zaman kita ini obat-obatan menjadi
masalah primer bagi manusia seperti juga pakaian dan
yang

semisalnya.

berkembang

Dan

mengikuti

kebutuhan

manusia

perkembangan

terus

zamannya,

sehingga betapa banyak hal yang awalnya hanya bersifat
sekunder atau tersier menjadi hal yang primer.
Dan pendapat yang paling kuat adalah haramnya
penimbunan untuk segala hal yang dibutuhkan manusia
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baik berupa makanan, obat-obatan atau pakaian atau
bahkan peralatan sekolah, rumah, pekerjaan dan lain-lain.
Hal ini ditunjukan oleh keumuman hadīts “tidaklah
melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah” atau
hadist “barangsiapa yang melakukan penimbunan maka
dia orang yang bersalah” dan ancaman khusus terhadap
pelakunya tidak menafikan keumuman hadist

tersebut.

Dan alasan pelarangan itupun menguatkan hal ini yaitu
menimbulkan bahaya bagi kebanyakan orang sebagai
dampak barang dagangan yang mereka tahan. Dan
kebutuhan manusia tentu saja tidak terbatas pada makanan
saja terutama di zaman sekarang; manusia butuh makan,
minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan,
melakukan perjalanan dan melakukan komunikasi dengan
orang lain melalui berbagai sarana yang ada.
Dan semakin tinggi kebutuhan manusia terhadap
barang yang ditimbun, maka semakin besar dosa
penimbunannya. Dan yang paling inti dari semua itu
adalah makanan dan yang lebih penting dari itu adalah
ketika yang ditimbun adalah makanan pokok.
Perbedaan pendapat ahli fiqh juga terjadi dalam hal
waktu yang dilarang untuk melakukan penimbunan. Ada
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sebagian ulama yang mengharamkan penimbunan pada
setiap waktu dengan tidak membedakan waktu sempit
dengan waktu barang tersebut mudah di dapat berdalil
dengan keumuman larangan yang ada. Ada kemungkinan
pengkhususan

di

saat

makanan

sedikit

jumlahnya

sedangkan kebutuhan manusia terhadapnya sangat tinggi
sehingga

mengakibatkan

musibah

tertentu

ketika

penjualannya tertunda.
Adapun

ketika

makanan

mudah

didapat

dan

jumlahnya sangat banyak ditambah lagi kebutuhan
manusia terhadapnya tidak terlalu tinggi dan hanya mau
membelinya dengan harga yang murah lalu pemilik
makanan ini menunggu waktu dan tidak sampai menunggu
terjadinya paceklik; maka hal ini tidak menimbulkan
bahaya apa-apa. Jika saat itu terjadi paceklik, maka
penimbunan madu, lemak, dan yang semisalnya dapat
menimbulkan bahaya; sehingga dalam kondisi seperti ini
perlu diputuskan keharaman melakukan penimbunan.
Sehingga

masalah

haram

tidaknya

melakukan

penimbunan kembali pada masalah ada tidaknya bahaya
yang ditimbulkan. Karena hal ini dapat dipahami dari adanya
pengkhususan terhadap makanan.dan jika tidak ada bahaya
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yang di timbulkan maka penimbunan makanan pokok tidak
lepas dari hukum makruh, karena ia selalu menunggu titik
mula terjadinya bahaya, yaitu naiknya harga.
Dan

menunggu

titik

mula

terjadinya

bahaya

merupakan hal terlarang seperti menunggu terjadinya
bahaya

itu

sendiri

walaupun

tingkatnya

berbeda,

sebagaimana menunggu bahaya tidak setara dengan
membahayakan orang lain sehingga tingkat kemakruhan
dan keharaman penimbunan disesuaikan dengan tingkat
bahaya yang ditimbulkan.26

E. Penetapan Harga
Salah satu syarat dan ketentuan dalam sebuah
transaksi adalah adanya kerelaan atau keridhoan antara
pihak-pihak terkait, tidak ada pemaksaan dan penipuan
seperti yang terdapat dalah al-Qur‟ān surat an-Nisa ayat 29:

“...kecuali perdagangan yang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kalian”.
Setelah saling rela, tidak diperlukan dan tidak
diperbolehkan campur tangan orang lain yang sifatnya
26

Al Ghazali “Ihyā „ulūmuddin”, Vol. 2, hlm.73.
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memaksa walaupun itu pemerintah kecuali pada kasuskasus tertentu27.
Idrus dalam tesisnya mengatakan bahwa salah satu
faktor yang bisa mempengaruhi penetapan harga adil adalah
tergantung kepada persediaan (supply) dan permintaan
(demand)

barang itu

sendiri28.

Lebih

lanjut

beliau

menyebutkan pendapat Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor
yang

mempengaruhi

permintaan

barang

serta

konsekuensinya terhadap harga, di antaranya:
1. Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai
jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah.
Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya
barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah
suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh
masyarakat.
2. Jumlah para peminat (thullab) terhadap suatu barang.
Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu

27

Apabila terjadi kasus penimbunan atau monopoli yang dikenal
dengan ikhtikar, maka dalam hal ini sebagian besar fuqaha berpendapat
wajibnya pemerintah untuk memaksa para pemilik barang untuk
menjual barangnya dengan harga pasar sesuai dengan harga yang
semisal dan kebiasaan yang berlaku.
28
Idrus, “Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah”, Tesis. UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007, hlm. 137.
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barang semakin banyak, harga barang tersebut akan
semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang
serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.
Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik.
Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan
turun.

Gambar 129
Grafik di atas menjelaskan, awalnya titik ekuilibrium
terjadi pada saat E1 dengan harga P1 dan kuantitas Q1.
Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka
terjadi pergeseran kurva permintaan dari D1 menjadi
D2. Bila pada saat yang sama penawaran berkurang,
Adiwarman Azwar Karim, “Ekonomi Mikro Islami”, Jakarta: IIIT
Indonesia, 2002, hlm. 126.
29
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maka terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1
menjadi

S2.

penawaran

Naiknya

ini

permintaan

menyebabkan

dan

turunnya

terbentuknya

titik

ekuilibrium baru (E2) dengan harga yang lebih tinggi
(P2) dengan kuantitas yang lebih sedikit (Q2).
4. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang
kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang
diberikan

lebih

rendah.

Sebaliknya,

harga

yang

diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang
sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang
serta mengingkari utang.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan
lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan
menggunakan uang yang umum dipakai (naqd ra'ij)
dari pada uang yang jarang dipakai.
6. Tujuan

transaksi

yang

menghendaki

adanya

kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak.
Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih
rendah dari pada harga suatu barang yang belum ada di
pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah
jika pembayaran dilakukan secara tunai dari pada
pembayaran dilakukan secara angsuran.
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7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh
produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang
dibutuhkan

oleh

produsen

atau

penjual

untuk

menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin
tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula
sebaliknya. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 230
Tujuh

faktor

yang

menyebabkan

perubahan

permintaan dan penawaran di atas dipandang sebagai gejala
normal yang mempengaruhi kenaikan harga, tidak ada yang
dipaksakan dan seluruhnya berjalan alamiah. Dan secara
faktual, tidak dapat dipungkiri, faktor-faktor di atas juga
ditemui di berbagai pasar modern di dunia ini. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat dan tabiat pasar di
30

Karim ,“Ekonomi Mikro Islami”, hlm. 125.
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manapun di dunia ini pada dasarnya sama dan dipengaruhi
oleh faktor-faktor yang sama pula.
Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan
digunakan sejak awal munculnya institusi pasar dalam
Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam
setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu
adalah sangat tepat jika keadilan juga diwujudkan dalam
aktivitas pasar, khususnya mengenai harga. Berkaitan
dengan hal ini Rasūlullāh

. menggolongkan riba sebagai

penjualan yang terlalu mahal dan melebihi kepercayaan para
konsumen.
Istilah harga adil telah disebutkan dalam beberapa
hadits Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik,
misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan
budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia
merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi
dengan harga yang adil (qimah al-„adl).
Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua
orang sahabat Nabi
bin Abi Thalib

yakni Umar bin Kahttab

dan Ali

. Para fuqaha yang telah menyusun

berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan
konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-
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barang yang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan
barang-barang hasil timbunan dan sebagainya31. Secara
umum, para fuqaha berpikir bahwa harga yang adil adalah
harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena
itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara
(tsaman al-mitsl).
Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga adil adalah:
"Harga yang setara adalah harga standar yang
berlaku ketika masyarakat menjual barangbarang dagangannya dan secara umum dapat
diterima sebagai sesuatu yang setara bagi
barang-barang tersebut atau barang-barang
yang serupa pada waktu dan tempat yang
khusus"32.
Abu Yusuf

mengatakan bahwa tidak ada batasan

tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan.
Hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak
diketahui. Murah bukan karena melimpahnya barang yang
dibutuhkan dan mahal bukan karena kelangkaan barang
tersebut. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah

31

Ibn Nujaim, Al-Ashybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, 1980, hlm. 362-364
32
Idrus, “Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah”, hlm. 146.
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.

Terkadang meskipun barang yang dijualbelikan sangat
sedikit, tetapi harganya tetap murah33.
Menurut al-Ghazali peranan aktivitas perdagangan dan
timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan
permintaan (supply) dan penawaran (demand). Al-Ghazali
juga berbicara tentang harga yang biasanya dikaitkan
dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas
dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi al-Ghazali
keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan,
resiko bisnis, dan ancaman keselamatan dari si penjual.
Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang
berlebihan

untuk

mengembangkan

menjadi
usahanya.

motivasi

penjual

Menurutnya

untuk

keuntungan

sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat.34
Pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa harga
merupakan ketentuan Allah

dapat dipahami bahwa harga

akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di
suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf
ini relevan dengan pasar persaingan sempurna dimana
Muhammad, “Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam”,
Yogyakarta, BPFE – UGM, 2004, hal. 354
34
Ibid., hlm. 355
33
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banyak pembeli dan juga banyak penjual sehingga harga
ditentukan oleh pasar.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dari Anas bin Malik
“…Allah-lah

yang

yang mengatakan bahwa,

menentukan

harga…”,

maka

ini

menunjukkan akan adanya pematokan harga karena akan
berimbas kepada kerugian bagi sang penjual maupun
pembeli. Maka dalam penetapan dan penentuan harga sangat
terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga yang
kemudian diukur dengan skala kewajaran serta hakikat dari
jual beli itu sendiri yaitu saling tolong menolong. Di antara
faktor-faktor tersebut adalah:
1. Tujuan dari perdagangan
Termasuk tujuan dan hikmah disyari‟atkannya jual beli
dalam Islam adalah saling tolong menolong, sehingga
untuk menentukan harga pun harus berlandaskan kepada
prinsip tersebut. Ini faktor utama yang membedakan
antara sistem jual beli yang dikelola menggunakan prinsip
Islam dengan system jual beli yang dikelola dengan
menggunakan sistem selain Islam.
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2. Regulasi pemerintah terhadap pasar
Berkenaan

dengan

intervensi

pemerintah

dalam

penetapan harga, Islam memperbolehkannya selama
menyangkut pemeliharaan maslahat untuk

semua

pihak. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk
menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya.
Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah
melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga
menyebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan
penawaran.

Menurut

Heri

Sudarsono,

kebolehan

intervensi harga antara lain karena:
a) Intervensi

harga

menyangkut

kepentingan

masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal ini
tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus
melindungi pembeli dari penuturan daya beli.
b) Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga,
karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual
menaikkan harga dengan cara ihtikar (penimbunan),
maka pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi
harga guna menghindari adanya kezaliman produsen
terhadap konsumen.
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c) Intervensi harga harus dilakukan secara proporsional
dengan melihat kenyataan bahwa pembeli biasanya
mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan
penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih
terbatas.35
Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak
menjamin adanya kuntungan disalah satu pihak.
Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada
kenaikan harga barang diatas batas kemampuan
masyarakat, maka pemerintahan melakukan pengaturan
dengan operasi pasar. Sedangkan bila harga
turun

sehingga

merugikan

produsen,

terlalu

pemerintah

meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut
dari pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku di saat ada
masalah-masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu
mamantau kondisi pasar setiap saat guna melihat
kemungkinan deperlukannya pengaturan harga.36
Karena kebijakan intervensi harga melalui penetapan
memiliki peluang untuk menimbulkan kerugian bagi
pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian secara
Heri Sudarsono, “Konsep Ekonomi Islam”, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2004, hlm. 222
36
Ibid., hlm. 224.
35
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keseluruhan, maka pemerintah tidak boleh menetapkan
harga secara sepihak. Menurut Ibnu Qoyyim AlJauziyyah, tidak ada pemikir Islam satupun yang
mendukung para produsen dan pengecer untuk menjual
barang

pada

mengabaikan

harga

yang

keuntungan

ditetapkan

atau

dengan

kerugian

tanpa

mempertimbangkan harga dan pengeluaran, apabila
mereka masuk ke pasar.37
Agar harga yang ditetapkan dapat menguntungkan
semua pihak, yaitu menghasilkan harga yang adil, maka
harus deprtimbangkansegala kondisi pasar. Para ahli
fiqh

telah

menyarankan

perlunya

dilakukan

musyawarah terlebih dahulu.38
Musyawarah ini harus melibatkan sebanyak mungkin
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harga yaitu
penjual, pembeli, pemerintah maupun masyarakat
secara keseluruhan. Intervensi harga dapat diterapkan
pada semua barang dan jasa yang rentan terhadap harga
yang adil, misalnya fungible goods dan barang-barang
yang dijual dengan dasar berat atau pengukuran.
37

M.B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam,Yogyakarta,
Ekonosia, hlm. 304.
38
Karim, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, Jakarta, IIIT
Indonesia, 200,1 hlm. 350.
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3. Persaingan
Persaingan dalam suatu kegiatan perdagangan adalah
satu hal yang wajar tentunya. Dalam hal ini seorang
penjual harus bersigap bijaksana, yaitu melakukan
persaingan yang sehat dan tetap berpegang teguh
kepada prinsip kewajaran serta saling tolong menolong.
Sehingga dalam menentukan harga tidak merugikan
salah satu pihak yang terkait dalam transaksi tersebut.
4. Modal
Hal yang pertama dalam menentukan harga adalah
biaya, baik itu biaya produksi, biaya tenaga kerja atau
biaya lain-lainnya. Jika harga memenuhi biaya tersebut,
maka penjual akan mendapatkan keuntungan. Tapi
sebaliknya, jika tidak maka penjual akan mengalami
kerugian. Pengambilan keuntungan juga harus sesuai
dengan usaha yang dilakukan dan keuntungan tersebut
tidak merugikan pembeli.
Rasululloh

bersabda berkaitan dengan modal usaha:

َََذ
د
َذََحَََب ََى
َ َََذَ د
َذََحَََب ََ ذ
د
حَََب
َََعََََ إَبَشَاََََ س
بَََ إَ س
ََا
َََب
ََََى
َذ
ََبََ ََسَََََ َعََ اََََخَََََ َبََ اَصََََببح
َََعَََ َعََشَو بَََ شَعَََبَ عَََ أَبََََ ع
َََََََ ََذََ أََََ اََََبََََ صَََََ ا
ج

عَََََََ وَسََََََ خَطَبَ اََََبسَ فَمَبيَ
أَالَ ََََ
َوََََ ََتَ ََب ََََ ََبيَ فَ ََََََتجَشَ
َََتَ تَ َأوَََََ
فََََ وَالَ ََتَشَ َوََ د
صذَلَتَ.
اَ ََ
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„Amr bin Syu‟aib dari bapaknya dari kakeknya
dari Nabi
yang bersabda; “Ketahuilah,
bahwa barangsiapa yang bertanggung jawab
terhadap seorang anak yatim yang memiliki
harta, hendaklah ia perniagakan dan tidak
membiarkan-nya
hingga
habis
untuk
39
shodaqoh.” (HR. at-Tirmidzi)
Semua hadits di atas mengindikasikan pada satu hal
penting dalam dunia ekonomi dan perdagangan yaitu
bahwa batas minimal yang harus diwujudkan oleh
sebuah perdagangan yang sukses adalah bahwa
keuntungan

yang

ada

bisa

menutupi

kewajiban

membayar zakat di samping kebutuhan dirinya dan
orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Karena sebagaimana harta berkurang secara nominal
ketika dikeluarkan zakatnya dari seratus menjadi 97,5;
harta juga berkurang sesuai dengan yang dikeluarkan
untuk kebutuhan pemiliknya.
Hal ini tentu memacu pemilik harta yang sedikit untuk
mendapatkan laba yang lebih besar baik dengan cara
memutar modal yang ada lebih banyak lagi atau dengan
menambahkan prosentase keuntungan yang diharapkan;
sehingga laba yang ia dapatkan dapat menutupi
At-Timīidzi, “Sunan at Tirmīdzi”, Bab Zakāt, hadits no. 580, al
Maktabah al Syamīlah.
39
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kebutuhannya yang terus berubah. Karena jika tidak,
maka kebutuhannya ini justru akan menghabiskan modal
yang ada. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang
memiliki harta banyak. Karena baginya laba yang sedikit
telah mencukupi kebutuhannya atau bahkan bisa lebih.
5. Permintaan (supply) dan Penawaran (demand)
Di atas telah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan serta efek yang ditimbulkan terhadap harga.
Untuk itu harga yang setara adalah harga yang dibentuk
oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni
pertemuan

antara

kekuatan

permintaan

dengan

penawaran. Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan
harga pasar sebagai berikut: "Jika penduduk menjual
barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma'rūf) tanpa
menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga
tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang
(yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah
penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan hargaharga tersebut merupakan kehendak Allah

. Dalam

kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang
mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah
(ikrāh bi ghairi haq)". Ungkapan "dengan jalan yang
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normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil"
mengindikasikan bahwa harga

yang setara itu harus

merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai
penipuan, karena harga yang wajar terjadi pada pasar
kompetitif dan hanya

praktik yang penuh dengan

penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan hargaharga40.
Adapun ketika berbicara harga Ibnu Khaldun membagi
kebutuhan menjadi dua, antara kebutuhan pokok dan
kebutuhan barang pelengkap. Beliau berpendapat
bahwa bila suatu kota berkembang dan selanjutnya
populasinya bertambah banyak (kota besar), maka
pengadaan barang-barang kebutuhan pokok
mendapatkan

prioritas41.

Akibatnya

akan

penawaran

meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun
barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat
sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya
gaya hidup yang akan mengakibatkan harga barang
mewah menjadi meningkat.

40
41

Idrus, “Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah., hlm. 147.
Karim, “Ekonomi Mikro Islam”, hlm. 147.
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6. Kondisi Perekonomian
Seorang

penjual

harus

peka

dengan

kondisi

perekonomian yang ada. Karena kondisi perekonomian
sangat

mempengaruhi

kondisi

harga.

Pada

saat

perekonomian sedang terpuruk, maka harga barang pun
akan naik dan setiap penjual pun dapat menaikkan
harga barangnya dengan harga yang wajar.
Dalam suatu transaksi jual beli, seorang penjual
berhak

memperoleh

keuntungan

bersih

dari

pokok

pembelian barang yang dijualnya. Akan tetapi, keuntungan
yang didapat harus melalui mekanisme yang benar.
Menetapkan

harga

yang

tinggi

untuk

memperoleh

keuntungan yang berlipat merupakan hal yang tidak
diperbolehkan, karena bisa saja merugikan salah satu pihak
yang melakukan transaksi tersebut. Penetapan harga yang
lebih tinggi akan mengakibatkan eksploitasi atas kebutuhan
konsumen, sedangkan penetapan harga terlalu rendah akan
merugikan penjual. Hanya pada kondisi darurat saja
penetapan

dapat

dilakukan

oleh

pemerintah

mekanisme yang ada.
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dengan

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laba
bila ditinjau dari segi kwalitas dan kwantitasnya. Yang
dimaksud segi kwalitas disini adalah sisi keabsahan dari
laba itu sendiri, sedangkan kwantitas adalah limit laba yang
dapat diperoleh oleh seorang penjual dalam sebuah transaksi
jual beli.
1.

Dari segi kwalitas
a. Objek barang/komoditi
Tergantung kepada apakah objek atau komoditi
barang tersebut adalah jenis halal atau non halal.
b. Legalitas transaksi/akad
Tergantung kepada validitas dari syarat dan
ketentuan yang harus dipenuhi baik dalam akad
tersebut, pelaku akad, serta kepemilikan barang.
c. Mekanisme transaksi
Tergantung kepada terlepasnya mekanisme sebuah
transaksi
manipulasi

dari

unsur-unsur

penipuan

(tadhlīs), monopoli

memanfaatkan

keluguan

(ghabn),

(ihtikār), atau
pembeli

dan

ketidaktahuannya (at-talaqqī ar-rukbān dan bai‟ annajasy).
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2.

Dari segi kwantitas
Untuk menentukan limit dari sebuah laba sangat terkait
dengan penetapan harga. Artinya faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam penetapan harga, maka dengan
sendirinya akan mempengaruhi laba yang didapat. Di
antaranya adalah:
a. Modal
Hal yang pertama dalam menentukan harga adalah
biaya, baik itu biaya produksi, biaya tenaga kerja
atau biaya lain-lainnya. Jika harga memenuhi biaya
tersebut,

maka

penjual

akan

mendapatkan

keuntungan. Tapi sebaliknya, jika tidak maka
penjual akan mengalami kerugian.
b. Mekanisme Pasar
Pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan
antara kekuatan permintaan dengan penawaran akan
melahirkan harga yang adil atau setara. Namun bila
kondisi pasar tidak menjamin adanya kuntungan
disalah satu pihak. Maka pemerintah berhak
mengatur pasar untuk melindungi penjual dalam hal
ini tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus
melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
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c. Sikap atau Prilaku Pasar
Tidak menutup kemungkinan seorang penjual dapat
mengeruk keuntungan yang berlipat ganda dengan
menggunakan berbagai macam cara yang melanggar
syari‟āh.

Atau

bisa

juga

seorang

penjual

mendapatkan keuntungan berlimpah dengan cara
yang jujur dan diridhai Allāh

. Artinya disini

adalah, selain harus memiliki pengetahuan akan
tehnik

menjual

(marketing),

juga

dibutuhkan

pemahaman syari‟ah yang benar ketika melakukan
sebuah transaksi jual beli. Sebab dalam transaksi
jual beli menurut Islam, bukan hanya keuntungan
materi saja yang dicari, tapi lebih jauh dari itu
materi yang kita dapatkanpun memiliki nilai
keberkahan. Sehingga pertanyaan yang selalu
muncul dalam mencari laba ketika bertransaksi jual
beli adalah “Bagaimana agar laba berkah dan
berkembang?”. Untuk itulah Khalifah ‟Umar bin alKhattab

melarang orang berjualan di pasar,

apabila belum mengetahui mekanismenya dengan
benar sesuai syari‟āh.
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G. Peran dan Kebijakan Islam dalam Penentuan Laba
Dari pembahasan yang telah lalu dapat dipahami bahwa
pembahasan fiqh mua‟malah dewasa ini lebih mengacu kepada
pembahasan dan pembicaraan mengenai ekonomi. Semua itu
dilandasi dengan prinsip-prinsip yang ada dengan acuan bahwa
Islam adalah agama terakhir yang telah sempurna dan bersifat
universal. Universalitas Islam mempunyai makna berlaku
untuk semua manusia, semua bangsa dan substansi ajarannya
membawa kebaikan hidup. Selain itu, Islam juga merupakan
agama yang kekal atau berlaku dari satu zaman ke zaman yang
lain sampai hari kiamat kelak.
Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan
dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan
manusia dengan Allāh akan tetapi juga mengatur hubungan
manusia dengan sesama dalam lingkungannya. Dua bentuk
hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin
akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin
semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya.
Manusia yang merupakan makhluk Allāh

yang

mempunyai karakter dan sifat yang saling membutuhkan
antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang
disebut mu‟āmalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki
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seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk
itu Allāh memberikan inspirasi kepada mereka untuk
melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya
bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli.
Syar‟īah Islam mendorong manusia untuk berniaga
dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki,
karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual
beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar
bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang
membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam
aktifitas jual beli tersebut.
Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat
kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allāh

. Untuk

mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan
yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun
jual beli itu sendiri. Dalam hukum mu‟āmalah, Islam
mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada
dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah kecuali sudah
ditentukan lain oleh al-Qur‟ān dan Sunnah, dilakukan atas
dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
Dalam mu‟āmalah jual beli juga harus dilakukan atas
dasar

pertimbangan

mendatangkan

manfaat

dan
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menghindarkan madhārat dalam hidup bermasyarakat serta
dilaksanakan

dengan

memelihara

nilai

keadilan,

menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan
kesempatan. Dalam Islam, praktek jual beli menganut
mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu
berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk
melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar
tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk
menjual dengan harga yang tidak diinginkan.
Keuntungan itu sendiri adalah merupakan buah dari
kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga
kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja
lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran
standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya. Islam
memandang berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang
bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah
adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor
produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan
yang wajar dalam berdagang dan bukan riba.
Islam tidak memisahkan antara masalah ekonomi
dengan akhlaq yang tentu saja berbeda dengan filsafat
hukum kapitalis yang menjadikan keuntungan pribadi
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sebagai tujuan utama dan unsur motorik terbesar untuk
kegiatan perekonomian serta tidak berpegang pada prinsipprinsip yang telah dijadikan Islam sebagai pegangan.
Sehingga menurut mereka tidak ada dosa untuk mencari
keuntungan melalui riba, menimbun barang, menjual
sesuatu yang memabukkan atau hal lain yang dapat
membahayakan masyarakat. Dan keuntungan yang mereka
dapat hanya berputar pada individu saja.
Adapun Islam, ia telah memiliki panduan dan prinsip
agama, akhlaq serta organisasi yang mengharuskan setiap
pedagang untuk memperhatikan dan berpatokan dengannya.
Jika tidak maka keuntungan yang ia dapat adalah
keuntungan yang haram atau paling tidak tercampuri oleh
sesuatu yang haram.
Untuk mencapai itu, maka Islam memberikan batasanbatasan yang tidak boleh dilanggar dan wajib ditaati oleh
setiap manusia. Dalam ketentuannya Islam mengharamkan
segala bentuk dan macam transaksi yang mengandung
penipuan,

monopoli,

manipulasi

serta

barang-barang

maupun komoditas yang membahayakan. Islam melarang
segala bentuk praktek transaksi yang merugikan di antara
kedua belah pihak. Islam mengatur mekanisme pasar
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sedemikian rupa, agar keuntungan dapat dirasakan oleh
semua pihak. Islam memberikan rambu-rambu tersendiri
dalam hal ini, untuk dipelajari dan direalisasikan, sehingga
orang yang tidak mempelajarinya terancam tidak bisa ikut
andil dalam mekanisme pasar yang benar.
Islam memberikan di satu sisi kebebasan kepada
setiap manusia muslim, individu maupun kelompok dalam
lapangan ekonomi maupun bisnis untuk mencari keuntungan
yang sebesar-besarnya. Namun di sisi yang lain, dia terikat
dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam
menginvetasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.
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PERBANDINGAN KONSEP LABA DALAM JUAL
BELI MENURUT FIQH MU’ĀMALAH DENGAN
EKONOMI KONVENSIONAL

A. Landasan Filosofis Pengambilan Laba
Perbedaan yang mendasar dari kajian teori laba ini
adalah ada pada nilai filosofis yang melandasinya. Menurut
Nur Kholis landasan filosofi ekonomi kapitalis adalah
materialisme dan sekularisme. Pengertian manusia sebagai
homo economicus atau economic man adalah manusia yang
materialis hedonis, sehingga ia selalu dianggap memiliki
serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif
materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia
dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu
yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia
jika

segala

kebutuhan

materialnya

terpenuhi

secara

melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik
seperti

ini

seringkali

menafikan

atau

paling

tidak

meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual
ruhaniah42.
Lihat Nur Kholis, “Perbedaan Mendasar Ekonomi Islam Dan
Ekonomi Konvensional”, http://nurkholis77.staff.uii.ac.id, (30 0kt
2011).
42
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Dalam sistem ekonomi kapitalis, materi adalah sangat
penting

bahkan

dianggap

sebagai

penggerak

utama

perekonomian. Dari sinilah sebenarnya, istilah kapitalisme
berasal,

yaitu

paham

yang

menjadikan

kapital

(modal/material) sebagai isme.
Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh
asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rasionality
assumption dalam ekonomi menurut Roger LeRoy Miller
adalah individuals do not intentionally make decisions that
would leave them worse off43. Ini berarti bahwa rasionaliti
didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi
keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau
keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (need)
dan keinginan-keinginan (want) yang digerakkan oleh akal
yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat
keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan
mereka. Bahkan menurutnya, suatu aktivitas atau sikap yang
terkadang nampak tidak rasional akan tetapi seringkali ia
memiliki landasan rasionaliti yang kuat, misalnya orang
yang berpacaran menghabiskan waktu dan uang, dan lain
sebagainya.
43

Ibid.
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Rasionaliti merupakan kunci utama dalam pemikiran
ekonomi modern. Ia menjadi asas aksioma bahwa manusia
adalah makhluk rasional. Konsep rasionaliti muncul karena
adanya

keinginan-keinginan

konsumen

untuk

memaksimalkan utiliti dan produsen ingin memaksimalkan
keuntungan, berasaskan pada satu set constrain. Yang
dimaksud constrain dalam ekonomi konvensional adalah
terbatasnya sumber-sumber dan pendapatan yang dimiliki
oleh manusia dan alam, akan tetapi keinginan manusia pada
dasarnya tidak terbatas. Dalam ekonomi Islam yang
dimaksud dengan constrain adalah terbatasnya kemampuan
manusia baik dari segi fisik maupun pengetahuan untuk
mencapai atau mendapatkan sesuatu sumber yang tidak
terbatas yang telah disediakan oleh Allah

. Berdasarkan

pernyataan di atas maka manusia perlu membuat suatu
pilihan yang rasional sehingga pilihan tersebut dapat
memberikan kepuasan atau keuntungan yang maksimal pada
manusia.
Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan
pahamnya tentang rational economics man, tindakan
individu

dianggap

rasional

jika

tertumpu

kepada

kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-
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satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam ekonomi
konvensional,
(equivalent)
konvensional

perilaku
dengan

rasional

dianggap

memaksimalkan

mengabaikan

moral

ekuivalen

utiliti. Ekonomi
dan

etika

dalam

pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di
dunia saja tanpa mengambil hari akhirat.
Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu
yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya
akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena
tangan tak tampak (invisible hand) yang bekerja melalui
proses kompetisi dalam mekanisme pasar.
Pada sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi
kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang
bersifat spiritual dan material (atau agama dan dunia) secara
dikotomis. Segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah
urusan manusia itu sendiri sedangkan agama hanyalah
mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
Implikasi dari ini adalah menempatkan manusia sebagai
sebagai pusat dari segala hal kehidupan (antrophosentris)
yaitu manusilah yang berhak menentukan kehidupannya
sendiri.
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Sedangkan sistem ekonomi Islam kental dengan
nuansa keIslaman, dengan kata yang lebih jelas adalah
aqidah Islamiyah. Sistem ekonomi Islam memberikan
tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi
segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas
dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal,
secara zatnya maupun secara perolehannya.
Tujuan

utama

Syari„at

Islam

adalah

untuk

mewujudkan kemaslahahan umat manusia, baik di dunia
maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara
keseluruhan yang rahmatan lil„alamin. Al-Syatibi dalam alMuwafaqat menegaskan44:

وَعَىَ أَ اَششَعت إمنب وضعت دلصبحل اخلَك بإطالق
“Telah diketahui bahwa syariat Islam itu
disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan
kemaslahahan makhluk secara mutlak”.
Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi menyatakan:

أَََب وبَت ادلصَذت
ada maslahah, di sanalah hukum فخَ دى اهلل
Allah”45. “Di mana
44
Al-Syatibi, t.t., al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Beirut: Dar
al-Fikr, Vol. 2, hlm. 19.
45
Al-Qaradawi, 1998, al-Ijtihad al-Mu„ashir, Beirut: al-Maktab
al-Islami, hlm. 68.

Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah | 75

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas
bagaimana eratnya hubungkait antara Syariat Islam dengan
kemaslahahan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu
bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari
tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam
adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang
baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Ini merupakan
definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu
saja

berbeda

secara

mendasar

dengan

pengertian

kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler
dan materialistik. Dengan demikian tujuan sistem ekonomi
Islam adalah berkait dengan tujuan yang tidak hanya
memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (materialis)
namun juga kesejahteraan hidup yang lebih hakiki (akhirat).
Allah

sebagai puncak tujuan, dengan mengedepankan

pencarian keridloan-Nya dalam segala pola perilaku sejak
dari konsumsi, produksi hingga distribusi.
Lebih

lanjut

Nur

Kholis

menyebutkan

dalam

artikelnya46, Secara konseptual terdapat perbedaan mendasar
antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam
46
“Perbedaan Mendasar Ekonomi Islam dan Ekonomi
Konvensional”, http://nurkholis77.staff.uii.ac.id, (30 0kt 2011).
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memandang

manusia.

Ekonomi

konvensional

mengasumsikan manusia sebagai rational economic man,
sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia yang
berkarakterkan Islamic man („Ibadurrahman)
Allah

berfirman dalam surat al-Furqan ayat 63;

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha
Penyayang itu (ialah) orang-orang yang
berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan
apabila orang-orang jahil menyapa mereka,
mereka
mengucapkan
kata-kata
(yang
mengandung) keselamatan”. (QS. Al Furqan
[25]: 63).
Islamic man dianggap perilakunya rasional jika
konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk
menciptakan

masyarakat

yang

seimbang.

Tauhidnya

mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat
rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.
Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak
semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi
selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram,
israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudaratkan masyarakat
atau tidak dan lain-lain. Ketakwaannya kepada Allah dan
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kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa
taat kepada rules Allah
Islamic

man

dan Rasul-Nya.

tidak

materialistik,

ia

senantiasa

memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan
untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka
menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas
mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang
lain. Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain,
baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak
yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya,
tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine
of social responsibility, tetapi semata-mata berharap
keridhaan Allah

.

Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuk
kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia
maupun di akhirat, sedangkan dalam ekonomi konvensional
cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau
keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu
dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian
tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam.
Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian
tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi
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juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap
berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah
Manusia

perlu

bertindak

rasional

.
karena

ia

mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah
yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila
individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai
tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam.
Individu

rasional

memaksimumkan

adalah
al-falah

individu

yang

berusaha

dibanding memaksimumkan

kepentingan diri sendiri.

B. Kritik Terhadap Bunga Sebagai Laba
Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa dalam
ekonomi konvesional, salah satu yang dijadikan sebagai
sumber pendapatan dan keuntungan dalam transaksi bisnis
perusahaan adalah adanya bunga. Dengan kata lain bunga
adalah laba tersendiri yang dapat diperoleh oleh sebuah
perusahaan untuk menutupi kebutuhan produktifitasnya,
baik dalam upaya pemenuhan modal maupun sebagai alat
pembayaran upah pekerja.
Zubair Hasan mengatakan, dalam skema perusahaan
bisnis, bunga dan laba digunakan salah satunya untuk
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pembayaran tenaga pekerja, namun begitu bunga tidak
diperbolehkan dalam Islam sedangkan laba diperbolehkan.
Bunga menjadi sebuah prinsip dalam ekonomi konvesional,
sedangkan dalam Islam larangan atas bunga bersifat total
dan lengkap tanpa celah. Keputusan mengenai hal ini
membuat tidak adanya pembedaan antara riba dan bunga,
bentuk yang sederhana ataupun majemuk, pinjaman
produktif ataupun pasif, atau dalam masalah pinjaman uang
dan barang47.
Teori konvensional menjadikan uang sebagai alat
sewa untuk memperoleh keuntungan, yang pada hakikatnya
berbeda dengan karakternya dengan barang dan komoditas
lain. Padahal secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun,
amatlah keliru bila menempatkan sewa untuk uang. Karena
uang bukanlah termasuk asset tetap atau asset bergerak48.
Sebelumnya

dijelaskan

bahwa

para

ekonom

konvesional tidak dapat menemukan jawaban yang jelas dan
pasti kenapa bunga harus dibayarkan. Dan bila dinyatakan
bahwa bunga adalah merupakan tambahan tetap bagi modal,
hal ini pun tidak menjawab keterkaitan antara bunga dengan
Lihat Zubair Hasan, “Theory of Profit From Islamic Perspective”,
MPRA. Munich.
48
“Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek”, Jakarta, Gema Insani,
2001, hal. 71.
47

81| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

laba. Karena modal yang ditanamkan dalam perdagangan
atau bisnis mungkin membawa kelebihan yang disebut laba
yang

bersifat

tidak

tetap

dan

juga

mengandung

kemungkinan rugi. Sedangkan modal yang ditanam bank
menghasilkan bunga tetap dan tidak mengandung arti
kerugian apapun.
Artinya disini terdapat perbedaan yang mendasar
antara bunga dengan laba, dan satu hal yang mengherankan
bila bunga dikatagorikan sebagai laba dalam sebuah
transaksi perdagangan. Menjadikan keuntungan melalui
sistem bunga pada hakikatnya adalah meupakan tindakan
memperalat

dan

mendzalimi

orang

lain.

Keperluan

seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk meraih
keuntungan sebesar-besarnya, tanpa sedikitpun dilandasi
keadilan, kepedulian, rasa sosial, atau ta‟awun.
Dampak dari implementasi bunga dalam bisnis
konvensional adalah semua orang yang berbisnis akan
berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan serta meraih
keuntungan tanpa peduli mana kegiatan bisnis yang
bersumber pada yang haq & batil sehingga menjadi manusia
yang egois, serakah, tamak.
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Dalam konteks hubungan kerja antara pemilik dan
karyawan perusahaan, konsep laba kapitalis mengarahkan
pemilik

perusahaan

untuk

melakukan

(penghisapan/

perbudakan) yang dilakukan dengan:
1. Menekan upah karyawan pada level yang paling rendah
dalam rangka efisiensi biaya-biaya produksi, dan
2. Mengurangi hak-hak karyawan seperti: hak cuti, hak
berpendapat, hak atas kenaikan jabatan, dan lain
sebagainya. Tentunya cara tersebut dilakukan dalam
rangka menghasilkan pertambahan laba yang cukup
signifikan.
Dalam konteks tatanan kehidupan sosial, konsep laba
kapitalis yang didasari pada prinsip bunga akan menciptakan
masyarakat yang tidak memiliki sikap peduli terhadap sesama
bahkan budaya saling menghargai, menghormati dan tolong
menolong menjadi sesuatu yang sangat langka.
Sedangkan dalam Islam, Islam sangat mengakui modal
serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui
bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai
sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang
berubah-ubah dan diperoleh, bukan presentase tertentu dari
kekayaan itu sendiri. Teori Islam mengenai modal tidak saja

82| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

mengakui gagasan klasik konvensional tentang penghematan
dan produktivitas, akan tetapi mengakui pula

tentang

preferensi likuiditas. Karena dalam Islam, modal itu produktif
dalam arti tenaga kerja yang dibantu modal akan lebih
menghasilkan daripada yang tanpa modal.
Zubair Hasan menyatakan Islam mengenali atribut
produksi

yaitu

menghilangkan

pekerja

dan

penghargaan

tidak

kepadanya.

berniat

untuk

Tapi

untuk

memulainya, apakah bunga sepadan dengan produktifitas?
Laba yang diperkenankan dalam Islam adalah hasil
investasi dalam produksi yang merupakan proses memakan
waktu. Motif laba merangsang seseorang menabung dan
menginvestasikannya, dengan demikian menunda konsumsi
sekarang untuk waktu yang akan datang.
Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, dan
mendalam, serta etik dari teori konvensional. Realistik
karena produktivitas modal yang mengalami perubahan
berkaitan

dengan

kenyataan

dengan

produksi,

yang

dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang
dinamis. Karena itu dalam kerangka sosial Islami, bunga
yang diterapkan pada modal tidak diperbolehkan karena
menimbulkan dampak yang merugikan kegiatan ekonomi.
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Dengan kata lain Islam yakin akan perekonomian yang
bebas dari bunga.
M. A. Mannan mengatakan Islam telah membenarkan
diterimanya laba hanya dalam arti yang terbatas, karena laba
tak terbatas dan luar biasa yang diperoleh seorang kapitalis
adalah pengisapan terhadap masyarakat. Jenis laba ini
umumnya hasil monopoli dan gabungan perusahaan yang
memonopoli harga dan produksi, yang menjadi ciri utama
ekonomi kapitalis. Tapi monopoli, menimbun komoditi,
menahan barang dengan harapan harga-harga akan naik,
dilarang dalam Islam, dikarenakan meniadakan kebajikan.
Karena itu, Islam menyetujui laba biasa yang mengacu pada
tingkat laba yang jelas tidak menimbulkan kecenderungan
bagi perusuahaan baru untuk memasuki suatu perdagangan
tertentu maupun bagi perusahaan lama untuk keluar.
kecendrungan ini tidak cukup. Prinsip pokok yang harus
tetap diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa tidak ada
bagian dari masyarakat yang mesti kehilangan sahamnya
dalam proses produksi.
Lebih lanjut Mannan menyatakan walaupun Islam
mengakui laba normal, namun ia melarang bunga. Bila
diteliti akan kelihatan bahwa transaksi dan keuntungan
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berbeda sifatnya. Dalam hal bunga, si kreditor menjadi tidak
peduli dengan penggunaan pinjaman setelah pinjaman
dikeluarkan dan bunganya terjamin. Dalam hal laba pemilik
perusahaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan
penggunaan modal tersebut seterusnya. Jadi bunga bukan
hasil suatu usaha produksi apa pun, sedangkan keuntungan
sebaliknya merupakan hasil angka produksi. Karena dalam
hal bunga, usaha produksi sama sekali tidak dilakukan oleh
kreditur, maka sama sekali tidak terdapat unsur usaha,
sementara dalam hal laba unsur tersebut tetap

terdapat

dalam proses produksi dan pemasaran. Demikianlah dalam
hal bunga pemilik modal yang sesungguhnya umumnya
terlepas dari proses produksi, sedangkan untuk laba, pemilik
sesungguhnya memang menentukan penggunaan modalnya
secara ekonomik.
Pengusaha menyetujui penemuan-penemuan baru
untuk menambah keuntungannya. Jadi laba adalah imbalan
kemajuan. Akhirnya dalam hal bunga, unsur risiko merugi
sama sekali tidak ada karena bunga tetap dan pasti,
sedangkan laba adalah pembayaran untuk asumsi risiko oleh
pengusaha. Pendapatan pengusahalah yang tidak pasti dan
tak diketahui. Tidak pasti karena sifatnya berupa sisa.
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Karena asumsi risiko merupakan suatu pengorbanan yang
diderita, maka ini harus dibayar dalam bentuk laba. Hal ini
tidak diketahui, karena pengusaha unggul dapat meperoleh
laba yang lebih tinggi berkat kemampuan berorganisasi, dan
kemampuan mental dan fisik lainya, dibandingkan dengan
mereka yang kurang kemampuannya. Karena banyak
perbedaan ini, maka Islam memperkenankan laba dan
mengutuk bunga49.
C. Sumber dan Batasan Laba
1.

Sumber
Keuntungan dalam pinsip Islam memiliki identitas

beraneka ragam yang tidak hanya terbatas pada
keuntungan material saja. Berbeda dengan pinsip
ekonomi konvesional dalam memandang keuntungan
hanya pada materialisme yang didasarkan pada prisip
filosofi

mereka

bahwa

segala

kegiatan

manusia

dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu
yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia
jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara
melimpah sebagai mana telah diungkapkan di atas.
M. Abdul Mannan, “Islamic Economics Theory and Practice”,
Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Jasa, 1997, hlm. 133.
49
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Dampak dari epistimolgy dan tujuan hidupnya pada
akhirnya membuat konsep laba ekonomi konvesional
tidak menyebutkan adanya pemilahan dalam masalah
modal dan barang baik yang bersifat halal maupun
haram. Bagi mereka selama modal dan barang itu bisa
dijadikan sebagai alat usaha mereka dalam meraih
keuntungan yang maksimal, maka hal itu sah-sah saja
tanpa terkecuali. Suatu barang atau modal kerja
dipandang baik oleh mereka hanya apabila barang itu
bisa dipasarkan dan modal kerja bisa memenuhi
kebutuhan produksinya. Terlepas barang tersebut adalah
barang dapat merusak atau diharamkan atau modal kerja
yang didapat melalui sistem bunga dan ribawi.
Dalam upaya memperoleh laba maksimal, ekonomi
konvesional

merusak

masyarakat

dan

lebih

mementingkan diri sendiri dan angkuh karena setiap
kegiatan hanya digerakkan oleh uang. Menghasilkan
permintaan-permintaan yang tidak wajar atas barangbarang yang sangat merugikan seperti rokok dan alcohol
dimana kedua hal itu diharamkan dalam

Islam.

Membentuk monopoli dan gabungan perusahaan yang
memonopoli harga dan produksi.
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Sedangkan konsep laba dalam Islam tidaklah
demikian. Islam sangat memberikan perhatian yang besar
terhadap sumber perolehan laba pada transaksi bisnis.
Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa manfaat atau
mashalat sesuatu terbagi ke dalam beberapa bagian, di
antaranya adalah50:
Al-Māshalihu al-mu‟tabarah; yaitu segala sesuatu

a.

yang telah dijadikan perhatian oleh syari‟ah dan
dalam penetapannya mengandung mashalat atau
manfaat bagi manusia. Seperti disyari‟atkannya
jihad, diharamkannya membunuh, minuman keras,
zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk
penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
yang termasuk kepada tujuan utama dari syari‟ah.
Al-Māshalihu al-mulghāt; yaitu segala sesuatu yang

b.

didalamnya dianggap memiliki mashalat namun
tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti
adanya

anggapan

persamaan

dalam

masalah

pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan,
maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran
oleh syari‟ah walau dianggap memiliki mashlahat.
Lihat dalam Abdul Karim Zaidan, “al Waziz fi Ushul al-Fiqh,”
Lebanon, Beirut, Mu‟asasah ar-Risalah Nasyirun, 2004.
50
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Juga adanya mashlahat pertambahan keuntungan
atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh
syari‟ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan
yang lebih besar di dalamnya.
Untuk itu tidak semua yang dipandang dapat
memenuhi kebutuhan manusia serta ada manfa‟at di
dalamnya dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh
manusia. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses
transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari
kwalitasnya bukan hanya sekedar kwantitas yang
diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam
Islam.
Prinsip ini sesuai dengan kaidah “al-jaza min jinsil
al-„amal”,

bahwa

balasan

itu

tergantung

dari

perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui
melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi
bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari‟ah. Hal ini bisa
dilihat melaui model-model bisnis yang dikembangkan
oleh Rasulullah

dalam meraih laba yang benilai

materil serta keberkahan.
Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur
riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar
Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah | 89

dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho
dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi
ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya,
tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula
penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta‟awun
dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh
bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang
penjual (self oriented). Akan tetapi lebih kepada
memberikan manfa‟at kepada sesama dan menutupi
kebutuhan masyarakat.
2.

Pembatasan (Limitasi) Laba
Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam hal

batasan

penentuan

konvensional

perolehan

maupun

menurut

laba,

baik

ekonomi

dalam
Islam.

Keduanya tidak membatasi pada prosentase tertentu
berapa laba harus dicapai dalam sebuah transaksi bisnis.
Semua dikembalikan kepada kemampuan mengolah
produksi, modal, dan mekanisme pasar yang berlaku.
Sudah menjadi tujuan perusahaan dalam ilmu ekonomi
adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya,
dan hal ini pun sejalan dengan nash-nash al-Qur‟an
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maupun Hadist yang menyatakan bila tujuan dari sebuah
perniagaan adalah mencari keuntungan.
Hanya saja dalam upaya perolehannya, Islam tetap
mengarahkan kepada laba yang diperoleh seiring atau
berbanding lurus dengan kwalitasnya dalam Islam meraih
keuntungan yang maksimal dengan melalui cara dan
mekanisme yang benar secara ekonomi dan syari‟ah,
itulah yang diharapkan.
Untuk itu berbeda tentunya laba maksimal yang
dihasilkan dari apa saja dan dengan cara apa saja, dengan
laba yang dihasilkan dari barang yang halal,

niat

transaksi yang jujur serta kemampuan bisnis yang benar.
Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang
adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (kong
kalikong). Islam tidak menhendaki adanya koalisi antara
konsumen

dengan

produsen,

meskipun

tidak

mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama
terjadinya konsenstrasi itu dilakukan dengan cara-cara
jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja
sama. Oleh karena itu, prinsip monopoli ataupun
oligopoli tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak
mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar.
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Mustafa

Kamal

Rokan

mengatakan

bahwa

keuntungan yang pantas diambil oleh si pedagang adalah
seberapa besar usaha, jerih payah atau tingkat kesulitan
yang dialami oleh si pedagang yang pantas diganti oleh si
pembeli. Sampai disini, unsur usaha si pedagang menjadi
patokannya. Unsur usaha yang dimaksud dapat diartikan
dari penemuan usaha (ide), bagaimana usaha mendapatkan
barang, tingkat kesulitan transportasi, tingkat kesulitan
distribusi hingga ke tingkat tinggi rendahnya resiko.
Pendapat ini sejalan dengan tafsir Al-Qurtubi tentang
kalimat tijarah dalam surah An-Nisa‟ ayat 29. Qurthubi
menyebutkan kata “tijarah” dapat diartikan dalam dua
bentuk kegiatan yakni kegiatan pertukaran atau jual beli di
sebuah tempat tanpa bermusafir dan kegiatan perdagangan
yang dilakukan dengan melakukan perpindahan barang dari
satu tempat ke tempat lain. Tentu, kegiatan perniagaan yang
mengharuskan perpindahan satu tempat ke tempat lain
memerlukan energi lebih seperti transportasi serta resiko
yang berbeda dengan perdagangan yang tidak memerlukan
perpindahan tempat51.

Mustafa Kamal Rokan, “Makalah Untung Dalam Dagang
Syari‟ah”, http://www.waspada.co.id.
51
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Dengan demikian, batasan keuntungan bergantung
kepada tingkat usaha yang dilakukan oleh si pedagang
terhadap usaha dagangnya. Sebuah produk atau barang
yang didapatkan secara mudah baik dalam menemukan
barang atau membawa barang tersebut tentu berbeda
harga dengan barang yang sulit didapatkan serta tidak
mudah untuk dihadirkan. Oleh karena itu, harga sebuah
barang

tidak

dapat

ditentukan

sesukanya

apalagi

memanfaatkan ketidaktahuan atau kedunguan si pembeli
terhadap sebuah barang.

D. Maksimalisasi Laba dalam Islam
Telah disebutkan bahwa salah satu konsep dan prinsip
perusahaan dalam meraih keuntungan adalah adanya
maksimalisasi laba. Teori ini menjadi satu keharusan pada
setiap perusahaan konvensional dengan harapan meraih
keuntungan

yang

maksimal

demi

kelangsungan

perusahaaan.
Pemahaman kapitalis meyakini bahwa manusia yang
memiliki sifat alami –yaitu tidak pernah merasa puas, maka
Ia

akan

terus-menerus

berusaha

memaksimalisasikan

keuntungan. Maksimalisasi keuntungan sarat atas dua

Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah | 93

pertanyaan,

yaitu

keuntungan

ini

punya

siapa

dan

bagaimana keuntungan itu diraih? Bila memaksimalkan
keuntungan menjadi satu-satunya tujuan perusahaan, maka
dengan sendirinya akan timbul keadaan yang tidak etis.
Karena perusahaan cenderung menghalalkan segala cara
demi mencapai keuntungan tersebut.
Agnes Kurniawan mengutip pendapat Maxwell dalam
makalahnya, terdapat tiga alasan mengapa orang memilih
tindakan-tindakan tidak etis, yaitu52:
1. Orang akan berbuat apa yang ia rasakan paling leluasa
untuk dibuat, ketika orang dihadapkan pada dilema
etika, di sana ia terkadang akan dihadapkan pada
pilihan-pilihan yang tidak diinginkan atau yang tidak
menyenangkan menyangkut suatu prinsip atau praktek
moral. Apa yang akan kita buat dalam situasi-situasi
seperti itu? Apakah kita melakukan hal yang mudah
atau hal yang benar?
2. Orang akan berbuat demi suatu kemenangan. Semua
orang di dunia ini sangat benci kekalahan. Apalagi para
pebisnis, pasti akan selalu ingin menang lewat prestasi
dan kemudian meraih sukses karenanya. Tetapi banyak
Agnes Kurniawan, “Maksimalisasi Keuntungan”, di posting 30
Oktober 2011, http://agneskurniawan.wordpress.com
52
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yang menganggap bahwa mereka harus memilih antara
sikap etis dengan menang. Untuk dapat memenangkan
suatu proyek atau bisnis, orang bisa saja menghalalkan
segala cara. Banyak orang yang percaya bahwa
merangkul etika akan membatasi pilihan-pilihan mereka
dan peluang-peluang mereka untuk sukses dalam bisnis.
3. Orang selalu mencoba merasionalisasikan pilihanpilihannya

dengan

relativisme.

Banyak

orang

menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa menang
dengan memutuskan apa yang benar saat ini, menurut
keadaan mereka. Wujud etika tidak lain berasal dari
tingkah laku kita sendiri. Etis atau tidak etisnya
aktivitas bisnis akan tercermin dari tingkah laku para
pelaku bisnis itu sendiri, karena bisnis dijalankan oleh
manusia. Sehingga membenahi bisnis kita untuk lebih
beretika berarti membenahi dulu diri kita sendiri
sebagai pelaku bisnis itu sendiri. Dan bila perusahaan
menjadi rentan prinsip etis, maka perusahaan akan
rentan mengorbankan yang lain. Siapakah korbannya
itu? Korbannya tidak lain adalah manusia.
Rudi Wahyono mengatakan dalam ekonomi Islam,
konsep

maksimalisasi

memiliki

nilai

netral untuk
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kepentingan semua pihak. Ekonomi Islam mempromosikan
perdagangan sebagai pekerjaan dan anugrah keuntungan
yang diberikan oleh Allah. Dalam rangka untuk mengganti
transaksi bunga, ekonomi Islam memberikan insentif
memobilisasi sumber daya ke dalam usaha produktif yang
diperbolehkan melalui partisipasi dan perluasan kerjasama
antar agen dan proyek-proyek ekonomi, diversifikasi efektif
produksi, investasi dan risiko yang dicapai. Dengan
demikian harga resiko dalam makna tingkat suku bunga
digantikan oleh expected rate of returns. Pengembalian
sektor riil dibagi oleh para peserta dalam korperasi.
Kompetisi marginal antara sektor moneter dan sektor riil,
antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta antara orang
kaya dan miskin yang disebabkan oleh prevalensi suku
bunga, semuanya digantikan oleh usaha partisipatif. Dengan
cara ini, mobilisasi sumber daya melalui profit sharing
terkait langsung dengan komplementaritas antara kegiatan
ekonomi dan pelaku ekonomi53.
Pada sektor produksi, komplementaritas antara faktor
produksi (modal dan tenaga kerja) dibawa oleh pilihan
persamaan modal-tenaga kerja, perbesaran perubahan
Rudi Wahyono, “Artikel Maksimalisasi Profit”, www.
makropendidikan.blogspot.com
53
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teknologi dan perluasan usaha partisipatif ekonomi secara
keseluruhan. Pengembangan dan pemberdayaan, yang
merupakan

konsekuensi

dari

keputusan

partisipatif

kerjasama berbagi risiko dan keuntungan, dapat terwujud.
Dalam makro ekonomi, sektor moneter dimana kapitalis
keuangan berlaku, dan sektor produktif di mana tenaga kerja
berlaku, terhubung dengan komplementaritas antara sektorsektor dan pelaku ekonomi.
Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan
mengarahkan

kehendaknya

(want)

sehingga

dapat

membawa maslahah dan bukan madarat untuk kehidupan
dunia dan akhirat. Sedangkan keperluan (need) muncul dari
suatu pemikiran atau identifikasi secara objektif atas
berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan
manfaat

bagi

kehidupan.

Keperluan

diarahkan

oleh

rasionaliti normatif dan positif yaitu rasionaliti ajaran Islam,
sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan
kualitasnya. Jadi, seorang muslim mengkonsumsi suatu
barang atau jasa dalam rangka memenuhi keperluannya
sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya
bagi kehidupannya. Hal ini merupakan asas dan tujuan dari
syariat

Islam

itu

sendiri,

yaitu

maslahah

al-„ibad
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(kesejahteraan hakiki untuk manusia), sekaligus sebagai
cara untuk mendapatkan falah yang maksimum.
Islam tidak melarang seorang pebisnis muslim untuk
mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnis.
Karena memang pada dasarnya semua aktivitas bisnis
adalah termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki
dasar kaidah memperbolehkan segala sesuatu sepanjang
diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan
syariah.
Point penting yang harus diingat, bahwa laba
(keuntungan) dalam bisnis syariah tidak selalu identik
dengan materil, pertumbuhan aset atau harta. Laba dalam
Islam memiliki dua orientasi, yaitu materil dan
materil.

Aspek

materil

dari

laba

dimaknai

nondengan

penambahan harta yang halal dan bersih dari seorang
pebisnis muslim. Sedang aspek non-materil, laba sangat erat
kaitannya

dengan:

ketakwaan,

mengikuti perintah Rasullullah

kesabaran,

bersyukur,

serta dipelihara dari

kekikiran.
Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam
adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu
menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan,
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pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang
dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak
akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan
terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat
kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep
laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan
kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan
kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan
tolong menolong di antara seluruh masyarakat.
Hal ini sebagaimana yang difahami oleh al-Ghazali
bahwa yang dimaksud dengan orientasi kepada keuntungan
akhirat adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak
boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan
konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi
ta‟awun
Pedagang

(tolong menolong)
mendapat

mendapatkan
berdagang

untung

kebutuhan

dengan

yang

mematuhi

yang dianjurkan
sedangkan

konsumen

dihajatkannya.
etika

Islam.

ekonomi

Ketiga,
Islami,

merupakan aplikasi syari`ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.
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E. Perbandingan Kwalitas dan Kwantitas Laba
Allah

menyebutkan dalam al-Qur‟an dalam banyak

surat , bahwa penentu kemakmuran dalam hidup manusia
yang sesungguhnya adalah iman dan taqwa, sedangkan apa
pun yang terkait dengan hal-hal teknis duniawi, seperti
halnya iptek dan profesionalisme, semata-mata sebagai
pemantap.

Transaksi jual-beli dengan orientasi „berkah‟

akan dilandasi oleh semangat transendental: satu semangat
yang dibingkai secara permanen oleh nilai-nilai duniawiukhrawi, yang mengacu sepenuhnya pada petunjuk AlQur‟an dan Sunnah Rosul

. Dengan demikian, etos

perdagangan yang Islami harus pula mengacu sepenuhnya
pada aturan Alloh

. Sebagaimana termaktub dalam Al-

Qur‟an dan juga pada contoh yang ditunjukkan Rosululloh

.

Jusmaliani mengatakan bahwa sikap hedonisme yang
muncul karena prinsip konvesional akan mengakumulasi
resiko yang kontra produktif karena semua “proses dan
produk” yang dihasilkan semata-mata berasal dari ego yang
melembaga. Sebagai ilustrasi, dapat ditunjukkan satu contoh
kasus sederhana, yaitu manakala terjadi transaksi di antara
penjual dan pembeli. Dalam kaitan ini, baik penjual maupun
pembeli, tentu masing-masing menghendaki tingkat

011| Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah

kepuasan yang paling maksimum, di mana penjual
menginginkan yang termahal, sementara pembeli justru
menginginkan yang termurah. Dalam transaksi jual-beli
seperti itu, orientasinya adalah pada jumlah dan tidak pada
berkah. Orientasi pada berkah akan menenangkan lahirbatin, sedikit bisa cukup, banyak bersisa. Sedangkan jumlah
selain akan berkurang atau pupus sama sekali juga
cenderung tidak akan disertai berkah54.
Sementara dari segi kualifikasi syariahnya, transaksi
jual-beli terkait dan terikat erat dengan hukum syara‟ itu
sendiri, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram,
sebagai

ketentuan

dilaksanakan

syariat

pebisnis.

yang

harus

Ketentuan

dirujuk

syariat

dan

tersebut

merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis
maupun taktis organisasi bisnis yang bertujuan untuk
mencapai empat hal utama:
1. Target hasil: profit-materi dan benefit non-materi,
2. Pertumbuhan, artinya terus meningkat,
3. Keberlangsungan,

dalam

kurun

waktu

selama

mungkin, dan
4. Keberkahan atau keridhaan Alloh

.

Jusmaliani, “Bisnis Berbasis Syari‟ah”, Jakarta, Bumi Aksara,
2008, hlm. 81
54
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Benefit itu sendiri dimaksudkan tidak semata-mata yang
memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non
materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan
tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah (nilai materi);
masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah
khuluqiyah, dan qimah ruhiyah.
Dengan orientasi qimah khuluqiyah berarti pengelola
perusahaan juga dapat memberikan manfaat yang bersifat
kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial
(sedekah), dan lainnya. Qimah khuluqiyah mengandung
pengertian bahwa nilai-nilai akhlaqul karimah (akhlaq
mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam
setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga dalam
perusahaan tercipta hubungan persaudaraan yang Islami.
Sementara itu qimah ruhiyah berarti perbuatan tersebut
dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Alloh

.

Dengan demikian, awal perbuatannya bersifat materi,
sedangkan kesadaran akan hubungannya dengan Alloh
ketika melakukan setiap perbuatan dinamakan dengan ruh.
Inilah yang dimaksud dengan menyatukan antara materi dan
ruh; inilah juga yang dimaksud bahwa setiap perbuatan
muslim adalah ibadah
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Dalam kaitan pertumbuhan, hasil perusahaan akan
terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya.
Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan dalam koridor
syariat, misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi
seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi
sehingga bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.
Sementara yang terkait dengan keberlangsungan; setiap
aktivitas untuk menjaga keberlangsungan tersebut harus
dijalankan dalam koridor syariat. Sedangkan dalam kaitan
keberkahan;

faktor

keberkahan

menggapai ridha Alloh

atau

orientasi

untuk

merupakan puncak kebahagiaan

hidup manusia muslim; bila ini tercapai, menandakan
terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni
adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan
tuntunan syar‟i; karenanya para pengelola bisnis perlu
mematok

orientasi

keberkahan

yang dimaksud

agar

pencapaian segala orientasi di atas senantiasa berada di
dalam koridor syariat yang menjamin diraihnya keridhaan
Alloh

.
Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan halal dan

haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta,
sementara bisnis non-Islami tidak memerhatikan aturan
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halal dan haram di setiap perencanaan, pelaksanaan, dan
segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan. Dari atas
sekluarisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis nonislami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan
menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada
aturan yang lahir dari nilai-nilai transedental. Kalaupun ada
aturan,

semata-mata

bersifat

etik

yang

tidak

ada

hubungannya dengan dosa dan pahala.
Bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam
sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan
yang tidak Islami, pelaku bisnis akan mudah terseret dan
sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama, mulai
dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang
dalam rekening koran yang berbunga hingga iklan yang
tidak selayaknya dan sebagainya. Bisnis Non-Islami juga
tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan
yang Islami, kecuali ia mengubah dirinya menjadi bisnis
yang memerhatikan nilai-nilai islam. Bisnis non-Islami
dalam lingkungan yang Islami pasti akan berhadapan
dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang
bertentangan dengan syariat. Karenanya, bisnis-bisnis
maksiat semacam pub, diskotik, “panti pijat”, perbankan
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ribawi, prostitusi, judi dan sebagainya pasti tidak akan
tumbuh dalam sistem Islami.
Jusmaliani mengutip Syahatah dalam bukunya yang
menunjukkan satu hasil studi yang dilakukan oleh Larry
Axlineg di Amerika yang membedakan antara perusahaan
yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tunduk kepada
tanggung jawab sosial dengan perusahaan yang tidak
memberikan prioritas pada etika. Pada kasus pertama,
pertumbuhan keuntungan rata-rata berkisar antara 11%,
sementara pada kasus kedua hanya berkisar antara 6%.
Selanjutnya, Syahatah amat menggarisbawahi prinsipprinsip hukum yang mengatur kode etik bisnis Islami, antara
lain sebagai berikut55:
1. Memenuhi tujuan syariat Islam sebagai pemeliharaan
agama seseorang, dirinya, anak-anak, jiwa, dan hartanya.
2. Tidak boleh mengurangi aturan-aturan syariat sehingga
bercampur dengan konsep-konsep kontemporer dan teoriteori yang tidak sesuai dengan sumbernya; transaksi
bisnis tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, kelalaian
akan tugas, atau menentang ketentuan Alloh

55

.

Ibid
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3. Semua kesepakatan dan transaksi bisnis, kecuali yang
dilarang

dalam

teks

Al-Qur‟an

atau

sunnah,

diperbolehkan selama membawa mashlahat; sedangkan
keadaan yang tidak dijelaskan dalam hukum Islam,
dipertimbangkan menurut sahnya suatu hukum.
4. Kesepakatan-kesepakatan yang menyebabkan hilangnya
hak milik orang lain secara tidak adil dan membawa pada
kecurangan adalah tidak sah.
Dari sini maka, untuk memaksimalkan proses interaksi
antar kepentingan dagang yang Islami, maka sikap dan
perilaku yang hanya berorientasi pada jumlah atau duniawi
patut diketepikan. Kiranya perlu digarisbawahi bahwa
prinsip keinginan tak terbatas, alat pemuas keinginan
terbatas, dan juga prinsip mekanisme pasar konvensional
perlu dibingkai oleh sistem nilai transendental berdimensi
Ilahiyah sehingga etos perdagangan yang benar-benar Islam
bisa membumi.
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