
14 

 
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. BIOGRAFI INTELEKTUAL 

1. John Maynard Keynes 

a. Riwayat Hidup 

John Maynard Keynes (selanjutnya disebut Keynes), lahir pada tanggal 

5 Juni 1883 dan meninggal pada 21 April 1946, ia adalah ekonom Inggris yang 

gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan 

ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang 

menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu 

ekonom paling berpengaruh abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. 

Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua 

turunannya.1 

Tahun 1930, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang 

menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas, dalam jangka 

pendek hingga menengah, akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan 

tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat 

menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan 

agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. 

Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk 

                                                           
1 Mark Skousen,”The Big Three in Economics” (New York: M. E. Sharpe, Inc, 2007), h. 

138. 
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menstabilkan naik turunnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung 

penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi 

dan depresi ekonomi.2 

Setelah Perang Dunia II, sejumlah ekonom Barat ternama menerima 

saran kebijakan Keynes. Dua puluh tahun setelah Keynes meninggal dunia 

tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia pernah menerapkan 

kebijakan Keynes. Pengaruh Keynes memudar pada tahun 1970-an, salah 

satunya alasannya karena kondisi krisis yang menghambat ekonomi Inggris-

Amerika sepanjang dasawarsa tersebut.3 

b. Riwayat Pendidikan Keynes 

Keynes menempuh pendidikan di sekolah terbaik di inggris eton and 

king’s college. Di Cambridge ia belajar sastra klasik, dan filsafat kepada G.E 

Moore, Ilmu Matematika kepada Alfred North Whitehead dan Ilmu Ekonomi 

kepada Alfred Marshall. Keynes juga menjadi anggota kelompok eksekutif 

intelektual Cambridge, yang kemudian menjadi kelompok Bloomsbury. 

Setelah lulus Keynes mengikuti ujian British Civil Service dan mendapatkan 

skor tertinggi kedua dalam semua ujian. Hal ini membuat Keynes mendapatkan 

pilihan kedua posisi pelayanan sipil yang tersedia.4 

Setelah menempati jabatan dikantor India, Keynes membantu 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kepentingan inggris yang 

melibatkan India. Dua tahun kemudian, pada tahun 1908, ia kembali ke 

                                                           
2 John M. Keynes, “The General Theory Of Employment Interest and Money”, 

(Hardcourt: Brace and Word, 1936), h.209 
3 Mark Skousen,”The Big Three…, h. 137. 
4 John M. Keynes, “The General..., h. Vii. 
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Cambridge untuk mengajar ekonomi. Tiga tahun setelah itu ia menjabat 

sebagai redaktur Economic Journal, yang pada waktu itu merupakan jurnal 

yang paling prestisius diseluruh dunia.5 

Tahun 1940 Keynes menjadi penasehat ekonomi pemerintah inggris, 

kemudian tahun 1941 menjadi gubernur bank inggris dan tahun 1942 ia 

mendapatkan gelar kehormatan dari kerajaan inggris dan memperoleh nama 

Baron Keynes dari Tilton.6 

c. Karya Karya Keynes 

Keynes pada tahun 1913 menulis: Indian Currency and Finance, yang 

memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Tulisan berikutnya 

tahun 1919 adalah: The Economic Consequences of the Peace. Pada tahun 

1922 ia menulis: A Revision of the Treaty. Kedua buku tersebut berdasarkan 

pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles (perdamaian untuk 

mengakhiri Perang Dunia I).7 

Buku The Economic Consequences of the Peace Keynes mengkritik 

cara yang digunakan pihak pemenang PD I (Amerika, Inggris dan Prancis) 

untuk menekan negara yang kalah (Jerman) dengan mensyaratkan pembayaran 

hutang perang yang berat. Keynes meramalkan bahwa tindakan tersebut akan 

menciptakan kemarahan dan dendam dari negara Jerman. Ramalan itu terbukti 

dengan diprakarsainya PD II oleh Jerman sebagai wujud balas dendam.8 

                                                           
5 John M. Keynes, “The General..., h. 8 
6 Mark Skousen,”The Big Three…, h. 136 
7 John M. Keynes, “The General..., h. 211 
8 Mark Skousen,”The Big Three…, h. 141 



17 
 
 

 

Tahun berikutnya ia menulis: A Tract on Monetary Reform, yang berisi 

keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Tulisannya yang lain 

adalah A Treatise of Money (Risalah Uang) yang terbit tahun 1930. Buku ini 

terbit dalam dua volume, volume pertama menyajikan tantang arti dan peran 

uang dalam perekonomian murni sedangkan volume kedua membahas 

penerapannya dalam perekonomian.9 

Kemudian pada tahun 1936, Keynes menerbitkan bukunya yang paling 

terkenal: The General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam 

bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang/lowongan kerja itu 

ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai 

para ahli ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi Neo-Klasik 

dan akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasa 

dikenal dengan sebutan mazhab Keynes. Selain buku-bukunya itu, Keynes juga 

menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul: How to Pay for the War. 

Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari 

terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan paksa.10 

Hal ini membuat Keynes menjadi terkenal sebagai salah satu tokoh 

ekonomi dunia. Sampai saat ini, teori-teori sampai buku-bukunya masih 

dipakai sebagai referensi oleh seluruh masyarakat dunia yang ingin mengetahui 

perkembangan ekonomi dari mulai zaman dahulu sampai sekarang karena hal 

ini sangat penting bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana sejarah dan 

perkembangan ekonomi. 

                                                           
9 Mark Skousen,”The Big Three…, h. 144 
10 Mark Skousen,”The Big Three…, h. 145 
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d. Corak Pemikiran Keynes 

Keynes dilahirkan dalam lingkungan istimewa. Ia mewarisi lingkaran 

elit yang tidak saja menguasai Britania melainkan juga profesi ekonomi di 

Inggris. Ayahnya, John Neville Keynes, adalah teman dekat sekaligus mantan 

murid Alfred Marshall, profesor Cambridge yang selama setengah abad tidak 

ada tandingannya dalam ilmu ekonomi Inggris. Keynes mula-mula 

memperoleh pendidikan di Eton. Disamping matematika, ia juga memperdalam 

filsafat dari gurunya Alfred Whitehead. Pelajaran-pelajaran ekonomi diperoleh 

dibawah bimbingan Alfred Marshall dan A.C. Pigou. Keynes Selain ahli dalam 

ilmu ekonomi, ia juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang filsafat 

dan politik. Bahkan, ia juga sangat mengerti dengan dunia sastra, seni lukis, 

teater drama dan tari balet klasik.11 

King’s College merupakan tempat dimana Keynes memulai belajar 

organisasi dan diterima sebagai anggota perkumpulan rahasia bernama 

Kelompok Rasul (The Apostles). Organisasi tersebut  dengan  cepat  

membentuk nilai-nilai dan kehidupannya. Keynes pun tumbuh dan mencapai 

kematangan sosial dan intelektualnya dalam lingkungan. Kelompok Rasul 

bukan  semata-mata klub sosial semacam solidaritas rahasia melainkan 

kelompok ini adalah kumpulan elit intelektual yang berfokus pada dirinya 

sendiri (self-conscious) dan memiliki  minat  khusus  pada  filsafat  serta 

aplikasinya pada estetika dan kehidupan. Para anggotanya dipilih hampir 

secara eksklusif dari KC dan Trinity. Selama lima atau enam tahun Keynes 

                                                           
11 Murray N. Rothbard, “Keynes, the Man” (Misses Institute, West Magnolia:2010), h. 11 
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menghabiskan kehidupan pribadinya bersama para Rasul. Di sinilah dan 

begitulah nilai serta sikap mereka terbentuk. Selanjutnya, kebanyakan 

kehidupan dewasa mereka lalui bersama dengan para Rasul lain, baik yang 

lebih tua maupun lebih muda, serta dengan para sahabat atau kerabat mereka.12 

Setelah lulus dari Cambridge, Keynes dan beberapa kolega Rasulnya 

menetap di Bloomsbury, sebuah wilayah yang tidak modis di utara London. Di 

sana mereka mendirikan Kelompok Bloomsbury, yang   sekarang   terkenal   

sebagai   pusat   gerakan garda-depan dalam hal estetika dan moral. Gerakan 

ini memberi daya pengaruh kultural dan intelektual di Inggris selama tahun 

1910-an dan 1920-an. Pembentukan Kelompok Bloomsbury ini diilhami oleh 

kematian filsuf Viktorian terkemuka yang juga seorang  liberal  klasik,  Sir  

Leslie  Stephen,  pada tahun  1904.  Di akhir tahun 1909, Keynes pindah ke 

sebuah rumah di Bloomsbury, berdekatan dengan rumah keluarga Stephen, dan 

berbagi flat di sana dengan seorang seniman Bloomsbury, Duncan Grant, yang 

masih keponakan Strachey. Nilai-nilai dan sikap-sikap mereka selama di 

Bloomsbury mirip dengan ketika mereka masih menjadi rasul-rasul 

Cambridge, meskipun kecenderungan artistik mereka kini lebih besar.13  

Pengaruh terbesar dalam kehidupan dan nilai- nilai yang dianut Keynes, 

yang merupakan pengalaman yang sangat mengubahnya, terjadi bukan di 

bidang ekonomi, melainkan filsafat. Beberapa bulan setelah proses inisiasi 

Keynes menjadi Rasul, G.E. Moore, professor filsafat di Trinity dan yang 

sudah menjadi seorang Rasul satu decade lebih awal daripada Keynes, 

                                                           
12 Murray N. Rothbard, “Keynes, the,...h. 13 
13 Murray N. Rothbard, “Keynes, the,...h. 17 
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menerbitkan karya besar, Principia Ethica (1903). Baik pada saat itu maupun 

dalam kenangannya tiga puluh tahun kemudian, Keynes memberi pengakuan 

betapa besarnya dampak Principia terhadap dirinya serta sesama Rasul 

sejawatnya.14 

Keynes mempelajari serta mendalami ilmu ekonomi dibawah 

bimbingan Alfred Marshall. Marshall (lahir 26 Juli 1842 – meninggal di Balliol 

Croft, Cambridge, Inggris , 13 Juli 1924 pada umur 81 tahun) adalah seorang 

ahli ekonomi Inggris yang paling berpengaruh di zamannya. Dia tumbuh di 

daerah suburban Clapham, London dan dididik di Merchant Taylor's School, 

Northwood dan St. John's College, Cambridge. Meskipun pada awalnya ia 

ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi rohaniawan, namun prestasinya di 

Universitas Cambridge membuatnya berkarier di jalur akademis. Ia menjadi 

profesor dalam bidang ekonomi politik pada tahun 1868. Dia menulis beberapa 

traktat perdagangan internasional dan masalah proteksionisme. Lalu, pada 

tahun 1879, ia mengumpulkan makalah-makalah yang pernah dibuatnya dalam 

satu buku berjudul The Pure Theory of Foreign Trade: The Pure Theory of 

Domestic Values.15 

Kehidupan pribadi Alfred Marshall bapak ilmu ekonomi Neoklasik 

(1890) dan terkenal sebagai tokoh ekonomi saat itu dan salah satu tokoh yang 

paling berpengaruh, beliau lahir di Bermondsey, wilayah sub urban kelas 

pekerja London tahun 26 Juli 1842. Ayahnya adalah juru tulis di Bank Inggris, 

                                                           
14 Murray N. Rothbard, “Keynes, the,...h. 19 
15 J. M. Keynes, “Alfred Marshall, 1842-1924” Royal Economic Society and Blackwell 

Publishing are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Economic 

Journal Vol. 34, No. 135 september 1924,  h.311 
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ibunya adalah anak seorang penjual daging. Meskipun keluarga ini tidak kaya, 

mereka sangat menghargai pendidikan dan mengirimkan Marshall ke sekolah 

yang baik. Dan ia menjalani pendidikan di Sekolah Merchant Taylor, 

Northwood dan St John's College, Cambridge, di mana ia menunjukkan sebuah 

bakat dalam matematika, meskipun ayahnya menekankan pada sastra klasik 

dan bahas, tetapi Marshall lebih tertarik kepada matematika dibanding ilmu-

ilmu kemanusiaan. Dengan bantuan keuangan dari pamannya, Marshall masuk 

ke Universitas Cambridge dimana ia belajar matematika, filsafat dan ekonomi 

politik. Ketertarikannya pada filsafat sangat kuat. Tetapi Marshall memutuskan 

untuk mengkhususkan diri dalam bidang ekonomi. Setelah menerima gelar 

dalam ilmu moral (saat itu tidak ada gelar ekonomi di Cambridge) ia menjadi 

profesor pada tahun 1868 dalam bidang politik ekonomi.16 

Pada awal karirnya, Alfred Marshall adalah ilmuwan dan pengajar di 

bidang falsafah (khususnya mengenai segilogika dan etika) dan matematika. 

Dalam perkembangan selanjutnya ia tertarik pada ilmue konomi dan kemudian 

seluruh perhatiannya dipusatkan pada perkembangan teori ekonomi. Sementara 

itu, ia selalu menempatkan pemikiran ekonomi dalam kaitannya dengan 

relevansi masalah ekonomi yang dipantaunya dalam kehidupan masyarakat. 

Pengaruhnya tidak terbatas pada kalangan sesama rekan ahli dari zamannya, 

melainkan berlangsung terus sampai selama tiga dasawarsa yang pertama 

dalam abad 20. Dia ingin meningkatkan kekakuan matematika ekonomi dan 

                                                           
16 J. M. Keynes, “Alfred Marshall..., h. 313 
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mentransformasi menjadi lebih ilmiah, sehingga Marshall mengajar selama 

sembilan tahun di St John`s College di Cambridge.17 

Ia kemudian mengajar sebentar di Bristol dan di Balliol College, 

Oxford. Marshall mencapai ukuran popularitas dari pekerjaan ini, dan setelah 

kematian William Jevons pada 1881. Ketika Marshall kembali ke Universitas 

Cambridge tahun 1885 untuk menjadi professor ekonomi politik, ekonomi 

masih menjadi bagian dari kurikulum ilmu-ilmu moral dan sejarah. Ekonomi 

hanya merupakan mata kuliah yang harus diambil oleh sejarawan dan ahli 

filsafat untuk mendapat gelar kesarjanaan mereka. Marshall mulai membuat 

ilmu ekonomi sebagi bidang studi yang mandiri dan terpisah, yang memiliki 

standar ilmiah yang sama tingginya dengan ilmu-ilmu fisika dan biologi. Tapi 

Marshall ingin ilmu ekonomi menjadi ilmu praktis, membantu pejabat 

pemerintah dan pemimpin bisnis dalam pembuatan keputusan penting.18 

 Pada tahun 1903 upaya ini berhasil, sebuah jurusan dan gelar dibidang 

ekonomi dibuka di Universitas Cambridge. Institusi akademik lainnya segera 

mengikuti jejak Cambridge, dan ilmu ekonomi menjadi disiplin yang diakui di 

seluruh dunia. Manusia di dunia bisa menekuni ilmu ekonomi dan belajar 

gagasan-gagasan yang diperkenalkan oleh Alfred Marshall. Karena alasan 

inilah Marshall menjadi ahli ekonomi yang paling terkemuka dewasa ini. 

Namun karirnya ini hanya sampai pada tahun 1908, karena ia mengundurkan 

diri pada tahun tersebut yang diakibatkan oleh permasalahan kondisi 

                                                           
17 J. M. Keynes, “Alfred Marshall..., h. 315 
18 J. M. Keynes, “Alfred Marshall..., h. 325 
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kesehatannya. Mahasiswanya di Cambridge menjadi tokoh ekonomi, termasuk 

John Maynard Keynes dan Arthur Cecil Pigou.19  

Keynes selain menekuni ilmu ekonomi, ia juga memperdalam filsafat 

dari gurunya Alfred Whitehead. Alfred North Whitehead dilahirkan pada 

tanggal 15  Februari 1961  di Ramsgate, Kent, lnggris dan meninggal di 

Cambridge, Massachusettes,  Amerika  Serikat pada tanggal 30 Desember  

1947. Dalam konteks sejarah dunia, masa hidupnya  terscbut merupakan  masa 

yang penuh dengan gejolak. Pada masa itu sedang terjadi dua perang dunia 

yang mengguncangkan kehidupan seluruh umat manusia, muncul berbagai 

penemuan penting dalam bidang ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan 

revolusioner yang menciptakan paradigma baru dan mengubah sejarah, dan 

muncul para tokoh seperti Charles Dawin, Albert Einstein, William James dan 

Hendri Bergson.20  

Alfred   North   Whitehead   berasal   dari keluarga  guru  dan  pendeta.  

Sampai  usia  14 tahun,   Whitehead    tinggal   di  Ramsgate.   Ia diajarkan   

ayahnya   sendiri   untuk  menguasai bahasa  Latin  dan  Yunani.  Sejak  kecil  

minat akan pendidikan  dan sejarah  sudah ada dalam diri Whitehead: Tahun 

1875, Whitehead masuk sekolah   di   Sherborne, daerah Dorsetshire, bagian 

selatan Inggris dan aktif menjadi seorang prefek (semisal ketua OSIS) di 

sekolah tersebut. Minat untuk mempelajari matematika .muncul  di sekolah 

                                                           
19 J. M. Keynes, “Alfred Marshall,...h. 361 
20 Entoh Tohani, “Filsafat Organisme  Alfred North Whitehead  Dan Implikasinya Pada 

Pendidikan”, Jurnal  Penelitian Pendidikan vol 4 Nomor 2, Desember 2012, h. 729 
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tersebut, dan akhimya  menjadi bidang keahliannya  dalam  karier  

intelektualnya  yang pertama.21  

Pada tahun 1880, Whitehead masuk Trinity College: di Cambrigde 

lnggris, untuk mernusatkan diri pada pendalaman bidang studi matematika 

murni dan terapan. Secara formal ia tidak menghadiri kuliah selain kuliah 

matematika,  Kendati begitu, pendidikan bukan hanya didapat dari kuliah 

formal. Berkat diskusi-diskusi dengan para senior dan teman-ternannya diluar 

jam  kuliah,  Whitehead  banyak  belajar mengenai masalah-rnasalah  politik, 

agama, filsafat, dan kesusastraan  waktu itu. Secara khusus ia mensyukuri  

keanggotaannya  pada kelompok diskusi tersebut dan pada tahun 1885 ia 

menjadi guru muda di Cambridge kemudian tak lama: setelah itu ia pindah 

mengajar ke Trinity College. Whitehead  pada usia 63 tahun memulai suatu 

petualangan baru dengan memutuskan  untuk hijrah ke Amerika  Serikat, 

memenuhi  tawaran untuk menjadi pengajar  Filsafat di Universitas Harvard. 

Pada usia ke-86, Whitehead meninggal dunia sebagai  seorang  filsuf besar 

abad  ini di Cambrigde,  Massachusettes,   Amerika  Serikat pada 30 Desember  

1947.22 

Alfred North Whitehead merupakan seorang filsuf dengan Filsafat 

Organisme-nya telah memberikan pemikiran- pemikiran cemerlang dalam 

kehidupan social masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. 

Pemikirannya telah membuka jalan bagi kemajuan pendidikan  yang dilandasi, 

yang mengisyaratkan bahwa pengembangan  kualitas manusia sangat 

                                                           
21 Entoh Tohani, “Filsafat Organisme..., h. 730 
22 Entoh Tohani, “Filsafat Organisme  Alfred,...h. 731 
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ditentukan  oleh  individu  atau masyarakat yang bersangkuatan sebagai pelaku 

pendidikannya, dalam mana lingkungan hanya sebatas sebagai sarana fasilitasi 

bagi proses pendidikan; dan sebagai pelaku pendidikan, individu atau 

masyarakat memiliki pandangan yang jelas mengenai peran urgen Penciptanya 

dalam proses menjadi manusia yang baik dan berpengetahuan. Whitehead 

merupakan sosok tokoh yang memiliki  perilaku  humanis dan religius. Dalam 

konteks perbaikan mutu pendidikan di negara kita, kiranya pemikirannya dapat 

ditelaah untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai 

penyelenggaraan  pen- didikan, dan lebih jauh  untuk dapat  dijadikan 

dimasukan pengambilan keputusan bagi para pihak yang berkepentingan.23 

2. Yusuf Qardhawi 

a. Riwayat Hidup 

Yusuf Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shaft 

Turab Mesir bagian barat dengan nama lengkap Muhammad Yusuf Qardhawi 

(selanjutnya disebut Qardhawi). Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan 

ajaran agama Islam. Ayahnya meninggal dunia  ketika Ia masih  berusia dua 

tahun,  kemudian diasuh oleh pamannya yang keluarganya pun  taat 

menjalankan  ajaran  Islam,  Sehingga  ia dididik dan dibekali dengan ilmi-ilmu 

pengetahuan  agama  dan syariat  Islam.  Maka tidak heran jika Qardhawi 

tumbuh menjadi seorang yang taat beragama.24 

                                                           
23 Entoh Tohani, “Filsafat Organisme  Alfred,...h. 737 
24 Yusuf Qardhawi, “Fatwa Al-Qaradhawi”, terj: Abdurrachman Ali Bauzir, Cet-Ke-2 

(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.399 
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Pemikiran Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak 

diserap dari pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Menurutnya,  Hasan  al-Banna  

adalah  ulama  yang  konsisten mempertahankan  kemurnian  nilai-nilai  agama  

tanpa  terpengaruh  oleh faham sekularisme dan nasionalisme. Ia sangat 

mengagumi Syekh Hasan al-Banna. Para intelektual muslim  berpendapat  

bahwa  pemikiran Qardhawi banyak  terpengaruh oleh guru-gurunya,  antara 

lain  Hassan al-Banna,  Syeikh Muhammad  Syaltut,  Syeikh  Muhammad  al 

Ghazali, Syeikh Muhammad  bin Baz dan guru-guru  yang lainnya.25 

Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang memiliki cara 

atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, sebab tidak ia tidak 

hanya mengikat dirinya hanya pada satu mahzab. Menurut Qardhawi para 

Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mahzab-mahzab populer dikalangan 

umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mahzab. Semua 

mahzab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam, lantaran metodologinya 

itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir 

yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, 

kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan 

internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil 

dari kelompok Islam.26 

 

 

                                                           
25 Risna Mosiba, “Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban”: Studi atas pemikiran 

Yusuf Qardhawi, Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 6. No 2, Desember 2017, h. 168. 
26 Risna Mosiba, “Sunnah Sebagai..., h. 169. 
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b. Riwayat Pendidikan Qardhawi 

Ketika usianya lima tahun Qardhawi  sudah  dididik  menghafalkan  Al-

Quran secara intensif oleh pamannya dan sudah hafal Al-Quran dengan fasih  

ketika  usianya  sepuluh  tahun.  Pada  usianya  yang  ke  tujuh  Ia mengenyam 

pendidikan  umumnya  di Sekolah  Dasar  Al-Ilzamiyah  yang berada di bawah 

Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini Ia mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu kesehatan dan ilmu sejarah.  

Kemudian  Ia  melanjutkan pendidikannya  di Sekolah  Menengah  Pertama  

dan  Sekolah  Menengah Umum di Thanta dalam  waktu yang relatif singkat 

dan  prestasi terbaik.27  

Tahun 1953 Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuludin 

Al-Azhar dengan peringkat terbaik, kemudian Ia melanjutkan pendidikan  

kejurusan Bahasa Arab di Ma’had al-Buhus Ad-Dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah   

sehingga   mendapatkan   diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra selama 

dua tahun. Pada tahun 1957, Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset 

dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya, selama tiga 

tahun. Kemudian Ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di Universitas Al-

Azhar Kairo Mesir pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis dan berhasil 

di selesaikan pada tahun 1960. Pada tahun 1972, Qardhawi mendapat gelar dari 

program doktornya yang ditempuh selama dua tahun, dengan disertasi “Zakat 

                                                           
27 Yusuf Qardhawi, “Fatwa..., h. 499. 
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Dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, kemudian 

disempurnakan dalam bukunya berjudul Fiqih Zakat.28 

Qardhawi adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari’ah 

Universitas Qatar. Sebelumnya Ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat 

sekolah Lanjutan Atas di Qatar. Dalam bidang dakwah, Ia aktif   

menyampaikan   pesan-pesan   keagamaan   melalui program khusus di radio 

dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya 

jawab tentang keagamaan. Melalui bantuan Universitas, Lembaga lembaga 

keagamaan, dan yayasan Islam di   dunia   Arab, Qardhawi sanggup   

melakukan   kunjungan ke berbagai   negara-negara   Islam   maupun   non-

Islam   untuk   mengisi keagamaan.29 

c. Karya-Karya Qardhawi 

Qardhawi telah menulis berbagai buku dalam berbagai bidang keilmuan 

Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqih, demokrasi dan lain sebagainya. 

Buku karya Qardhawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. 

Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga 

puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.30 

Bagi seorang ilmuan dan cendikiawan besar berkaliber Internasional, 

beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau 

termasuk pengarang yang produktif. Ada sekitar 100 karya ilmiah yang 

                                                           
28 Yusuf Qardhawi, “Perjalanan Hidupku I”, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.22. 
29 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam”, Cet-Ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1996), h.1448. 
30 Yusuf Qardhawi, “Fatwa..., h. 452. 
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dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian politik, 

agama, dakwah dan sebagainya. Diantara buku-buku ilmiah beliau yang 

berkenan dengan ekonomi yang sudah populer.31 

Berikut sejumlah buku karya Qardhawi:32 

1) Al-Khashoo’iish Al-Islam, dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik 

Islam (Kajian Analitik)”. Buku ini membahas bahwa islam merupakan 

ajaran yang diturunkan untuk Rahmatan Lil’alamin. 

2) Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadidah Fii Dhau’il Qur’ani Was-Sunnah, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqh Prioritas (Urusan 

amal tertentu). Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam yang 

diprioritaskan atau di utamakan dari lainnya dengan argumentasi beliau 

yang kokoh dan kuat. 

3) Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub, diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara 

Prinsip dan Penyimpangan)”. 

4) Ghairul Muslim Fil Mujtama’ Al-Islam, dialih bahasankan dengan judul 

“Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam”. Dalam buku ini 

membahas tentang hak-hak Non-Muslim disebuah komunitas masyarakat 

Muslim”. 

5) Al-Ijtihad Fi Syari’ah Al-Islamiyah (Ijtihad dalam Islam). Dalam buku ini 

beliau menganjurkan bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan 

                                                           
31 Ishom Talimah, “Fiqh Yusuf Qardhawi”, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), h. 35. 
32 Risna Mosiba,”Sunnah Sebagai…, h.170. 
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membimbing manusia ke jalan yang lurus asal di lakukan dengan ijtihad 

yang benar dan tepat. 

6) Fiqh Al-Zakah, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul 

“Hukum Zakat”. Dalam buku ini diterangkan mengenai zakat itu dalam 

sudut pandang hukum islam. 

7) Al-Halal wa Haram fi al-Islam (Halal dan Haram Dalam Islam). Dalam 

buku ini Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan 

permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran 

yang akurat dan tepat. 

8) Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil 

Islami, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan Judul “Norma dan 

Etika Ekonomi Islam)”. Di dalam buku ini Qardhawi mengulas secara jelas 

berdasarkan Nash-Nash tentang ekonomi Islam. Syariat Islam tentang 

Zaman, dalam buku ini beliau menelusuri liku-liku perkembangan syariat 

Islam dihamparkan bumi Allah SWT sepanjang zaman. Sehingga disini 

menimbulkan suatu pertanyaan, mampukah hukum islam mendapati zaman 

modern. Jawabannya dapat di cari melaui metode ilmiah Islamiyah yang 

merujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah serta hasil ijtihad peninggalan 

mujtahid terdahulu. Berijtihad ini bukan berarti merubah nash tetapi 

bagaimana mampu mengekspresikan perkembangan masyarakat dengan 

fiqih yang diproduk oleh ulama tersebut. 
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9) Madrasah Imam Hasan Al-Bana. Didalam buku ini beliau mengupas 

permasalahan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam 

Hasan Al-Bana untuk membangkitkan umat islam dari tidur yang panjang. 

10) Dar Al-Qiyaam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishod Al-Islam. Yang dalam bahasa 

indonesianya Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam. Didalam buku ini ia 

mengulas secara jelas berdasarkan Nash-Nash tentang sistem ekonomi Islam 

yang berprinsip keadilan dari segala aspek. 

11) Al-Imam al-Ghazali baina Madhihihi (pro kontra pemikiran al-Ghazali). 

Dalam buku ini Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian tentang 

khazanah intelektual Islam, tidak pernah meninggalkan konstribusi Ghazali 

dalam pemikiran Islam, berikut pengaruhnya luar biasa terhadap praktek 

keagamaan di dunia Islam. 

12) Min al-Ajli al-Syahwatin al-Rashidah al-Tujaddiduddin wa al-Tanhaddhu 

bi al-Dunya (Membangun Masyarakat Baru). Dalam buku ini Qardhawi 

memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “Membangun 

Masyarakat Baru” yang dilandasi al-Qur’an dan as-Sunnah, karena tidak 

dapat di pungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi 

ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi yang lain. Pada sisi 

perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. Hingga 

apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka 

akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sangat antar 

nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kotradiktif. 
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13) Hummum al-Muslim al-Mu’ashir (Keprihatinan Muslim Modern). Dalam 

buku ini Qardhawi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan 

kontemporer yang sedang dihadapi umat islam secara arif dan bijaksana. 

Dalam buku ini beliau memberikan analisa universal Islam dalam hal-hal 

yang mendasar, misalnya dalam memberikan konsep kenegaraan, UU 

kepertanian, format dan sistem pemerintahan Islam, westernasi, 

misionarisme, komunisme, kolonialisme, dan sebagainya. 

14) Fiqhu au-Lauwiyat. Dalam buku ini Qardhawi menekankan pentingnya 

harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakkan 

dengan as-Sunnah. 

Disamping itu masih banyak lagi buku yang ditulis oleh Qardhawi 

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang belum diketahui secara rinci. 

d. Corak Pemikiran Qardhawi 

Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia 

dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam 

asuhan pamannya yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik 

dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat 

islam. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat 

beragama, Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur’an sejak usia lima tahun 

dengan belajar kepada Syaikh Hamid.33 

Pendidikan formal Qardhawi dimulai pada salah satu lembaga 

pendidikan al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima 

                                                           
33 Yusuf Qardhawi, “Pasang Surut Gerakkan Islam”, Alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: 

Media Dakwah, 1987), h.153 
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calon siswa yang sudah hafal al-Qur’an. Qardhawi kemudian masuk ma’had 

agama “Thantha” yang dirampungkan selama empat tahun, lalu melanjutkan ke 

Ma’had Thanawiayyah (menengah) selama lima tahun dan melanjutkan di 

universitas al-Azhar Kairo. Di sana ia belajar di Fakultas ushuluddin 

mengambil bidang studi agama dan mendapat ijazah Lc (S1). Pada tahun 1953, 

ia berhasil mencapai peringkat pertama di antara 500 mahasiswa tiga fakultas 

di Universitas. Kemudian ia masuk spesialis mengajar di Fakultas Bahasa Arab 

dan mendapatkan ijazah M.A (S2) serta ijazah mengajar. Pada tahun 1957 ia 

masuk Ma’had al-Buhus wa al-Dirasah al-‘Arabiyyah al-’Aliyah (Institut 

Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi) di bawah Universitas Negara Arab 

dan ia memperoleh Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra.34 

Pada tahun 1957, Qardhawi melanjutkan studinya dilembaga riset dan 

penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menyandang di 

ploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar 

pada tingkat pasca sarjana difakultas ushuluddin jurusan tafsir hadist di 

Universitas Cairo Mesir. Lalu ia meminta pendapat pada Dr. Muhammad 

Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.35  

Seiring dengan perkembangan akademis Qardhawi perhatiannya 

terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, 

cukup memperhatikannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin 

memburuk. Dalam kondisi tersebut, Qardhawi sering mendengar pidato Imam 

                                                           
34 Muhammad Djakfar, “Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan 

Ekonomi Rabbaniyah” (Malang: UIN Press, 2007), h. 87 
35 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam”, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 

1996), h.1448 
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Hasan al-Bana yang memukau dirinya dari sisi penyampainya, kekuatan 

hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan 

yang menumpuk itu menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan 

rutin yang amat mengesankan, tidak heran bila beliau pernah berkomentar 

antara lain: “Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah 

Hasan al-Bana, pemimpin gerakkan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti 

ceramahnya.36 

Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Muhammad Al Banna, atau yang 

dikenal dengan Hasan Al Banna lahir di Mahmudiyah, sebuah kota kecil di 

propinsi Buhairah, kisaran 9 mil dari arah barat daya kota Kairo Mesir pada 

bulan Oktober 1906 M. Syaikh Abdurrahman Al Banna, kakek Hasan Al 

Banna adalah seorang pembesar sekaligus konglomerat desa Syamsyirah. Dia 

memiliki dua anak laki – laki, Ahmad dan Muhammad. Ahmad menghabiskan 

waktunya untuk menuntut ilmu di Al Azhar, sedangkan Muhammad bekerja di 

desa. Ketika Abdurrahman Al Banna meninggal, keduanya berselisih tentang 

warisan. Ahmad mengalah dan meninggalkan desa untuk menetap di 

Mahmudiyah. Syaikh Ahmad (ayah Hasan Al Banna) bekerja sehari–hari 

sebagai tukang reparasi jam dan sisa waktunya dimanfaatkan untuk mengajar 

fiqih, tauhid, serta hafalan Al Qur‟an berikut tajwid.37  

Ia memiliki perpustakaan yang dipenuhi beragam buku ilmu–ilmu 

Islam. Ketika penduduk Mahmudiyah membangun masjid, mereka meminta 

                                                           
36 Yusuf Qardhawi, “Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf”, alih bahasa 

oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h.9. 
37 Farid Nu‟man, “Ikhwanul Muslimin Anugrah Allah yang Terzhalimi”, (Depok: Pustaka 

Nauka, 2004), h. 137 
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agar syaikh Ahmad mengawali khutbah jum‟at di masjid tersebut. Saat itu 

penduduk Mahmudiyah kagum dengan keilmuan dan cara bicaranya, sehingga 

ia diminta menjadi khatib dan imam masjid setempat. Ia membagi waktu antara 

mengajar dan memperbaiki jam. Syaikh Ahmad mengajar fiqih empat madzhab 

dan kitab-kitab sunan. Ia mengajar kitab Al Muwatha’ Imam Malik, Musnad 

Imam Syafi‟i, serta menyusun beberapa buku, antara lain Bada’i’u al Minan fi 

jam’i wa tartib Musnad al Syafi’i wa al sunan, sekaligus memberi tahqiq dan 

syarahnya. Ia juga menyusun satu juz di antara kitab empat Imam Musnad, 

juga menyusun Musnad Imam Ahmad dengan judul Fath al Rabbany fi Tartib 

Musnad al Imam Ahmad al Syaibany. Syaikh Ahmad menikah dengan seorang 

wanita dari keluarga Abu Qaura dan dikaruniai lima anak laki-laki dan dua 

anak perempuan, Hasan Al Banna merupakan anak sulung.38 

Hasan Al Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan 

dibesarkan dalam suasana keluarga Islam yang taat. Sebagai seorang ayah, 

Syeikh Ahmad mencita-citakan putranya sebagai mujahid (pejuang) disamping 

seorang mujaddid (pembaharu). Sejak kecil, Syaikh Ahmad menuntun Al 

Banna menghafal Al Qur‟an dan mengajarkannya ilmu-ilmu agama: sirah 

nabawiyyah, ushul fiqh, hadits, dan gramatika bahasa Arab. Syaikh Ahmad 

memotivasi Al Banna untuk gemar membaca dan menelaah buku – buku yang 

ada di perpustakaan yang ia miliki yang sebagian besar isinya merupakan 

referensi utama khazanah keislaman. Perhatian Syaikh Ahmad terhadap 

pertumbuhan Al Banna tidak terbatas pada cara ia memperoleh pengetahuan 
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ilmiah dan wawasan teoritis, bahkan ia juga mengajarkan ilmu dan amal 

sekaligus sehingga Al Banna dapat berkomitmen dengan perilaku dan akhlak.39 

Seorang guru yang juga mengajari Qardhawi fikih mazhab Hanafi 

adalah Syaikh Mahmad Ad-Diftar. Meskipun ia tidak dapat melihat tetapi 

beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah 

seorang keturunan keluarga besar ad-Diftar yang sangat terkenal sebagai 

pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama Syaikh 

ini beliau termsuk siswa yang banyak protes dari banyak pertanyaan yang 

terkadang juga sering membuat Syaikh Muhammad Ad-Diftar marah.40 

Salah seorang guru beliau juga yang tidak kalah penting adalah Syaikh 

Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, ia merupakan guru sastra pada tingkat 

Tsanawiyah. Kemudian Syaikh Muhammad Mukhtar Badir adalah dosen tafsir 

Qardhawi pada tingkat pertama di Al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang 

menguasai ilmu qira’ah, seorang pujangga sastrawan. Adapun Syaikh 

Muhammad Amin Abu Ar-Raus Beliau adalah seorang dosen yang 

mengajarkan Qardhawi pada mata kuliah tafsir. Syaikh Muhammad Al-Ghazali 

merupakan guru Qardhawi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Beliau sangat 

sering mengunjung rumahnya di Darb As-Sa’adah, tepatnya sebelum beliau 

pindah ke jalan Al-Azhar, Syaikh Muhammad Al-Ghazali juga merupakan 

guru beliau ketika berada di penjara Thur.41 
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Syarif Ridwan, (Bandung: Harokatuna, 2007), h. ix. 
40 Yusuf Qardhawi, “Halal wa Haram fil Islam”, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, 

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h.20 
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Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin 

yang lain, karena fatwa dan pemikiran yang kokoh dan mantap, diantara tokoh 

tersebut adalah Bakhil Al-Khauli, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad 

Abdullah Darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam 

Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang 

Filsafat, meskipun Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun 

tidak sampai melenyapkan sikap kritisnya.42 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Produksi 

Kata “produksi” telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam 

pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “distribusi”. Dalam kamus Inggris 

Indonesia kata “production” secara linguistik mengandung arti penghasilan.43 

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan 

produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan 

dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang 

memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala 

bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi 

(factors of production). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai 

atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi.44 

Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas 

ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian 

                                                           
42 Yusuf Qardhawi, “Halal wa Haram..., h.45 
43 Mawardi, “Ekonomi Islam”, (Pekanbaru: Alaf Riau,2007), h. 64 
44 Vincent Gaspersz. “Ekonomi Manajerial: Pembuatan Keputusan Bisnis”, (Jakarta: 
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ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam 

menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk 

mengolah atau memproses input sedemikian rupa.45  

Elemen input dan output merupakan elemen yang paling banyak 

mendapatkan perhatian dalam pembahasan teori produksi. Dalam teori produksi, 

elemen input masih dapat diuraikan berdasarkan jenis ataupun karakteristik input. 

Secara umum input dalam sistem produksi terdiri atas tenaga kerja, modal atau 

capital, bahan-bahan material atau bahan baku, sumber energy, tanah, informasi 

dan aspek manajerial atau kemampuan kewirausahawan.46 Teori produksi modern 

menambahkan unsur teknologi sebagai salah satu bentuk dari elemen input.47 

Keseluruhan unsur-unsur dalam elemen input tadi selanjutnya dengan 

menggunakan teknik-teknik atau cara-cara tertentu, diolah atau diproses 

sedemikian rupa untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. 

Menurut Keynes teori produksi adalah teori umum tentang 

ketenagakerjaan, bunga dan uang. Keynes menjelaskan ketenagakerjaan adalah 

pengganti untuk produksi, dan nominal uang menggantikan Moneter. Ekonomi 

makro Keynes biasanya disebut teori hasil dan pekerjaan. Dari sudut pandang 

substantif, Keynes menggunakan kata produksi atau output di tempat kerja.48  

Sifat-sifat Penting dari bunga dan uang, memberikan panduan terbaik 

untuk memahami teori produksi moneter Keynes. Untuk menggeneralisasikan 

                                                           
45 Sadono Sukirno, “Teori Mikro Ekonomi”. Cet. 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) h. 

193.    
46 Khan M. Fahmi, “Esai Esai Ekonomi Islam”, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 153. 
47 Irham Fahmi, “Manajemen Produksi dan Operasi”, (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 6. 
48 Dillard Dudley, “A Monetary Theory of Production: Keynes and the lnstitutionalists”, 

journal of economic issues Vol 14, No 2 june 1980, h. 257. 
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teori bunga ke semua aset yaitu mengapa tingkat bunga memiliki kepentingan 

praktis yang mendominasi atas uang. Kurs uang itu strategis dalam menghambat 

investasi baru yang menyebabkan pengangguran tenaga kerja yang tidak 

disengaja. Ini adalah penjelasan utama Keynes tentang mengapa alat-alat produksi 

ditahan dari tenaga kerja sebagai kondisi normal dalam ekonomi yang 

menghasilkan uang. Sehubungan dengan ekspektasi yang buruk tentang masa 

depan yang tidak pasti, para pemilik alat-alat produksi lebih suka membiarkan 

beberapa pabrik menganggur daripada mengoperasikannya.49  

Uang dapat dipandang sebagai monopoli institusional. Monopoli berarti 

kontrol atas pasokan. Ketika permintaan uang meningkat, lebih banyak uang tidak 

dapat diproduksi, seperti dalam kasus hampir semua aset lainnya dan harga (suku 

bunga) akan naik. Ketika harga uang (tingkat bunga) naik dan menyajikan 

alternatif yang lebih disukai untuk menghasilkan aset modal baru (investasi) atau 

menggunakan aset modal yang ada, pekerjaan tenaga kerja akan menurun. 

Masyarakat bergantung pada pekerjaan dan hasilnya pada pembuat uang, atau 

pembuat uang potensial, yang menempatkan alat produksi pribadi dan nonpribadi 

mereka di tangan pekerja. Dengan demikian, sifat-sifat uang dan bunga mengarah 

dalam beberapa keadaan untuk menolak akses pekerja ke sarana produksi non-

pribadi. Ini adalah akibat wajar dari kesimpulan penting Keynes bahwa, jika tidak 

ada uang, atau aset lainnya dengan properti uang, suku bunga sendiri akan 

mencapai keseimbangan hanya pada pekerjaan penuh.50 

                                                           
49 Dillard Dudley, “A Monetary Theory..., h. 259. 
50 Dillard Dudley, “A Monetary Theory..., h. 230. 
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Menurut Qardhawi Produksi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada. Usaha ini kemudian menghasilkan barang dan jasa 

yang akan dimanfaatkan oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidup. 

Sumber daya alam merupakan kekayan alam yang diciptakan Allah untuk 

manusia dengan berbagai macam jenisnya, Alquran merangsang akal kita untuk 

melihat sekeliling kita yang terdiri dari tanah, air, udara, sungai, tumbuh-

tumbuhan, hewan, dan benda mati semuanya adalah sumber daya alam yang 

dianjurkan untuk dimanfaatkan oleh manusia, itulah tanda kemuliaan Allah 

kepada hambanya beserta seluruh nikmat yang telah diberikanNya.51 

Ketika menjalankan produksi seseorang harus mempunyai tujuan, etika, 

dan mematuhi segala norma yang berlaku. Unsur kebebasan telah diberikan Islam 

kepada produsen dalam berproduksi, asalkan produksi yang dijalankan sesuai 

dengan keilmuwan yang dimiliki, kreativitas, situasi dan kondisi. Yang terpenting 

adalah dalam berproduksi harus memperhatikan aturan dan norma agama dan 

tidak melanggarnya, karena agama lebih mementingkan tujuan daripada sarana.52 

2. Konsep Dasar Sistem Produksi 

Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen 

struktural dan fungsional. Dalam sistem produksi modern terjadi suatu proses 

transformasi nilai tambah yang mengubah input menjadi output yang dapat dijual 

dengan harga kompetitif dipasar.53 

                                                           
51 Yusuf Qardhawi, “Norma dan Etika Islam”, alih bahasa Zaenal Arifin dan Dahlia 

Husin, cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 153. 
52 Yusuf Qaradhawi, “Norma dan..., h. 98 
53 Wilson Bangun, “Teori Ekonomi Mikro”, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.73 
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Gambar 2.1 skema sistem produksi 

a. Sistem Produksi dalam Kegiatan Menghasilkan Produk yang Berupa Barang 

Proses produksi merupakan cara, metode dan teknik untuk menciptakan 

atau menambah kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya 

produksi (tenaga kerja, mesin, bahan baku dan biaya) yang ada. Kegiatan 

menghasilkan produk yang berupa barang, terdapat tiga macam proses yaitu:54 

1) Proses produksi continue 

Adalah kegiatan peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur 

dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan atau rauting dalam 

menghasilkan produk tersebut serta arus bahan dalam proses telah 

distandarisasi. 

2) Proses Produksi Terputus  

Adalah kegiatan produksi dilakukan tidak standar, tetapi didasarkan 

pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi yang digunakan, 

disusun dan diatur secara fleksibel agar dapat digunakan untuk menghasilkan 

berbagai produk dan berbagai ukuran. 

                                                           
54 Wilson Bangun, “Teori Ekonomi..., h. 90. 
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b. Sistem Produksi Menurut Jenis Produksinya 

Sistem produksi bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan 

produksi agar lebih efisien, efektif, dan produktif, atau optimal. Sistem 

produksi yang tepat bagi suatu industri akan sangat tergantung pada jenis 

industrinya. 

Berdasarkan cara pembuatan dan masa pengerjaannya, produksi dapat 

diklasifikan menjadi tipe-tipe berikut:55 

1) Engineering to Order (ETO), yaitu bila pemesanan meminta produsen 

untuk membuat produk yang dimulai dari proses perancangannya 

(rekayasa). 

2) Make to Order (MTO), yaitu bila produsen menyelesaikan item akhirnya 

dan telah menerima pesanan konsumen untuk item tersebut. Bila item 

tersebut  bersifat  unik  dan  mempunyai  desain  yang  dibuat  menurut  

pesanan, maka konsumen   mungkin   bersedia   menunggu   hingga   

produsen dapat menyelesaikannya. 

3) Assembly to Order (ATO), yaitu bila produsen membuat desain standar, 

atau modul-modul opsional standar kemudian merakit suatu kombinasi 

tertentu dari modul-modul tersebut sesuai dengan pesanan konsumen.  

4) Make to Stock (MTS), yaitu bila produsen membuat item-item yang 

diselesaikan dan ditempatkan sebagai persediaan sebelum pesanan 

                                                           
55 Parwadi Moengin, “Konfigurasi Antara Sistem Produksi, Strategi bisnis, Lingkungan 

Kompetitif dan Budaya Organisasi Pada Perusahaan Manufaktur”, Jurnal Media Riset Bisnis & 

Manajement, Vol 9 No 2, Agustus 2009, h. 138 
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konsumen diterima. Item akhir tersebut baru akan masuk ke sistem 

persediaan setelah persediaan pesanan konsumen diterima. 

Berdasarkan   ukuran   jumlah   produk   yang   dihasilkan,   produksi   

dapat dikelompokkan menjadi:56 

1) Produksi proyek, biasanya jumlah unit yang diproduksi satu dengan 

jumlah operasi banyak dan melibatkan banyak sumber daya.  

2) Produksi batch, bila jumlah unit yang diproduksi berukuran sedang, 

biasanya perusahaan memproduksi banyak jenis produk. 

3) Produksi massal, bila jumlah unit yang diproduksi sangat besar, jenis yang 

diproduksi perusahaan umumnya lebih sedikit dibandingkan batch.  

Berdasarkan cara untuk memproduksi (berhubungan dengan 

pengaturan fasilitas produksi), produksi dikelompokkan menjadi: 

1) Produksi flow shop, 

2) Produksi fleksibel (flexible manufacturing systems), 

3) Produksi job shop, biasanya untuk volume produksi batch. 

4) Produksi continue biasanya untuk volume produksi massal. 

c. Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

Pencapaian pada efektivitas pengendalian produksi dan persediaan 

harus mengenal teknik kuantitatif/perhitungannya. Tujuan dari perencanaan 

dan pengendalian produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran 

material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik sehingga keuntungan optimal 

yang merupakan tujuan perusahaan yang dicapai. Pengendalian produksi 

                                                           
56 Teguh Baroto, “Perencanaan dan Pengendalian Produksi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), h.13. 
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dimaksudkan memberdayakan sumber daya produksi yang terbatas secara 

efektif, terutama dalam usaha dalam memenuhi permintaan konsumen dam 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. yang dimaksud sumber daya 

mencakup fasilitas produksi, tenaga kerja, dan bahan baku.57 

Kendala yang dihadapi mencakup ketersediaan sumber daya, waktu 

pengiriman produk, kebijaksanaan manajemen, tenaga kerja dll. Oleh karena 

itu, perencanaan dan pengendalian produksi mengevaluasi perkembangan 

permintaan konsumen, posisi modal, kapasitas produksi, tenaga kerja dan lain 

sebagainya. Evaluasi faktor faktor tersebut harus mempertimbangkan kondisi 

saat ini dan masa yang akan datang.58 

d. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

Hubungan pengendalian produksi terhadap keseluruhan organisasi 

manufaktur adalah sebagai alat pengendalian aliran informasi. Pengendalian 

produksi berkaitan erat dengan fungsi di luarnya sehingga pengendaliannya 

memiliki interaksi yang rumit. Harus diperhatikan bahwa keputusan dalam satu 

komponen misalnya penjadwalan, akan memiliki dampak terhadap komponen 

lainnya. Sebagai contoh, cara untuk mencegah keterlambatan produksi karena 

kekurangan bahan adalah dengan meningkatkan persediaan bahan. Peningkatan 

persediaan bahan mungkin akan menyederhanakan kegiatan penjadwalan tetapi 

mengakibatkan biaya persediaan meningkat.59 

 

                                                           
57 Kusuma, Hendra, “Manajemen Produksi, Perencanaan dan Pengendalian Produksi”, 

(Yogyakarta, Andi, 2004), h. 34 
58 Beny Lico Kasiman, “Analisis Dan..., h. 35. 
59 Teguh Baroto, “Perencanaan dan..., h.14. 
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3. Faktor Produksi 

Produksi menciptakan manfaat barang dimana manusia hanya mampu 

menciptakan, sehingga praktek ekonomi terdapat faktor-faktor produksi yaitu:60 

a. Sumber daya alam (tanah) 

Islam telah mengakui tanah sebagai faktor produksi tetapi tidak setepat 

dalam arti sama yang digunakan di zaman modern.  Dalam tulisan klasik, tanah 

yang dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya 

alam yang digunakan dalam proses produksi, contohnya permukaan bumi, 

kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. 

Islam menjadikan alam sebagai salah satu faktor produksi, pemilik 

tanah dibolehkan memanfaatkan lahan agar hasil produksi bertambah. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada seseorang dalam 

mengembangkan (mengelola) tanah, dengan syarat hak miliknya merupakan 

tugas sosial dari Allah atas milik-Nya. 

Menurut Keynes untuk mengamankan sumber daya alam, maka harus 

dimanfaatkan untuk melakukan investasi modal lebih lanjut tanpa 

menimbulkan utang atau meningkatkan modal lebih lanjut di pasar.61 

Rasulullah SAW mendorong umatnya agar senantiasa berproduksi 

untuk mendapatkan dan menghasilkan sesuatu. Jika seseorang mempunyai 

lahan produksi, tetapi ia tidak mampu untuk melakukan kegiatan produksi, 

maka hendaklah diserahkan kepada orang lain agar memproduksinya. Jangan 

sampai lahan produksi itu dibiarkan menganggur.  

                                                           
60 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h. 156 
61 John M. Keynes, “The General Theory..., h. 108 
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Rasulullah bersabda: 

ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى َأْخََبَََن اْْلَْوزَاِعيُّ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابٍِر  َحدَّ
َقاَل النَِّبُّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل َكانُوا يَ ْزَرُعوََنَا ِِبلث ُُّلِث َوالرُّبُِع َوالنِ ْصِف ف َ 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فَ ْليَ ْزَرْعَها أَْو لَِيْمَنْحَها فَِإْن 
ثَ َنا ُمَعاِويَُة  َلَْ يَ ْفَعْل فَ ْلُيْمِسْك أَْرَضُه َوقَاَل الرَّبِيُع ْبُن ََنِفٍع أَبُو تَ ْوبََة َحدَّ

 َعْن َأِب ُهَريْ رََة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل َعْن ََيََْي َعْن َأِب َسَلَمةَ 
اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فَ ْليَ ْزَرْعَها أَْو لَِيْمَنْحَها 

 62 رواه ب خارى(َأَخاُه فَِإْن َأََب فَ ْلُيْمِسْك أَْرَضُه )
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan 

kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: 

"Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan 

upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi SAW bersabda: 

"Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok 

tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia 

biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah 

menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari 

Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia 

garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk 

digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya”.63 

 

Hadits di atas menjelaskan tentang pemanfaatan faktor produksi berupa 

tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi. Tanah yang dibiarkan 

dan tidak diolah, tidak disukai oleh Rasulullah SAW karena tidak bermanfaat 

bagi pemilik dan orang lain. Nabi menganjurkan agar umat Islam menggarap 

                                                           
62 Muhammad Ibn Ismail Bukhari Al-ja’fi, “Shahihul Bukhari” no. 2216 (Darul Ibn 

Katsir, 1993), h. 825 
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tanah yang dimilikinya agar terproduksi dengan baik sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan hidup banyak orang. 

Menurut Qardhawi produksi adalah “menciptakan kekayaan dengan 

pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia”. Sumber daya alam tersebut 

meliputi kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi 

kebutuhan makhluk hidup-Nya di muka bumi, termasuk manusia di 

dalamnya.64 

b. Sumber daya manusia (Tenaga kerja) 

Sumber daya manusia atau human resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu 

tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang 

mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.   

Kemampuan   untuk   bekerja   berarti   mampu   melakukan kegiatan yang 

mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan 

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan kerja 

secara fisik diukur dengan usia kelompok penduduk yang termasuk dalam usia 

kerja disebut tenaga kerja.  Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai 

penduduk dalam usia kerja (working age population). 

                                                           
64 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 99 
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Tenaga kerja adalah faktor penting dalam produksi. Karena dengan 

tenaga kerjanya manusia dapat merubah apa yang terdapat pada alam dari suatu 

kemampuan produksi menjadi hasil-hasil pertanian serta menambah produksi 

barang-barang dan jasa-jasa dalam industri yang merupakan sumber kekayaan 

bangsa.” Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerjalah 

pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam 

maupun tanah takkan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.65 

Rasulullah SAW bersabda: 

: َسلَّْم يَ ُقْولُ  َعَلْيِه وَ َعْن َأِبْ ُهَريْ رََة قَاَل َسَِْعَت َرُسْوَل هللِا َصلَّي هللاِ 
ِْلَْن يَ ْغُدَو َأَحدُُكْم فَ َيْحِطَب َعَلي َظْهرِِه فَ يَ َتَصدََّق بِِه َوَيْستَ ْغِِنَ بِِه 
ِمَن النَّاِس َخْْيً َلُه ِمَن اَْن َيْسَأَل َرُجًًل أَْعطَاُه أَْو َمنَ َعُه َذِلَك فَِأنَّ 

 اْلَيَد اْلُعْلَيا أَْفَضُل ِمَن اْلَيِد السُّْفَلي وَ اْبَدْأ ِبَْن تَ ُعْوُل )َرَواُه ُمْسِلٌم( 66
Artinya: 

“Dari Abu Hurairah r.a., katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, 

“Hendaklah seseoramg diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari 

kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri (tidak minta-

minta) dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik 

diberi ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. 

Mulailah (memberi) kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu”. 
 

Hadist diatas menjelaskan tentang dorongan untuk bekerja dan 

berproduksi, yang berarti bahwa Sumber daya manusia merupakan faktor 

produksi yang paling penting, karena manusia yang memiliki inisiatif atau ide 

                                                           
65 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h. 170 
66 Yahya Ibn Syaraf Abu Zakariyya An-nawawi, “Shahih Muslim” no. 1042 (Darul 

Khairi, 1996), h. 109. 
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dan mampu memimpin semua faktor produksi. Yang berarti bahwa tenaga 

kerja bukanlah kekuatan manusia untuk mencangkul, menanam dll, akan tetapi 

tenaga kerja dalam makna yang lebih luas yakni sumber daya manusia. 

Islam memandang bahwa tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha 

atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. 

Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral 

dan sosial. Ukuran moral dan sosial tenaga kerja sebagai faktor produksi tidak 

jelas terdapat dalam ilmu ekonomi sekuler. Namun, dalam Islam tenaga kerja 

digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas, karena 

hanya memandang pada penggunaan jasa tenaga kerja diluar batas-batas 

pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak 

secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya.67 

Menurut Keynes tenaga kerja adalah layanan pribadi pengusaha dan 

asistennya yang merupakan satu satunya faktor produksi yang beroperasi 

dalam lingkungan teknik, sumber daya alam, peralatan modal, dan permintaan 

efektif yang diberikan. Kondisi ini menjelaskan pentingannya mengambil 

tenaga kerja sebagai unit fisik tunggal yang diperlukan dalam sistem ekonomi, 

terlepas dari unit uang dan waktu.68 

Produktivitas kerja merupakan acuan pokok bagi pihak perusahaan 

dalam menentukan upah tenaga kerjanya. Peningkatan produktivitas faktor 

manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan faktor-faktor 

                                                           
67 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h. 170. 
68 John M. Keynes, “The General Theory..., h. 215 
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produksi yang lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang 

memanfaatkannya.69 

Qardhawi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja, 

hendaknya seseorang ditempatkan pada posisi yang sesuai, dan jangan 

menempatkannya pada sesuatu yang bukan bidangnya. Sebagaimana yang 

disabdakan Nabi SAW yaitu: 

 ِإَذا ُوسِ َد اْْلَْمُر ِإََل َغْْيِ  أَْهِلِه فَانْ َتِظِر السَّاَعةَ  )َرَواهُ  البخاري( 70 
Artinya: 

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka 

tunggulah masa kehancurannya”. 

 

Hadist ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya suatu bidang dalam 

meningkatkan produktivitas kerja pada sumber daya manusia. Dari sini, terlihat 

bahwa Islam sangat memperhatikan tenaga kerja dan berusaha 

mengembangkannya baik dalam bidang jasmani maupun rohani. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan:71  

1) Kualitas dan kemampuan fisik tenaga kerja, meliputi tingkat pendidikan, 

pelatihan, motivasi, etos kerja, dan mental. 

2) Sarana  pendukung,  meliputi  lingkungan  kerja  (teknologi,  cara produksi,  

sarana  dan  peralatan,  tingkat kesehatan kerja, dan suasana dalam 

lingkungan kerja),  serta  kesejahteraan  karyawan  yang  terjamin dalam 

sistem pengupahan dan   jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. 

                                                           
69 Irham Fahmi, “Manajemen Produksi dan Operasi”. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.80. 
70 Muhammad Ibn Ismail Bukhari Al-ja’fi, “Shahihul Bukhari”..., h. 899 
71 Irham Fahmi, “Manajemen Produksi..., h.81. 
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3) Supra sarana, meliputi kebijakan pemerintah, hubungan industrial dan 

manajemen. 

c. Modal 

Modal merupakan kekayaan yang digunakan dalam produksi untuk 

memperoleh kekayaan selanjutnya. Modal dalam arti sempit adalah sejumlah 

uang atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam memenuhi semua 

keperluan usaha. Modal dalam pengertian umum mencakup benda-benda 

seperti tanah, gedung, mesin, alat-alat perkakas dan barang produktif lainnya 

untuk kegiatan usaha.72 

Modal merupakan yang sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa 

adanya modal, produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa. 

Dalam Islam modal harus bebas dari riba. Dalam beberapa cara perolehan 

modal, Islam mengatur sistem yang lebih baik, dengan cara kerja sama 

mudharabah atau musyarakah.  Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga 

hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas 

produksi.73 

Modal dapat juga tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga.  

Janganlah lupa bahwa Islam memperbolehkan adanya laba yang berlaku   

sebagai insentif untuk menabung. Walaupun ada larangan akan  bunga,  itu  

tidak  berarti  bahwa  tidak  terdapat  biaya modal dapat dinyatakan dari segi 

penggunaan-penggunaan alternatifnya. Karena itu tingkat keuntungan pada 

                                                           
72 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h.153 
73 Muhammad Turmudi,“Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Islamadina, 

Vol 18, No. 1, Maret 2017, h. 47. 
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usaha ekonomi yang khusus antara lain dapat digunakan sebagai   salah satu 

sarana penentuan modal. 

Modal juga merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan   dalam   

sistem   ekonomi   kapitalis.   Setiap   orang   yang memiliki modal yang lebih 

besar akan menikmati hak kebebasan lebih baik untuk mendapatkan hasil yang 

sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan antara 

golongan kaya yang semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.74 

d. Organisasi 

Organisasi adalah upaya sejak mulai timbulnya ide usaha dan barang 

apa yang ingin diproduksi, berapa, dan kualitasnya bagaimana dalam angan-

angan manager, kemudian ide tersebut dipikirkannya dan dicarikan apa saja 

keperluan yang termasuk dalam faktor-faktor produksi sebelumnya. Kelihatan 

tidak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam suatu 

kerangka Islam. Tapi cirri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan, untuk 

memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam.75 

Karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, 

ketetapan dan kejujuran dalam perakunan jauh lebih diperlukan daripada dalam 

organisasi, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari 

manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketetapan, dan kesungguhan dalam 

perdagangan. Karena hal itu mengurangi biaya penyediaan dan pengawasan.76 

                                                           
74 Muhammad Turmudi, “Produksi Dalam..., h. 49. 
75Muhammad, “Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam”, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 2004), h. 228. 
76 Irham Fahmi, “Manajemen Produksi..., h. 186. 
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Faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali 

mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen 

lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan. 

Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. 

Islam juga tidak memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total 

dan terpisah dari distribusi. Islam pun tidak setuju jika dikatakan bahwa 

masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi sehingga pemecahannya 

adalah peningkatan kekayaan secara keseluruhan.77  

Ketika Islam menjadikan penambahan kekayaan sebagai tujuan 

masyarakat, maka hal itu berkaitan dengan kenyamanan, kemakmuran, dan 

kesejahteraan umum sebagai tujuan akhirnya. Islam menolak penambahan 

kekayaan yang menghalangi tercapainya tujuan akhir tersebut, yang merugikan 

masyarakat, bukannya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.78 

Menurut Keynes terdapat tiga faktor produksi yang saling berhubungan 

yaitu sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Menurutnya tenaga kerja adalah 

layanan pribadi pengusaha dan asistennya yang merupakan satu satunya faktor 

produksi yang beroperasi dalam lingkungan teknik, sumber daya alam, peralatan 

modal, dan permintaan efektif yang diberikan. Kondisi ini menjelaskan 

pentingannya mengambil tenaga kerja sebagai unit fisik tunggal yang diperlukan 

dalam sistem ekonomi, terlepas dari unit uang dan waktu.79 

                                                           
77 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h. 175 
78 Muhammad, “Ekonomi Mikro..., h. 230 
79 John M. Keynes, “The General Theory..., h. 215 
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Qardhawi menjelaskan setidaknya terdapat dua unsur yang paling utama 

pada faktor produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja. Sumber daya alam 

yang dimaksud disini adalah segala kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah 

agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang dibutuhkan. Sedangkan 

tenaga kerja adalah usaha dalam memberikan jasa untuk membantu berjalannya 

proses produksi.80 

Hal ini menjelaskan bahwa faktor produksi bukan hanya dilihat dari 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan modalnya saja, tetapi bagamana 

agar proses produksi yang dilakukan sesuai dengan aturan serta dilihat juga dari 

segi nilai etika dan akhlaknya agar dapat meningatkan produktivitas kerja. 

4. Tujuan Produksi 

Islam mengajarkan untuk berproduksi dengan menekuni aktivitas ekonomi 

dalam bentuk apapun. Dalam Islam dijelaskan bahwa seluruh perbuatan yang 

menghasilkan benda atau pelayanan bagi manusia atau menjadikannya lebih   

makmur dan sejahtera, bahkan Islam telah memberkati ini sebagai nilai tambah 

ibadah kepada Allah dan perjuangan di jalan-Nya.81 

Setiap pemeluk agama manapun jika bersedia bekerja dan berproduksi 

maka Allah akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap mereka. Mereka 

tidak perlu khawatir dan tidak pula bersedih karena janji Allah benar adanya. 

Mereka akan dijamin mendapatkan rezeki yang baik dan halal, dan mereka tidak 

                                                           
80 Yusuf Qardhawi, “Norma dan Etika Islam”, alih bahasa Zaenal Arifin dan Dahlia 

Husin, cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 88 
81 Yusuf Qaradhawi, “Norma dan..., h. 92. 



55 
 
 

 

perlu menghadapi kehidupan di akhirat jika telah banyak berbuat kebaikan di 

dunia. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah/ 9: 105: 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َوالْ   َوَسُُتَدُّوَن ِإََلى  ُمْؤِمُنوَن َۖوُقِل اْعَمُلوا َفَسَْيَى اَّللَّ
ُتْم تَ ْعَمُلونَ   َعاَلِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ نَ بِ ُئُكْم ِبَا ُكن ْ

Terjemahnya: 

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.82 

 

Tujuan bekerja pada setiap individu dipastikan ingin memenuhi hajat 

dirinya maupun keluarganya berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan bisa 

memberikan pertolongan terhadap masyarakat di sekitarnya. Semua ini 

merupakan keutamaan agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta.  

Ekonomi Islam menanamkan moral spiritual untuk mengaplikasikan 

keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Adanya ketidak seimbangan sebagai 

alasan yang mendasari konflik individu maupun sosial. Hal tersebut akan sulit 

dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan 

dalam   mengimplementasikan   konsep   moral   tersebut.83 

Hal ini adalah tujuan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) 

dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat penting 

untuk dapat mengalahkan kepentingan pribadi. Substansi berkenaan dengan 

tujuan produksi dalam Islam disimpulkan sebagai berikut: 

                                                           
82 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan Terjemahnya” (Bandung: CV. Darus Sunnah, 

2015), h. 203. 
83 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 35 
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a. Guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Islam mewajibkan untuk 

memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan secara memadai sehingga sikap individu bisa memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Bila batas minimal produksi belum tercapai, maka berbagai potensi 

yang ada tidak diperkenankan untuk dicurahkan dalam berbagai bidang 

produksi. Hal ini dikarenakan kebutuhan itu sendiri memerankan peran positif 

dalam pergerakan produksi, terlepas dari berapa besar daya beli yang 

mendorong kebutuhan tersebut.84 

b. Produksi masyarakat dalam Islam tidak boleh berlebihan. Islam melarang 

pemborosan dan berlebihan dalam skala individu maupun skala masyarakat, 

salah satu diantaranya Islam melarang masyarakat dalam hal ini produsen 

memproduksi barang lebih dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 

melampaui kapasitas konsumsi serta perdagangan mereka. Hal ini dikarenakan 

surplus produksi termasuk tindakan berlebihan serta pemborosan harta 

kekayaan tanpa pembenaran apapun.85 

c. Kita berproduksi untuk mencapai swadaya, baik swadaya dalam bidang 

komoditi ataupun swadaya dalam bidang jasa, yang selanjutnya menciptakan 

kehidupan yang layak sesuai dengan anjuran Islam. Jika dirinci lebih lanjut 

maka produksi dalam Islam mempuanyai dua tujuan utama yaitu:86 

1) Target swasembada individu 

2) Target swasembada masyarakat dan umat 

                                                           
84 Misbahul Ali," Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Lisan Al-Hal 

Vol 5, No 1 Juni 2013, hal. 21 
85 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 117 
86 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 108 
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5. Konsep Produksi dalam Ekonomi Konvensional 

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam 

menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh 

konsumen. Saat kebutuhan manusia masih sedikit, kegiatan produksi dan 

konsumsi cenderung dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk 

kebutuhannya sendiri. Namun, dengan berbagai macam kebutuhan manusia 

sekarang ini yang semakin banyak dan keterbatasan sumber daya, maka seseorang 

membutuhkan orang lain dalam memproduksi segala pemenuh kebutuhannya.87 

Sedangkan aktifitas produksi yaitu suatu upaya atau kegiatan untuk 

menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Sedangkan kegiatan menambah 

nilai guna suatu barang dikenal lima jenis kegunaannya. Diantaranya adalah, guna 

bentuk, guna jasa, guna tempat, guna waktu dan guna milik.88 

Adapun Faktor produksi dalam pandangan konvensional adalah input yang 

memberi jasa produktif. Teori ekonomi konvensional membaginya menjadi empat 

faktor produksi yang definisi bakunya disampaikan di bawah ini:89 

a. Tanah (yang mencakup mineral, air dan Sumber daya alam lainnya).  

b. Tenaga kerja.  

c. Modal (bukan modal dalam bentuk uang). Modal di sini adalah alat produksi 

buatan manusia, seperti bangunan, pabrik, mesin dan peralatan, yang di pakai 

                                                           
87 Murdifin Haming, “Manajemen produksi Modern” cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 72 
88 Wilson Bangun, “Teori Ekonomi..., h.73. 
89 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h.152. 
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untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal tanpa tenaga kerja tidak mungkin 

dapat menghasilkan output.  

d. Pengusaha: ini adalah sumber daya manusia khusus, yang mengkoordinasikan 

penggunaan modal, tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan output. 

Pengusaha memiliki tugas yang barangkali paling berat, yakni mengambil 

keputusan.  

Penggolongan tersebut memainkan peranan dalam menerangkan teori 

produksi dan distribusi output. Semua teori pembangunan ekonomi terkini 

mencoba menerangkan proses pembangunan didalam kerangka penggolongan 

keempat faktor produksi tersebut.  

Pengamatan atas Klasifikasi Faktor Produksi Konvensional Masalah yang 

timbul dari penggolongan tersebut di atas adalah:90  

a. Tidak ada penjelasan ekonomi bagi Cara penggolongan tersebut. Para ahli 

ekonomi sendiri telah memberi komentar tentang betapa arbitrernya 

penggolongan itu”, sehingga memiliki implikasi yang serius bagi teori 

distribusi, sekalipun barangkali tanpa implikasi yang serius bagi teori produksi. 

b. Teori konvensional tidak mengenal modal uang sebagai suatu faktor produksi 

tersendiri, tetapi mengenal bunga sebagai balas jasa bagi modal. Tingkat bunga 

adalah harga bagi modal uang tetapi juga dianggap mewakili sewa modal fisik.  

c. Penentuan dalam distribusi output, para ahli ekonomi telah mengajukan teori 

tersendiri mengenai bagaimana share tanah. Tenaga kerja dan modal 

ditentukan di pasar, tetapi tidak ada teori mengenai bagaimana laba usaha 

                                                           
90 Khan M. Fahmi, “Esai Esai..., h.153. 
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ditentukan. Kenyataan bahwa teori konvensional secara praktis tidak memiliki 

teori tentang penawaran dan permintaan pengusaha yang koheren.  

d. Balas jasa bagi faktor produksi diterima oleh pemiliknya. Jadi, sewa diterima 

oleh pemilik tanah, bunga diterima oleh pemodal, upah diterima oleh tenaga 

kerja, dan laba diterima oleh entrepreneur (pengusaha).  

e. Basis distribusi pembagian output itu sama bagi ketiga faktor produksi yang 

pertama (tanah, tenaga kerja dan modal), yakni marginal productivity. Suatu 

klasifikasi yang memerlukan basis yang sama untuk menentukan imbalan bagi 

semua faktor produksi. 

f. Ekonomi konvensional tidak menjadikan semua jenis barang modal beserta 

sewanya masing-masing, dengan alasan akan lebih mudah untuk memandang 

semua barang modal dalam nilai uang dan menentukan sewanya dalam bentuk 

rate per dolar bagi barang modal.  

Tanah menghasilkan jasa. Hal yang sama juga berlaku bagi barang modal. 

Peralatan modal itu seperti tanah, yaitu sama-sama tidak digunakan hingga habis. 

Demikian juga halnya tenaga kerja. Tidak ada perbedaan yang nyata antara sewa 

modal dan upah tenaga kerja, keduanya berasal dari kontrak pertukaran antara jasa 

dan kompensasinya (sewa atau upah). Akan terjadi kekacauan analitik jika tingkat 

bunga dianggap sebagai sewa barang modal. Tingkat bunga akan menjadi balas 

jasa bagi faktor produksi hanya jika uang dipandang sebagai faktor produksi yang 

eksplisit dan terpisah, yang mampu memberi jasa. Tidak ada seorang ahli 

ekonomi pun yang suka memandangnya seperti itu.91 
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Menurut pemikiran kapitalis, masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan 

produksi dan pengabaian alam, dimana alam tidak cukup dieksploitasi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, maka pemecahannya adalah peningkatan produksi 

serta eksploitasi maksimal atas alam dan kekayaannya demi memenuhi kebutuhan 

manusia. Namun posisi Islam berbeda dari posisi kapitalisme. Dalam Islam, 

kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Islam juga tidak 

memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari 

distribusi, dan tidak setuju bahwa masalah ekonomi timbul akibat dari kelangkaan 

produksi hingga pemecahannya adalah peningkatan kekayaan secara 

keseluruhan.92 

6. Konsep Produksi dalam Ekonomi Syari’ah 

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah 

Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang 

khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan produksi 

(khusus). Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar 

agar mendapat keridhaan dari Allah sang maha pencipta.93 

Prinsip dasar ekonomi adalah keyakinan kepada Allah sebagai Rabb dari 

alam semesta. Hal ini terdapat pada surat al-Jatsiyah/ 45: 13: 

                                                           
92 Sri Wahyuni, “Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

Jurnal Akuntabel, Vol 10 No. 1 Maret 2013, h. 78 
93 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 95 
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يًعا ِمْنُه ۚ ِإنَّ ِف  َوَسخََّر َلُكْم َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َجَِ
ِلَك ََلََيٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ذَى   

Terjemahnya: 

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang berfikir.”94 

 

Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri atas kepercayaan 

bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, dan Pemilik alam raya yang dengan 

takdir-Nya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan 

ketetapan-Nya. Dengan peran dan kepemilikan dari Allah Rabb, maka konsep 

produksi di dalam Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi keuntungan 

dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntugan akhirat.95 

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif pola pikir konvensional. 

Hanya bedanya lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai nilai moral disamping 

utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu Islam menjelaskan mengapa produksi harus 

dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di 

muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan beribadah 

kepada-Nya. Allah berfirman dalam QS. Al-An’am/ 6: 165: 

َجاٍت َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخََلِئَف اْْلَْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرَ 
ُلوَُكْم ِف َما آََتُكْم    َلَغُفوٌر َرِحيمٌ    ِإنَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَّهُ  لِيَ ب ْ  

 

                                                           
94 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan..., h. 499 
95 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 15. 
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Terjemahnya: 

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”96 

 

Islam pada prinsipnya lebih menekankan berproduksi demi untuk 

memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir 

orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena 

itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa 

didistribusikan untuk segelintir orang yang memliki uang banyak. Sebagai modal 

dasar berproduksi Allah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk 

diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.  

Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat/ 2: 22: 

ًء َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِنا
َفََل ََتَْعُلوا َّللَِِّ أَْنَداًدا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم ۖ  

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 

atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu 

janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu 

mengetahui.”97 

 

                                                           
96 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 150. 
97 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 4. 
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Memproduksi sesuatu dalam Islam bukanlah sekedar untuk dikonsumsi 

sendiri atau dijual ke pasar. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi 

harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam QS. Al-Hadiid/ 57: 7: 

فَالَِّذيَن  ِِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه ۖ آِمُنوا
 آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنْ َفُقوا ََلُْم َأْجٌر َكِبْيٌ 

Terjemahnya: 

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 

dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka 

orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 

hartanya memperoleh pahala yang besar.”98 

 
Qardhawi mengatakan jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi   

dan muamalat Islami kita akan menemukan empat nilai utama yang menjadi ciri 

khas ekonomi Islam, termaksud di dalamnya proses produksi. Keempat nilai 

tersebut yaitu Rububiyyah (Ketuhanan), etika, kemanusiaan, dan sikap 

pertengahan.99 

a. Ekonomi Ilahiah (Ketuhanan) 

Dikatakan ekonomi Ilahiah karena titik berangkatnya dari Allah dan 

bertujuan akhir kepada Allah SWT dan dilakukan dengan menggunakan cara yang 

tidak lepas dari syariat Allah SWT. Berproduksi dalam pandangan Islam bukanlah 

tujuan akhir dari keuntungan. Islam membenarkan bekerja sekuat tenaga untuk 

mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera tetapi bukan sebagai tujuan akhir.    

                                                           
98 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 538. 
99 Yusuf Qardhawi, Norma dan …, h. 23. 
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Aqidah   merupakan   dasar   keseluruhan   tatanan   kehidupan dalam   

Islam   termasuk   juga   tatanan   produksi.   Dengan   prinsip Ilahiah,  seorang  

muslim  akan  selalu  tunduk  kepada  aturan  Allah SWT  dalam segala  

tidakannya,  sehingga  ia  akan  menghindari  apa yang diharamkan,  tidak    

melakukan kecurangan,  berbuat kezaliman, menipu,  menyuap  dan  menerima  

suapan,  dan  menjauhkan  diri dari hal-hal  syubhat.  Ketika seorang muslim 

memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak 

sekehendak hatinya.100 

Proses produksi yang menganut paham ketuhanan akan merasakan 

“perasaan selalu diawasi” sikap ini muncul dari keimanan seseorang. Iman   

menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, 

menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan akhirat setelah dunia.101 

b. Ekonomi berlandaskan etika/akhlak 

Antara ekonomi dan etika tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam 

ekonomi secara umum, akan tetapi berlaku juga didalamnya yaitu proses 

produksi. Seorang muslim individu maupun kelompok pada setiap langkahnya 

baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi tidak bebas 

melakukan apa saja atau apa yang hanya akan menguntungkan  baginya  karena  

seorang  muslim  terikat  oleh  etika dalam setiap kegiatan  ekonominya.102 

 

 

                                                           
100 Yusuf Qardhawi, Norma dan …, h. 36. 
101 Yusuf Qardhawi, Norma dan …, h. 39. 
102 Yusuf Qardhawi, Norma dan…, h. 57. 
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c. Ekonomi Kemanusiaan 

Ekonomi Islam itu berlandaskan pada nash Al-Quran dan As-Sunnah, 

maka manusia adalah yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang 

memahami nash tersebut, menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan. Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam,  

sekaligus merupakan  saran dan  pelakunya,  yakni dengan memanfaatkan  ilmu  

yang diberikan  Allah  SWT  kepadanya. Manusialah yang menjadi khalifah dan 

pemakmur di muka bumi. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap 

tuhannya, terhadap   dirinya,   terhadap   keluarganya,   kaumnya   dan   terhadap 

seluruh umat manusia.103  

Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat/ 2: 30: 

ةً  يَف ِل  ِإّنِ  َجاِعٌل ِِف اْْلَْرِض َخ
Terjemahnya:  

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” 
104 

 

Juga dalam surat Hud/ 11: 61; 

ا يَه ْم ِف عْ َمرَُك تَ  َن اْْلَْرِض َواْس ُكْم ِم َأ َش ْن َو َأ  ُه
Terjemahnya:  

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya.” 105 

 

Ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Qardhawi adalah mewujudkan 

kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik 

terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua 

                                                           
103 Yusuf Qardhawi, Norma dan..., h. 58. 
104 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 6 
105 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 182 
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unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual. Bisa jadi seseorang  

memiliki  harta  kekayaan  yang  melimpah  akan  tetapi  ia tidak mendapatkan 

kebahagiaan dari hal itu. Sesungguhnya kunci kebahagiaan itu terletak di 

kedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati.106 

d. Ekonomi bersifat pertengahan (keseimbangan) 

Sistem  ekonomi  Islam  tidak  seperti  kapitalis  yang memberikan     

fasilitas     kepada     individu     sehingga     bertindak sewenang-wenang   tanpa   

mementingkan   masyarakat,   juga   tidak seperti sosialis  yang  menolak  hak  

individu.  Sistem ekonomi Islam adalah pertengahan hal ini terlihat jelas pada 

sikap Islam pada hak individu dan hak masyarakat, kedua hak tersebut diletakkan 

dalam neraca yang adil (pertengahan).107 

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman/ 55: 7-9; 

َوالسََّماَء َرفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن )٧( َأال َتْطَغْوا ِف اْلِميزَانِ  )٨( 
 َوأَِقيُموا اْلَوْزَن ِِبْلِقْسِط َوال ُُتِْسُروا اْلِميزَاَن )٩(

Terjemahnya:  

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), 

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah 

timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”108 

 

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang 

adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha,   

produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu 

dan masyarakat. 

                                                           
106 Yusuf Qardhawi, Norma dan…, h. 67. 
107 Yusuf Qardhawi, Norma dan…, h. 71. 
108 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 425 
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Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah 

berkaitan dengan beberapa aspek diantaranya yaitu Pertama sikap Islam terhadap 

harta atau hasil produksi. Sikap  pertengahan yaitu  tidak  condong  terhadap  

golongan yang menolak  dunia secara mutlak,  menolak  kenikmatan dunia  dari 

makanan  dan  minuman,  menolak  perhiasan  dan  menolak  bekerja keras untuk  

kepentingan  duniawi.  Islam memandang dunia adalah kebun tempat menanam 

dan mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian dunia adalah jalan menuju 

tempat yang lebih kekal yaitu akhirat. Sebagai jalan menuju akhirat  maka  jalan  

itu  seharusnya  dibuat  sedemikian  rupa  agar manusia yang melewati jalan itu 

merasakan kenyamanan,  kesenangan dan aman sampai tujuan.109 

C. Penelitian Yang Relevan 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penelaahan yang lebih 

komprehensif, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian kajian terhadap 

penelitian terdahulu atau karya karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap 

topik yang diteliti. Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan sumber yang relevan termaksud menggunakan 

literature guna memperkuat penelitian. 

Sepanjang yang peneliti cermati, tulisan yang berkaitan dengan produksi 

dalam pandangan Islam maupun konvensional telah pernah diteliti diantaranya 

adalah penelitian teoritis yang berjudul Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam.110 Penelitian ini ditulis oleh Sri Wahyuni dalam sebuah 

jurnal pada fakultas ekonomi Universitas Mulawarman tahun 2013. Penelitian ini 

                                                           
109 Yusuf Qardhawi, Norma dan…, h. 76. 
110 Sri Wahyuni, “Teori Konsumsi..., h.74 
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menjelaskan bahwa dalam konsep produksi Islami, produsen harus mampu 

mengolah sumber daya alam yang diciptakan Allah dengan baik, etika dan norma 

produksi harus diprioritaskan, alat produksi dimanfaatkan dengan amanah 

memakmurkan bumi, karena manusia merupakan Khalifatul fil Ardhi. Tujuan dari 

penelitian ini, untuk menganalisis lebih dalam tentang teori konsumsi dan 

produksi dalam pandangan Islam saja, akan tetapi belum memaparkan lebih dalam 

lagi tentang konsep produksi menurut ekonomi konvensional. Hal tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi khususnya pada teori 

produksi oleh dua konsep tersebut, tujuannya agar analisis yang dilakukan lebih 

menyeluruh serta dapat dikomparasikan untuk kemajuan ekonomi kedepannya. 

Selanjutnya, Nurul Cholidiyah dan Richa Angkita Mulyawisdawati 

melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qardhawi 

dan Karl Marx”.111 Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 

adanya perbedaan pemikiran tentang prilaku produsen, yang mana Yusuf 

Qardhawi berpendapat bahwa produsen melakukan kegiatan produksi karena 

ibadah kepada Allah. Sedangkan Karl Marx berpendapat bahwa produsen tidak 

mempunyai kebebasan dalam kepemilikan modal dan alat produksi karena 

semuanya oleh negara dan akan kembali kepada negara. Penelitian ini lebih fokus 

terhadap perilaku produsen atau perilaku sumber daya manusianya saja yang 

dikemukakan oleh dua tokoh tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik ingin 

melakukan pengkajian secara menyeluruh tentang teori produksi dari segi sumber 

                                                           
111 Nurul Cholidiyah, Richa Angkita Mulyawisdawati, “Perilaku Produsen Menurut Yusuf 

Qardhawi dan Karl Marx”, Jurnal ekonomi Islam Laa Maisyir, Vol 5 No 2, 2018, h. 67    
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daya manusianya, alamnya, asetnya, modalnya, dll, serta dapat mebandingkan 

proses kedua konsep ekonomi terrsebut yaitu Islam dan konvensional. 

Kemudian penelitian Widya Sari pada tahun 2014 dengan judul Produksi, 

Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam.112 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

pola konsumsi dan perilaku produksi menentukan roda perekonomian. Al-Qur’an 

sebagai sumber ajaran. Dalam konteks produksi,  tentu  saja  produsen  muslim 

sebaiknya  tidak  tergoda  oleh kebiasaan dan perilaku ekonom-ekonom yang 

bersifat menjalankan dosa, memakan harta  terlarang,  menyebarkan permusuhan,  

berlawanan  dengan  sunnatullah,  dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. 

Konsep penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh tingkat perilaku produksi 

dan pola konsumsi terhadap output yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan 

peneliti lebih ditujukan pada konsep produksinya saja dengan melakukan analisis 

pemikiran oleh dua tokoh, agar tujuan penelitiannya lebih fokus terhadap satu 

permasalahan ekonomi. 

Selain itu sebuah jurnal penelitian yang berjudul Konsep Produksi Dalam 

Perspektif Ekonomi Syari’ah yang merupakan penelitian yang ditulis oleh 

Amiruddin kadir pada tahun 2014.113 Penelitian ini menyatakan bahwa nilai 

universal yang terpancar dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya 

perintah untuk mencari sumber sumber yang halal dan baik dan memanfaatkan 

output produksi pada jalan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Dengan 

demikian, penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai dengan 

                                                           
112 Widya Sari, “Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam”, Jurnal Islamiconomic. 

Vol 5 No 2. 2014, hal 30 
113 Amiruddin Kadir, “Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal uin-

alauddin. Vol 1 No 1. 2014, hal. 9 
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hukum Islam dan tidak mengarah pada kerusakan. Menurut Kadir proses produksi 

yang baik akan mengasilkan sesuatu yang baik pula. Penelitian ini mengarah pada 

tindakan produsen dalam kegiatan produksi, sedangkan peneliti ingin 

memasukkan bagaimana konsep produksi menurut tokoh konvensional dan Islam, 

agar dapat dibandingkan hasil dari proses produksi dari dua konsep tersebut. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Misbahul Ali 

tahun 2013 dengan judul "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam”.114 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa nilai-nilai Islam yang relevan dengan 

produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam: Khalifah, adil 

dan takaful. Lebih khusus lagi nilai-nilai ini termasuk seperti perspektif jangka 

panjang, menjaga janji-janji dan kontrak, menghindari hal-hal yang terlarang, dll. 

Penelitian ini menggambarkan secara umum tentang prinsip dasar dalam 

melakukan kegiatan produksi menurut Islam, adapun peneliti bertujuan untuk 

mempelajari serta menganalisis secara khusus dan mendalam tentang konsep 

dasar produksi Islam dan konvensional, dilihat dari segi nilai dan akhlaqnya. 

Berdasarkan penelitian diatas, tesis yang akan ditulis ini belum pernah 

dilakukan peneliti sebelumnya, hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya lebih 

banyak terfokus pada konsep produksi menurut pandangan Islam saja tanpa 

membandingkannya dengan pandangan konvensional, sedangkan penelitian ini 

akan menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang konsep produksi oleh kedua 

tokoh yaitu menurut pemikiran John Maynard Keynes dalam pandangan ekonomi 

konvensional dan Qardhawi dalam pandangan ekonomi Islam. 

                                                           
114 Misbahul Ali," Prinsip Dasar..., hal. 26 


