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Kajian Tafsir Usahawan Atas Konsep “Al-Halallu Bayn Wal
Haroomu Bayn” dalam Manajemen Keuangan Usaha
Diah Ayu Septi Fauji
Restin Meilina
Ema Nurzainul Hakimah
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Email:dseptifauzi@gmail.com;restin.meilina@gmail.com;
ema_hakimah@yahoo.com
Abstrak : Konsep “AL- HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” merupakan
kunci bahwa halal – haram itu jelas . Penelitian ini bertujuan untuk menggali tafsir
usahawan atas konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dalam
pengelolaan keuangan usahanya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tafsir content dan fenomenologi, yang merupakan studi hasil pengamatan atas
fenomena yang terjadi. Pendekatan ini menitik beratkan ada pemahaman, pemikiran,
dan pres epsi penulis dalam menggali informasi dari narasumber. Konsep “ALHALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dirujuk dari nilai Agama Islam
,digali dari Agama(wan) beserta rujukan sahih terkait. Dari konsep tersebut
kemudian dijadikan pertanyaan untuk survey kepada para usahawan Muslim di Kota
Kediri. Adapun populasi dan sampel diambil dari beberapa pengus aha muslim yang
dianggap dapat mewakili obyek yang diteliti.Riset ini menyimpulkan bahwa para
usahawan masih multitafsir atas konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU
BAYN” dalam manajemen keuangan usahanya, hal ini ditunjukkan dengan masih
banyaknya usahawan yang melakukan praktik jual beli dengan menggunakan pihak
ketiga, yang sebenarnya mengandung unsur riba, kemudian masih banyaknya
pengus aha yang belum paham tentang akad mudharabah yang seharus nya menjadi
akad dalam transaksi bisnis Syariah. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi
pencerahan bagi para usahawan mus lim untuk lebih “smart” dalam menafsirkan
kons ep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” yang berarti tidak ada
ruang abu- abu antara halal dan haram.
Kata Kunci : Manajemen Keuangan, AL-Halallu Bayn Wal Haroomu Bayn

Sejarah pergerakan ekonomi Islam di
Indonesia sebenarnya telah berlangsung
sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya
organisasi Syarikat Dagang Islam yang
dikepalai oleh para entrepreneur dn
para tokoh Muslim saat itu. Bahkan
jika kita menarik
sejarah jauh
kebelakang, jauh sebelum 1911, peran
dan kiprah para santri (umat Islam)
dalam dunia perdagangan cukup besar.
Namun, seiring makin berkembangnya
lembaga – lembaga keuangan dan
perbankan syariah di Indonesia,warga
muslim di Indonesia masih sering

memberikan penafsiran yang salah
kaprah pada pelaksanaan system
ekonomi
maupun
pengelolaan
keuangan individu dan usahanya.
Sebenarnya sesuatu yang ditegaskan
halalnya oleh Alloh SWT , maka
adalah halal. Dan sesuatu yang
diharamkan oleh Alloh SWT , maka
jelas haram. Hal ini sudah ditegaskan
dalam QS Al- Ma’idah 5:5 yang kurang
lebih artinya “Aku halalkan bagi kamu
hal – hal yang baik dan makanan
(sembelihan)ahli kitab halal bagi
kamu” serta dalam QS An-Nisaa’ 4:23
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yang
artinya
kurang
lebih
“Diharamkan bagi kamu (menikahi)
ibu – ibu kamu, anak – anak
perempuan kamu”. Dan masih ada
beberapa
ayat
Alqur’an
yang
menunjukkan
kejelasan
perbedaan
antara halal dan haram. Tidak ada
ruang abu – abu diantara keduanya.
Seorang Muslim dituntut untuk
senantiasa meningkatkan kualitas hidup
sehingga eksistensinya bermakna dan
bermanfaat di hadapan Alloh SWT,
yang pada akhirnya mencapai derajat
Al-hayat Al-thoyyibah ( Hidup yang
diliputi
kebaikan,QS.16:97).
Untuk
mencapai derajat tersebut maka setiap
muslim diwajibkan untuk beribadah,
bekerja, berkarya, berinovasi atau
dengan kata lain beramal saleh.
Masyarakat yang memiliki semangat
(ghiroh) untuk mencapai derajat hidup
yang diliputi dengan kebaikan serta
masyarakat yang beraktivitas sejalan
dengan nilai – nilai tuntunan Alloh dan
RosulNya (Al-Ma’ruf) dan mencegah
kemungkaran,
akan
melahirkan
masyarakat yang menjunjung tinggi
nilai – nilai al-qur’an dan al – hadits.
Selain konsep ekonomi secara umum,
Islam juga memberikan pedoman dan
petunjuk yang lengkap khususnya
mengenai pencatatan dan pembukuan
berbagai aktivitas yang terjadi dalam
perusahaan, yang dikenal dengan
akuntansi serta pengelolaan keuangan
perusahaan yang meliputi dari mana
modal perusahaan didapat,bagaimana
memutar keuangan perusahaan.
Seiring
dengan
berkembangnya
syari’ah bank di Indonesia maupun
Negara lain, perbankan konvensional
pun makin getol untuk memberikan
kredit dengan suku bunga yang
kompetitif dan memberikan “imingiming” lain agar nasabahnya tidak
berpindah tempat. Nasabah – nasabah
bank
konvensional banyak
yang

Muslim, namun mereka masih enggan
untuk berpindah ke bank syari’ah
dengan presepsi yang salah kaprah.
Karena
itulah sebagai seorang
muslim yang dituntut untuk senantiasa
meningkatkan kualitas hidup dengan
kebaikan, penelitian ini dirasa penting
untuk
diangkat. Mengingat masih
sedikitnya kesadaran umat Islam di
Indonesia tentang pemaknaan AlHalallu bayn wal haroomu bayn dalam
pengelolaan keuangan pribadi maupun
usahanya.
ALHALALLU
BAYN
WAL
HAROOMU BAYN
Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man Bin
Basyir RA berkata,” Aku mendengar
Rosulullah
SAW
bersabda:”
Sesungguhnya yang Halal itu jelas, dan
yang haram itu jelas, dan diantara
keduanya ada perkara yang samar –
samar, kebanyakan manusia tidak
mengetahuinya,
maka
barangsiapa
menjaga dirinya dari yang samar –
samar
itu,
berarti
ia
telah
menyelamatkan
agama
dan
kehormatannya,
dan
barangsiapa
terjerumus dalam wilayah samar –
samar maka ia telah terjerumus
kedalam
yang
haram,seperti
penggembala
yang
menggembala
disekitar daerah terlarang maka hampir
–
hampir
ia
telah
terjerumus
kedalamnya.
Ingatlah setiap raja
memiliki larangan dan ingatlah bahwa
larangan Alloh apa – apa yang
diharamkan-Nya.
Ingatlah
bahwa
dalam jasad ada sekerat daging jika ia
baik maka baiklah seluruh jasadnya
dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh
jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal
daging itu adalah hati” (HR.Bukhori,
Muslim).
Syariat Islam dalam menghalalkan dan
mengharamkan
makanan
selalu
mempertimbangkan kemaslahatan dan
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madharat
(bahaya).
Segala yang
diharamkan
pastilah
mengandung
seratus persen bahaya atau memuat
unsur
bahaya
yang
dominan.[5]
Demikianlah
diantara
keistimewaan
syariat Islam, karena bersumber dari
Allâh Azza wa Jalla , Dzat Yang Maha
Bijaksana
(al-Hakîm) dan Maha
Mengetahui (al-‘Alîm) akan segala
kemaslahatan bagi hamba.
Selain
dua
ayat
yang
telah
dikemukakan di atas, ada beberapa ayat
lain
yang
menggariskan
dan
menerangkan asas dan manhaj Islam
dalam penetapan halal dan haramnya
satu makanan. Allâh Azza wa Jalla
berfirman:

darah, atau barang yang mutanajjis
(terkena najis) dan setiap barang yang
mengandung
madharat
(bahaya)
semisal racun dan lainnya hukumnya
haram (dikonsumsi)’ (al-Ath’imah hlm.
28).
Tampak bahwa yang halal adalah halhal yang baik, dan yang diharamkan
adalah hal-hal yang buruk dan
berbahaya.
Dalil
yang
menunjukkan
diperhitungkannya
kesucian
(tidak
najisnya) barang yang dikonsumsi
firman Allâh Azza wa Jalla:

َ ت َوﯾ َُﺤﺮﱢ ُم َﻋﻠَﯿْ ِﮭ ُﻢ اﻟْ َﺨ َﺒﺎ ِﺋ
ﺚ
ِ َوﯾ ُِﺤﻞﱡ ﻟَﮭُ ُﻢ اﻟﻄﱠﯿﱢ َﺒﺎ

َو َﻻ ﺗُﻠْﻘُﻮا ِﺑﺄَﯾْ ِﺪﯾ ُﻜ ْﻢ ِإﻟَﻰ اﻟﺘﱠﮭْﻠُ َﻜ ِﺔ

Dan di (Nabi Muhammad Shallallahu
‘alaihi wa sallam) menghalalkan bagi
mereka
segala yang baik
dan
mengharamkan bagi mereka segala
yang buruk [al-A’râf/7:157].
Mari kita perhatikan kaedah yang telah
disimpulkan Syaikh Shaleh al-Fauzân
mengenai
manhaj
Islam
dalam
menghalalkan dan mengharamkan yang
menunjukkan salah satu keindahan
Islam : ‘Setiap barang yang thâhir (suci
lawan
dari
najis),
yang
tidak
mengandung bahaya sama sekali,
seperti
biji-bijian,
buah-buahan,
hewan-hewan hukumnya halal. Dan
setiap barang najis, seperti bangkai dan

Dan janganlah kamu menjatuhkan
dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [alBaqarah/2:195]
Allâh Azza wa Jalla berfirman:

ْ ﺣُ ﺮﱢ َﻣ
ﯾﺮ
ِ ﺖ َﻋﻠَﯿْ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻤﯿْﺘَ ُﺔ َواﻟ ﱠﺪ ُم َوﻟَﺤْ ُﻢ اﻟْ ِﺨﻨْ ِﺰ

Diharamkan
bagimu
(memakan)
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ض ﻗ َﺮارً ا
َ ْﷲ اﻟ ِﺬي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟﻜ ُﻢ اﻷر
ُ  َواﻟ ﱠﺴ َﻤ ﺎ َء ﺑِﻨ ﺎ ًءbangkai, darah daging babi [alMâidah/5:3]
َ َو
ِﺻ ﱠﻮ َر ُﻛ ْﻢ ﻓَﺄَﺣْ َﺴﻦَ ﺻُ َﻮ َر ُﻛ ْﻢ َو َر َزﻗَ ُﻜ ْﻢ ِﻣﻦَ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒَﺎت
Bangkai darah dan daging babi
Allâhlah yang menjadikan bumi bagi merupakan barang najis secara dzat,
kamu tempat menetap dan langit dan barang najis adalah khabîts
sebagai atap, dan membentuk kamu (buruk).[6]
lalu
membaguskan rupamu
serta Sementara di antara dalil yang
member kamu rezeki dengan sebagian mengharuskan
bebasnya
barang
yang baik-baik [al-Mukmin/40:64].
konsumsi dari unsur yang berbahaya
Allâh Azza wa Jalla berfirman:
firman Allâh Azza wa Jalla.

َو َﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا أَﻧْﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ
Dan janganlah kamu membunuh
dirimu [an-Nisâ/4:29]
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa
segala
yang
khabîts
atau
membahayakan
diharamkan
dikonsumsi dan dimanfaatkan. [7]
Demikian manhaj penghalalan dan
pengharaman sesuatu seperti manhaj
Islam dalam seluruh aspek kehidupan
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yang mengedepankan kemaslahatan
dan perlindungan terhadap jiwa, badan,
akal. Sementara di masa Jahiliyah,
penetapan halal dan haram merujuk
hawa nafsu dan taklid buta terhadap
ajaran nenek moyang. Begitu pula yang
terjadi pada agama Nasrani, halal dan
haram berdasarkan kehendak pemuka
agama mereka.
Dari sini, seorang Mukmin harus
mengutamakan
dan
mendahulukan
ketetapan Allâh Azza wa Jalla dan
Rasul-Nya saat berhadapan dengan
ketetapan adat atau budaya yang
mengharamkan
sesuatu
yang
dihalalkan oleh Islam, atau sebaliknya
menghalalkan
sesuatu
yang
diharamkan oleh Islam. Sebab secara
prinsip, penetapan halal dan haram
adalah hak Allâh Azza wa Jalla .
Barang siapa mengharamkan yang
halal dan menghalalkan yang haram
pada hakekatnya telah memposisikan
diri sebagai sekutu Allâh Azza wa Jalla
dalam hak tasyrî’ (penetapan syariat).
Karenanya, Allâh Azza wa Jalla
mencela kaum Yahudi dan Nasrani
karena
ketaatan
mereka
yang
berlebihan terhadap para pemuka
agama mereka, sampai menghalalkan
dan mengharamkan apa yang dikatakan
oleh pemuka agama mereka. Dengan
ini, mereka telah menjadikan para
pendeta
itu
sebagai
tandingantandingan Allâh.
Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ون ﱠ
َ َاﺗﱠ َﺨ ُﺬوا أَﺣْ ﺒ
ِﷲ
ِ ﺎرھُ ْﻢ َورُ ھْﺒَﺎﻧَﮭُ ْﻢ أَرْ ﺑَﺎﺑًﺎ ِﻣ ْﻦ ُد
Mereka
menjadikan
orang-orang
alimnya
dan
rahib-rahib
mereka
sebagai tuhan selain Allâh [atTaubah/9:31]
Begitu pula, Allâh Azza wa Jalla
mencela kaum musyrikin pada masa
Jahiliyah yang menghalalkan bangkai
yang telah diharamkan Allâh Azza wa

Jalla dan mengharamkan beberapa jenis
binatang ternak yang dihalalkan oleh
Allâh Azza wa Jalla , karena mengikuti
warisan budaya nenek moyang dan
hawa nafsu mereka.
Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ﺻﯿﻠَﺔٍ َو َﻻ َﺣ ٍﺎم
َ ﷲ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ِﺤ
ُ َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ ﱠ
ِ ﯿﺮ ةٍ َو َﻻ َﺳﺎﺋِﺒَﺔٍ َو َﻻ َو
ٰ
◌ۙ َب َوﻟ
َ ﷲ اﻟْ َﻜ ِﺬ
ِ ۖ◌ ﻜِ ﱠﻦ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻛﻔَﺮُ وا ﯾَﻔْﺘَﺮُ ونَ َﻋﻠَﻰ ﱠ
َ﴿وأَ ْﻛﺜَﺮُ ھُ ْﻢ َﻻ َﯾ ْﻌ ِﻘﻠُﻮن١٠٣﴾ﯿ
َﻣﺎ َﻞ ﻟَﮭُ ْﻢ ﺗَ َﻌﺎﻟَ ْﻮا ِإﻟَ ٰﻰ َو ِإ َذا ِﻗ
َ
َ
ُ أَﻧْ َﺰ َل ﱠ
ُِﻮل ﻗَﺎﻟُﻮا َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ َﻣﺎ َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ َﻋﻠﯿْﮫ
ِ ﷲ َوإِﻟَﻰ اﻟﺮﱠ ﺳ
ُ أَ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎنَ آ َﺑ
ﺎؤھُ ْﻢ َﻻ َﯾ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ َﺷﯿْﺌًﺎ َو َﻻ َﯾﮭْﺘَ ُﺪونَ ۚ◌ آ َﺑ ﺎ َءﻧَﺎ
Allâh
sekali-kali
tidak
pernah
mensyariatkan adanya bahirah, sâibah,
washîilah dan hâm, akan tetapi orangorang kafir membuat-buat kedustaan
terhadap Allâh , dan kebanyakan
mereka
tidak
mengerti.
Apabila
dikatakan kepada mereka: “Marilah
mengikuti apa yang diturunkan Allâh
dan
mengikuti
Rasul,
mereka
menjawab, Cukuplah untuk kami apa
yang kami dapati bapak-bapak kami
mengerjakannya”. Dan apakah mereka
mengikuti juga nenek moyang mereka
walaupun nenek moyang itu tidak
mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk? [al-Mâidah/5:103104].
َ
ض َﺣ َﻼ ًﻻ طَ ﯿﱢﺒًﺎ َو َﻻ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ُﻛﻠُﻮا
ِ ِْﻣ ﱠﻤﺎ ﻓِﻲ ْاﻷر
ٌ ِإﻧﱠﮫُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ُﻣ ِﺒ
ﺎن
ِ ﯿﻦ ۚ◌ ﺗَﺘﱠ ِﺒﻌُﻮا ُﺧﻄُ َﻮا
ِ َت اﻟ ﱠﺸﯿْﻄ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
﴿١٦٨ إِﻧﱠ َﻤﺎ ﯾَﺄ ْ ُﻣﺮُ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﺴﱡﻮ ِء َواﻟﻔﺤْ َﺸ ﺎ ِء َوأ ْن ﺗَﻘﻮﻟﻮا َﻋﻠﻰ
ﱠ
َﷲِ َﻣ ﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
Hai sekalian manusia, makanlah yang
halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah
syaitan;
karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu. Sesungguhnya
syaitan itu hanya menyuruh kamu
berbuat jahat dan keji, dan mengatakan
terhadap Allâh apa yang tidak kamu
ketahui. [al-Baqarah/2:168-169]
Penjelasan
ayat:kaum
mukminin
diperintah untuk mengkonsumsi yang
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halal dan baik. Melalui ayat ini, Allâh
Azza wa Jalla memanggil seluruh umat
manusia, baik yang beriman ataupun
manusia yang kufur kepada-Nya. Allâh
Azza wa Jalla mengingatkan mereka
akan anugerah berupa perintah kepada
mereka untuk memakan apa saja yang
ada di bumi, baik yang berupa bijibijian, sayuran, dan buah-buahan, serta
daging hewan dan binatang dengan dua
kriteria: ً( َﺣﻼَﻻyang dihalalkan bagi
mereka),
bukan
barang
yang
diharamkan atau didapatkan melalui
cara yang haram seperti ghashab,
mencuri dan lainnya. Kedua, ً ( طَ ﯿﱠﺒﺎyang
baik), maksudnya bukan barang yang
khabîts (buruk) seperti bangkai, darah,
daging babi dan barang-barang bersifat
buruk lainnya. [1]
Maksud sesuatu yang halal adalah
segala yang diizinkan oleh Allah.
Sementara makna thayyib, yaitu segala
yang suci, tidak najis dan tidak
menjijikkan yang dijauhi jiwa manusia.
Dengan demikian, dzat makanan (dan
minuman)
tersebut
baik,
tidak
membahayakan tubuh dan akal mereka.
[2]
Pada ayat lain, Allâh Azza wa Jalla
mengarahkan perintah semakna secara
khusus kepada kaum Mukminin semata
dengan berfirman:

perintah-perintah
dan
laranganlarangan-Nya,
didorong
keimanan
mereka kepada-Nya. Allâh Azza wa
Jalla memerintahkan mereka untuk
mengkonsumsi yang baik-baik dari
rezeki yang diberikan kepada mereka
dan bersyukur kepada Allâh Azza wa
Jalla atas kenikmatan yang tercurahkan
dengan cara mempergunakannya dalam
ketaatan kepada Allâh Azza wa Jalla
dan bekal untuk tujuan itu.
Bila pandangan kita arahkan pada ayat
ini, perintah mengkonsumsi makanan
yang tertuang di dalamnya hanya
mempersyaratkan makanan yang baikbaik saja, tidak menyinggung status
halalnya. Hal ini dikarenakan keimanan
yang tertanam pada kalbu seorang
Mukmin
akan
menghalanginya
mengambil sesuatu yang tidak halal.[3]
Demikianlah
semestinya
seorang
Mukmin, selalu memastikan apa yang
masuk ke perutnya adalah barangbarang halal, menghindari sesuatu yang
masih meragukan dan mencurigakan
agar terhindar dari yang diharamkan
Allâh Azza wa Jalla . Dan jangan
pernah
berpikir
untuk
memakan
makanan haram atau mencarinya
dengan cara-cara yang terlarang.
Syaikh Abu Bakar Jâbir al-Jazâiri
berpesan, “(Ayat ini menunjukkan)
kewajiban (seorang Mukmin) mencari
َ
ُ
ﱠ
َ
ُ
ُ
ْ
ت َﻣ ﺎ َر َزﻗْﻨَﺎ ُﻛ
ﺎ
ﺒ
ﯿ
ﱢ
ط
ﻦ
ﻣ
ﻮا
ﻠ
ﻛ
ﻮا
ﻨ
ﻣ
آ
َﯾﻦ
ﺬ
ﻟ
ا
ﺎ
ﮭ
ﯾ
ﱡ
أ
ﺎ
ﯾ
ﻢ
ِ َ
ِ
ِ َ َ ْ rezeki halal dan membatasi diri
َ
ﱠ
ُ
ْ
ُ
ََوا ْﺷ ُﻜﺮُ وا ِ ِ إِ ْن ﻛﻨﺘ ْﻢ إِﯾﱠﺎهُ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪون
dengannya saja dalam hidup meskipun
dalam kondisi sulit”.[4]
Hai
orang-orang
yang
beriman, Dengan rahmat dan kasih-Nya, Allâh
makanlah di antara rezeki yang baik- Azza wa Jalla memberi ruang gerak
baik yang Kami berikan kepadamu dan yang lebih luas bagi manusia untuk
bersyukurlah kepada Allâh, jika benar- memilih makanan dan minuman. Ini
benar
hanya
kepada-Nya
kamu lantaran makanan yang diharamkan
beribadah [al-Baqarah/2:172].
jauh lebih sedikit ketimbang yang
Di sini, Allâh Azza wa Jalla dihalalkan.
Di
pasar
tradisional
mengarahkan perintah
ini secara misalnya, bila dibandingkan jumlah
khusus kepada kaum Mukminin karena dagangan yang halal dengan jualan
mereka sajalah pada hakekatnya yang yang dilarang, tentu lebih banyak yang
dapat
mengambil
manfaat
dari
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pertama, bahkan jauh lebih banyak.
Walillâhil hamd.
Pengelolaan Keuangan Syari’ah
Ada
empat
landasan
untuk
mengembangkan manajemen menurut
pandangan Islam, yaitu: Kebenaran,
kejujuran,
keterbukaan,
keahlian.
Seorang manajer harus memiliki empat
sifat utama itu agar manajemen yang
dijalankannya mendapatkan hasil yang
maksimal. Yang paling penting dalam
manajemen berdasarkan pandangan
Islam
adalah
harus
ada
jiwa
kepemimpinan.
Kepemimpinan
menurut Islam merupakan faktor utama
dalam konsep manajemen. ( Didin
Hafidhuddin dan Hendri Tanjung
:2003).
Dalam
pengelolaan
keuangan
syari’ah atau manajemen keuangan
syari’ah dapat dijelaskan melalui akar
kata yang dimilikinya yaitu manajemen
keuangan dan syari’ah. Manajemen
keuangan dapat diartikan menjadi
sebuah
seni
merencanakan,
mengorganisir,
melaksanakan,
mengawasi seluruh aktivitas organisasi
yang menyangkut dengan keuangan.
Mulai dari kegiatan perencanaan
anggaran, dari mana modal didapat
,penyusunan
anggaran,
realisasi
anggaran,evaluasi
anggaran
dan
sebagainya.
Sedangkan kata syari’ah ditinjau dari
sisi etimologi memiliki arti jalan yang
ditempuh atau garis yang seharusnya
dilalui, sedangkan secara terminology,
syari’ah diartikan sebagai pokok –
pokok aturan hukum yang digariskan
oleh Alloh SWT untuk dipatuhi dan
dilalui oleh seorang Muslim dalam
menjalani aktivitas hidupnya(ibadah) di
dunia
(Triyuwono,2000).
Ikatan
Akuntan
Indonesia
(2007)
mengemukakan
bahwa
syari’ah
merupakan ketentuan hukum islam

yang mengatur aktivitas umat manusia
yang berisi perintah atau larangan, baik
yang menyangkut hubungan interaksi
horizontal dengan sesama makhluk.
Prinsip syariah yang berlaku umum
dalam kegiatan muammalah (transaksi
syariah) mengikat secara hukum bagi
semua
pelaku
dan
pemangku
kepentingan (stakeholder) entitas yang
melakukan transaksi syariah.
Nilai – nilai syariah berdasarkan pada
prinsip: Persaudaraan (ukhuwah), pada
esensinya merupakan nilai universal
yang menata interaksi social dan
harmonisasi kepentingan para pihak
untuk
kemanfaatan secara umum
dengan semangat saling tolong –
menolong. Syariah menjunjung tinggi
nilai demokrasi dan nilai kebersamaan
dalam memperoleh manfaat (sharing
economics) sehingga seseorang tidak
boeh mendapat keuntungan diatas
kerugian orang lain. Ukhuwah dalam
transaksi syariah berdasarkan pada
prinsip saling mengenal (ta’aruf),
saling memahami (tafahum), saling
tolong menolong (ta’awu), saling
menjamin
(takaful)
dan
saling
bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
Keadilan
(‘adalah),
esensinya
menempatkan sesuatu hanya pada
tempatnya dan memberikan sesuatu
hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai dengan
posisinya.
Implementasi
keadilan
dalam kegiatan usaha berupa prinsip
muammalah yang melarang adanya
unsure :riba, kezaliman,masyir,gharah,
dan haram. Kemaslahatan (maslahah),
esensinya merupakan segala bentuk
kebaikan dan manfaat yang berdimensi
duniawi dan ukhrawi, material dan
spiritual serta individual dan kolektif.
Kemaslahatan harus memenuhi secara
keseluruhan unsureunsure yang
menjadi tujuan ketetapan syari’ah
(maqasid
syariah)
yaitu berupa
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pemeliharaan
terhadap
akidah,
keimanan,dan ketaqwaan (dien), akal
(aql), keturunan (nasb), jiwa dan
keselamatan (nafs) dan harta benda
(maal).
Keseimbangan
(tawazun),
esensinya
meliputi
keseimbangan
aspek material dan spiritual, aspek
privat dan public, sector keuangan dan
sector
riil,
bisnis
dan
social,
keseimbangan aspek pemanfaatan dan
pelestarian. Transaksi syariah tidak
hanya menekankan pada maksimisasi
keuntungan perusahaan semata untuk
kepentingan pemilik
(shareholder),
tetapi pada semua pihak yang dapat
merasakan manfaat adanya suatu
kegiatan
ekonomi
(stakeholder).
Universalisme (syumuliyah), esensinya
dapat dilakukan oleh, dengan, dan
semua pihak yang berkepentingan
(stakeholder) tanpa membedakan suku,
agama, ras dan golongan, sesuai
dengan semangat kerahmatan bagi
semesta (rahmatan lil ‘alamin)(Ikatan
Akuntan Indonesia,2007)
METODE
Metode penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif. Dalam
penelitian kualitatf, proses analisis
tidak
harus
dilakukan menunggu
selesainya proses pengumpulan data
(ludigdo,2007:108).
Maka,
secara
sistematis proses analisis data ini akan
dilakukan melalui empat langkah.
Pertama, peneliti akan mereduksi data.
Langkah
kedua,
peneliti
akan
melakukan analisis content dengan cara
menafsirkan teks, bahasa, ekspresi para
informan menjadi sebuah kesatuan dan
dapat menghasilkan makna. Ketiga,
peneliti akan menyampaikan konsep
dari hasil reduksi data kepada
responden. Dan keempat, peneliti akan
menarik
kesimpulan
penelitian.
Kesimpulan ini merupakan interpretasi

dari hasil analisis yang dilakukan pada
langkah kedua.
Penelitian ini akan mengkaji salah
satu ayat dalam Alqur’an yaitu Surat Al
Baqoroh ayat 282 tentang sebuah
konsep muammalah dalam Islam,
selanjutnya Surat Al Maidah ayat 1- 4
tentang konsep Halal – Haram.
PEMBAHASAN
Islam adalah system nilai dan tata cara
serta praktek hidup. Islam memiliki
nilai – nilai tertentu yang mengatur dan
membatasi gerak langkah manusia
dalam hidupnya. Tata cara dan konsep
hidup itu bukan sekedar bertujuan
untuk membatasi gerak dan aktivitas
manusia, akan tetapi segala bentuk
peraturan tersebut dalam rangka
menjamin
kebahagiaan
individu
tersebut
di dunia dan akhirat,
ketertiban, kelancaran semua makhluk
hidup. Karena semua makhluk hidup
didunia ini saling bergantung satu sama
lain dan saling berhubungan erat.
Nilai – nilai Islam dalam konteks ini
dianggap merujuk pada semua factor
social, politik,ekonomi dan factor lain
yang mempengaruhi perilaku individu
(Fauzan dan Sulistyo,2015). Agama
memiliki potensi untuk diterima bukan
hanya disatu daerah atau disuatu
Negara, melainkan melampaui Negara.
Manajemen
Keuangan
Islam:
Sebuah Harapan
Kecenderungan konsep pengelolaan
keuangan dari sudut pandang Islam
bukanlah sesuatu yang baru. Sudah
banyak kajian dan penelitian mengenai
manajemen keuangan syariah. Pada
dasarnya manajemen syariah mengakui
pendapat logis universal yang sesuai
dengan
hakikat
kebenaran
yang
bersumber Al-Qur’an dan As- Sunnah,
dimana
akuntabilitas
proses
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1.

2.

3.

4.

bisnis(business process) dan hasil
bisnis(business result) dari aktivitas
ekonomi secara penuh mengutamakan
pada tercapainya nilai keadilan(fairness
fully)
untuk
kemakmuran
umat
manusia.
Menurut Hidayat, manajemen Islam
pun
tidak
mengenal
perbedaan
perlakuan(diskriminasi)
berdasarkan
suku,agama,ataupun
ras.
Nabi
Muhammad SAW bahkan pernah
bertransaksi bisnis dengan kaum
Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam
menganjurkan pluralitas dalam bisnis
maupun
manajemen.
Hidayat
mengungkapkan, ada empat pilar etika
manajemen bisnis
menurut Islam
seperti dicontohkan Nabi Muhammad
SAW yang meliputi :
Pilar
pertama,
tauhid
artinya
memandang bahwa segala asset dari
transaksi bisnis yang terjadi didunia
adalah milik Alloh, manusia hanya
mendapatkan
amanah
untuk
mengelolanya.
Pilar
kedua,adil
artinya
segala
keputusan
menyangkut
transaksi
dengan lawan bisnis atau kesepakatan
kerja harus dilandasi dengan akad
saling setuju.
Pilar ketiga, kehendak bebas yang
artinya
manajemen
Islam
mempersilahkan
umatnya
untuk
menumpahkan
kreativitas
umatnya
dalam melakukan transaksi bisnisnya
sepanjang memenuhi asas hukum
ekonomi Islam,yaitu halal.
Pilar
keempat
adalah
pertanggungjawaban
yang
artinya
semua keputusan seseorang pimpinan
harus
dipertanggungjawabkan
oleh
yang bersangkutan.
Keempat
pilar
tersebut
akan
membentuk konsep etika manajemen
yang fair ketika melakukan kontrak –
kontrak kerja dengan perusahaan lain
ataupun
antara
pimpinan dengan

bawahan. Dalam Alqur’an disebutkan
bahwa :
َ
ﺎل
َ إِﻧﱠﺎ ﻋ ََﺮﺿْ َﻨﺎ ْاﻷَ َﻣﺎﻧَﺔَ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ َﻤ
ِ َض َواﻟْ ِﺠﺒ
ِ ْﺎواتِ َو ْاﻷر
ُ اﻹﻧْ َﺴ
ﺎن
ِ ْ ِإﻧﱠ ﮫُ ۖ◌ ﻓَﺄَﺑَﯿْﻦَ أَ ْن ﯾَﺤْ ِﻤﻠْﻨَﮭَﺎ َوأَ ْﺷﻔَﻘْﻦَ ِﻣﻨْﮭَﺎ َو َﺣ َﻤﻠَﮭَﺎ
ً َﺟﮭ
ُﻮﻻ
﴿ َﻛﺎنَ ظَﻠُﻮ ًﻣﺎ٧٢﴾ِﷲ اﻟْ ُﻤﻨَﺎﻓ
ب
ُﱠ
َ ﻘِﯿﻦَ ﻟِﯿُ َﻌ ﱢﺬ
ﷲ َﻋﻠَﻰ
ُ ﻮب ﱠ
َ ُت َوﯾَﺘ
ِ ت َواﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ِﻛﯿﻦَ َواﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮ َﻛﺎ
ِ َواﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘَﺎ
ْ
ْ
ۗ
ُ
ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
ُ ََو َﻛﺎن
ِﷲ ﻏﻔﻮرً ا َر ِﺣﯿ ًﻤ ﺎ ◌ اﻟ ُﻤﺆ ِﻣﻨِﯿﻦَ َواﻟ ُﻤﺆ ِﻣﻨﺎت
Sesungguhnya
Kami
telah
mengemukakan amanat kepada langit,
bumi
dan
gunung-gunung,
tetapi
semuanya enggan untuk memikul
amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya,
dan
dipikullah
amanat
itu
oleh
manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zhalim
dan amat bodoh. Sehingga Allâh
mengadzab orang-orang munafik lakilaki dan perempuan dan orang-orang
musyrikin laki-laki dan perempuan;
dan sehingga Allâh menerima taubat
orang-orang mukmin laki-laki dan
perempuan. dan adalah Allâh Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. [AlAhzâb/33: 72-73]
Firman Allâh Azza wa Jalla :
َ
ﺎوا
َ ﺎل ِإﻧﱠﺎ ﻋ ََﺮﺿْ ﻨَﺎ ْاﻷَ َﻣﺎﻧَﺔَ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ َﻤ
ِ َض َواﻟْ ِﺠﺒ
ِ ْتِ َو ْاﻷر
Sesungguhnya
Kami
telah
mengemukakan amanat kepada langit,
bumi
dan
gunung-gunung.
[AlAhzâb/33:72]
Tafsir Ayat: Syaikh Abdurrahman bin
Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata,
“Allâh Azza wa Jalla mengagungkan
urusan amanah yang telah Dia
bebankan kepada para mukallaf (orangorang yang berakal dan sudah dewasa).
Amanah tersebut adalah melaksanakan
semua perintah-Nya dan menjauhi
semua larangan-Nya dalam keadaan
rahasia dan sepi sebagaimana dia
melaksanakannya
dalam
keadaan
bersama orang banyak. Dan Allâh Azza
wa Jalla telah menawarkan amanah itu
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kepada makhluk-makhluk yang besar,
langit, bumi, dan gunung. Penawaran
ini adalah penawaran untuk memilih,
bukan penawaran untuk mengharuskan.
Yaitu ‘jika kamu melaksanakan dengan
sebaik-baiknya, maka kamu akan
mendapatkan pahala, namun jika kamu
tidak melaksanakannya, maka kamu
akan mendapatkan hukuman’. [Tafsir
Taisîr Karîmir Rahmân fi Tafsîril
Kalâmin Mannân, 1/673]
Surat Al- Ma’idah Ayat 1- 4: Sebuah
Konsep Tentang Halal – Haram
Yang Jelas
Konsep Halal – Haram atas beberapa
hal dalam kehidupan dapat diperoleh
dari pedoman suci Al- Qur’an. AlQur’an adalah pegangan dan sumber
hukum bagi kaum Muslimin. Oleh
karenanya
wajib
hukumnya bagi
pemeluknya
untuk
menaati
dan
mengamalakn
petunjuk
dan
perintahnya. Dalam ayat 1- 4 dari Surat
Al- Ma’idah yang artinya kurang lebih
“Hai orang – orang beriman, penuhilah
akad – akad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian
itu)dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya
Alloh
menentapkan
hukum – hukum yang dikehendakiNya
(1). Akad disini mencakup janji
prasetya hamba kepada Alloh dan
perjanjian yang dibuat oleh manusia
dalam pergaulan sesamanya. Yang bisa
dimaknai bahwa ada hal – hal yang
memang benar – benar dihalalkan dan
ada hal – hal yang diharamkan.
Hai orang – orang beriman, janganlah
kamu melanggar Syi’ar – syi’ar Alloh
dan janganlah melanggar kehormatan
bulan
–
bulan
haram,
jangan(menganggu binatang – binatang
hadya, dan binatang – binatang qala’id,
dan jangan pula menganggu orang –

orang
yang
mengunjungi Bitulloh
sedang mereka mencari Karunia dan
Keridhoan dari Tuhannya, dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji,
maka bolehlah kamu berburu. Dan
janganlah sekali – kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang
–halangi
kamu
dari
masjidil haram, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). Dan tolong –
menolonglah dalam berbuat kebajikan
dan takwa, dan janganlah tolong –
menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada ALLOH, sesungguhnya Alloh
amat berat siksaNya(2). Dari ayat 2 ini
bisa dimaknai bahwa sebagai manusia
kita dilarang untuk melanggar Syi’ar
Alloh ( segala amalan yang dilakukan
dalam rangka ibadat haji dan tempat –
tempat mengerjakannya. Jelas pula
bahwa manusia diperintahkan untuk
tolong – menolong dalam kebaikan dan
takwa serta dilarang tolong – menolong
dalam berbuat dosa.
Diharamkan
bagimu
(memakan)
bangkai, darah, daging babi,(daging
hewan) yang disembelih atas nama
selain
Alloh,yang
tercekik,yang
dipukul,yang jatuh, yang tanduk, dan
yang diterkaam binatang buas kecuali
yang
sempat
kamu
menyembelihnya,dan(diharamkan
bagimu)
yang
disembelih
untuk
beranak panah,(mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kepasikan. Pada
hari ini orang – orang kafir telah putus
asa untuk (mengalahkan) agamamu,
sebab itu janganlah kamu takut kepada
mereka dan takutlah kepadaKu. Pada
hari ini telah Kusempurnakan untuk
kamu Agamamu, dan telah Kucukpkan
kepadamu
nikmatKu,
dan
telah
kuridhoi Islam itu jadi Agama bagimu.
Maka barangsiapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Alloh Maha Pengampun
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lagi Maha Penyayang(3). Mereka
menanyakan kepadamu,’Apakah yang
dihalalkan
bagi
mereka?’
Katakanlah,”Dihalalkan bagimu yang
baik – baik dan (buruan yang
ditangkap) oleh binatang buas yang
telah kamu ajar dengan melatihnya
untuk
berburu;kamu
mengajarnya
menurut apa yang telah Diajarkan
Alloh kepadamu, maka makanlah dari
apa yang ditangkapnya untukmu dan
sebutlah Nama Alloh atas binatang
buas itu (waktu melepasnya). Dan
bertakwalah
kepada
Alloh,
sesungguhnya
Alloh
amat
cpat
HisabNya(4).
Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Sebuah
Konsep Sosial (Mu’ammalah) Dalam
Islam
Untuk kepentingan kajian, penulis
akan menafsirkan ayat tentang konsepsi
ber-muammalah yang tertuang dalam
Al-Qur’an Surat Al – Baqoroh ayat
282.
Dalam penafsiran inipenulis
merujuk dari beberapa kitab terjemahan
tafsir Al-Qur’an diantaranya tafsir AlAzhar dan tafsir Al- Misbah.
Surat Al- Baqoroh ayat 282
merupakan ayat yang terpanjang dari
Surat Al- Baqoroh dan dikenal oleh
ulama
dengan nama
Ayat
Al
Mudayanah (ayat utang piutang“dain”). Adapun terjemahan dari Surat
Al- Baqoroh 282 adalah sebagai
berikut :
“ Hai orang –orang yang beriman,
apabila kamu melakukan utang –
piutang(bermuammalah tidak secara
tunai) untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara
kamu menuliskannya dengan adil. Dan
janganlah
penulis
enggan
menuliskannya
sebagaimana
Alloh
mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang
akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Alloh Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada
hutangnya.
Jika
yang
berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau
dia
sendiri
tidak
mampu
mengimlakkan,
maka
hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi
dari
orang
laki
–
laki(diantaramu). Jika tak ada dua
orang lelaki, maka boleh seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi –
saksi yang kamu ridhoi, supaya jika
seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi –
saksi itu enggan(memberi keterangan)
apabila
mereka
dipanggil;
dan
janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil disisi Alloh dan
lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanm. (tulislah muammalah itu),
kecuali
jika
muammalah
itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan
diantara kamu, maka tidak ada dosa
bagi kamu
(Jika) kamu tidak
menulisnya.
Dan
persaksikanlah
apabila kamu berjual – beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu.
Dan bertakwalah kepada Alloh;Alloh
mengajarmu;
dan
Alloh
Maha
Mengetahui segala sesuatu”.
Ayat diatas berbicara tentang anjuran
atau kewajiban menuliskan soal hutang
– piutang dan mempersaksikannya
dihadapan
notaries,
sambil
menekankan perlunya menulis utang,
walau sedikit,disertai dengan jumlah
dan ketetapan waktunya.
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Para Ulama’ sepakat, bahwa ayat –
ayat Al-Qur’an yang turun tidak
semuanya memiliki asbab an-nuzul.
Berdasarkan
kesepakatan
ulama
tersebut, pengertian asbab an nuzul
adalah sebab- sebab(peristiwa) yang
melatar belakangi turun ayat – ayat AlQur’an. Tetapi bila dipahami bahwa
Al- Qur’an turun sebagai hidayah dan
berisi pesan – pesan moral, maka setiap
ayat yang turun tidak kosong dari
asbab an nuzul. Begitu juga dengan
surat Al Baqoroh ayat 282 ini, menurut
Shihab(2008) didasari pada waktu
Rosululloh SAW dating ke Madinah
pertama kali.

dengan
pembayaran
diangsur,dan
tentunya dengan harga jual yang lebih
tinggi dari harga jual pertama. Sekilas
ini adalah jual
beli biasa, namun
sejatinya tidak demikian. Sebagai
buktinya:
(1) barang tidak berpindah kepemilikan
dari penjual pertama,(2) bahkan barang
juga tidak berpindah dari tempat
penjual pertama,(3) segala tuntutan
yang berkaitan dengan cacat barang,
penjual kedua tidak bertanggung jawab
namun
penjual
pertamalah
yang
bertanggung
jawab,(4)
seringkali
pembeli kedua telah membayarkan
uang
muka(DP)
kepada
penjual
pertama.
Tafsir Usahawan Atas Konsep1. Adanya Multitafsir atas Akad dalam
Alhalalu Bayn Wal Haroomu Bayn Transaksi Bisnis
(Halal Dan Haram)
Dari Surat Al Ma’idah ayat 1
Setelah melakukan tafsir atas content disebutkan bahwa manusia harus
dalam Al-Qur’an, penulis melakukan memenuhi akad yang dalam hal ini
wawancara dengan beberapa pengusaha mencakup janji prasetya hamba kepada
dan
pedagang
Muslim
tentang Alloh dan perjanjian yang dibuat oleh
bagaimana pandangan mereka tentang manusia dalam pergaulan sesamanya.
konsep Halal – Haram dalam Al- Namun pada pelaksanaanya para
Qur’an dan hasilnya adalah sebagai pengusaha diharuskan mau menerima
berikut : Adanya Multitafsir atas hal – hal yang menjadi persyaratan
Praktik
Jual
–
Beli
dengan dalam pinjaman modal usaha. Dalam
Menggunakan Pihak Ketiga. Juakl – hal ini tentu saja para pengusaha masih
beli sebenarnya Halal dilakukan, multitafsir atas nilai dasar dalam
namun ada praktek – praktek kamuflase transaksi
mudharabah.
Beberapa
dengan wajah jual – beli tapi pengusaha bahkan mengabaikan akad
sebenarnya ada unsur riba karena hal mudharabah yang seharusnya menjadi
itu merupakan kredit segitiga. Bentuk akad dalam transaksi bisnisnya.
kamuflase riba dalam bentuk jual –beli
yang melibatkan tiga pihak yakni
SIMPULAN & SARAN
pemilik barang, pembeli dan pihak
pembiayaan. Hal ini nampaknya sudah
Simpulan
banyak terjadi namun banyak juga
yang tidak menyadari adanya unsur Berdasarkan pembahasan diatas dapat
riba didalamnya. Pihak pertama sebagai disimpulkan bahwa sebenarnya aturan
pemilik barang mengesankan bahwa ia halal dan haram itu jelas sekali
telah menjual barang kepada pihak perbedaannya. Tidak ada ruang abu –
kedua, sebagai pemilik uang dengan abu atas keduanya. Hanya saja dalam
pembayaran tunai. Selanjutnya pembeli praktek bisnis pengusaha muslim masih
menjualnya
kepada
pihak ketiga banyak yang kurang mengerti bahkan
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multitafsir atas konsep halal
haram
dalam manajemen keuangan usahanya.
Beberapa diantaranya bahkan tidak
memahami bagaimana konsep akad
mudharabah yang harusnya menjadi
dasar transaksi bisnis.
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