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ABSTRAK

Kedelai merupakan tanaman semusim sebagai bahan pangan
pengganti protein hewani, dengan harga yang relatif terjangkau juga
memberikan tambahan gizi yang tinggi bagi tubuh manusia. Seiring
dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya
mengkonsumsi makanan bergizi, menyebabkan konsumsi makanan
olahan yang berbahan baku kedelai juga akan meningkat. Akan tetapi
banyaknya permintaan tersebut tidak dapat diimbangi dengan
peningkatan produksi kedelai dalam negeri. Tujuan dan masalah
penelitian ini adalah bagaimana dampak elastisitas harga kedelai
terhadap sustainibility usaha tahu di Way Halim Permai, kota Bandar
Lampung?, dan bagaimana dampak elastisitas harga kedelai terhadap
sustainibility usaha tahu di dalam perspektif ekonomi islam?.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara,
Data primer yang diperoleh langsung dari responden mengenai dampak
elastisitas harga kedelai terhadap sustainibility usaha tahu. Sedangkan
data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum dan data penunjang
lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi
kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan pengrajin
tahu akan tetap jika pengrajin menaikkan sedikit harga jual tahu
apabila harga kedelai mengalami kenaikan, dan juga para pengrajin
tahu masih menjalankan keberlangsungan usahanya demi memperoleh
keuntungan.
Menurut Perspektif Ekonomi Islam dengan adanya elastisitas harga
kedelai yang mengakibatkan bahan baku kedelai naik para pengerajin
tetap menjalankan usahanya atau keberlangsungan usahanya sesuai
dengan syariat islam, dengan menaikan harga tahu untuk memenuhi
keuntungan yang tetap, mereka tidak kehilangan konsumen dan tetap
berproduksi dan menjalankan usaha nya. Faktor berkah dan mencari
ridho Allah SWT menjadi hal yang penting dalam pencapaian
keberlangsungan usaha di dalam bisnis yang berlandaskan prinsip
syariah.
Kata Kunci : Kelurahan Way Halim Permai, Kedelai, Tahu,
Elastisitas, Sustainibility
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ABSTRACT
Soybean is an annual plant as a food substitute for animal
protein, with a relatively affordable price that also provides high
nutritional supplements for the human body. Along with the level of
awareness of the Indonesian people about the importance of consuming
nutritious food, the consumption of processed foods made from
soybeans will also increase. However, this demand cannot be matched
by an increase in domestic soybean production. The purpose and
problem of this research is how is the impact of soybean price elasticity
on the sustainability of tofu business in Way Halim Permai, Bandar
Lampung city?, and how is the impact of soybean price elasticity on the
sustainability of tofu business in an Islamic economic perspective?.
This study uses interview data collection techniques, primary
data obtained directly from respondents regarding the impact of
soybean price elasticity on the sustainability of tofu business. While
secondary data in the form of theories and legal norms and other
supporting data obtained from the library, documentation and
monographs of the village. The results show that the profits of tofu
craftsmen will remain if the craftsmen raise the selling price of tofu a
little if the price of soybeans increases, and also the tofu craftsmen are
still running their business in order to make a profit.
According to the Islamic Economic Perspective, with the
elasticity of soybean prices which causes soybean raw materials to
increase, the craftsmen continue to run their business or continue their
business in accordance with Islamic law, by increasing the price of tofu
to meet fixed profits, they do not lose consumers and continue to
produce and run their business. The blessing factor and seeking the
pleasure of Allah SWT are important in achieving business continuity
in a business based on sharia principles.
Keywords: Way Halim Permai Village, Soybean, Tofu, Elasticity,
Sustainability
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MOTTO
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َ يَ ۡس َمع
Artinya : “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya
kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang
benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi orang-orang yang mendengar”
(QS. Yunus : 67)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini,
maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari
beberapa istilah yang terkait dengan tujuan ini. Dengan penegasan
tersebut diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman di kalangan
pembaca. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan
terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.
Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Dampak Elastisitas
Harga Kedelai Terhadap Sustainibility
Usaha Tahu Dalam
Perspektif Ekonomi Islam” (Studi House Of Tofu, Way Halim Permai,
Kota Bandar Lampung)”.
Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul
tersebut sebagai berikut:
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). 1
2. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik
positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul
dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu
keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab
akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang
dipengaruhi.2
3. Elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu
variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel
lain (variabel bebas) berubah satu persen. 3
4. Harga menurut Willian J. Stanton dalam Angipora (1999:174)
adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang

1
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 59.
2
Retnoningsih and Suharno, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang:
Widya Karya, 2006), 243.
3
Pratama Raharja and Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi
Dan Makroekonomi) (Jakarta, 2008), 55.

1

2
dibutuhkan untuk memperoleh bebrapa kombinasi sebuah produk
dan pelayanan yang menyertainya. 4
5. Kedelai adalah komoditas pangan dengan kandungan protein nbati
tinggi dan telah digunakan sebagi bahan baku produk olahan seperti
susu kedelai, tempe, tahu, kecap, dan berbagai makanan ringan
lainnya.5
6. Sustainability adalah proses partisipasi yang menciptakan dan
mengarah pada visi dari suatu komonitas yang bertanggung jawab
untuk menggunkan sumber daya secara bijaksana terhadap sumber
daya alam, manusia, sosial, budaya, keilmuan dan lain sebagainya. 6
7. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran
seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau
pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang
terjadi pada pandangan yang luas. 7
8. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode
untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang
didasarkan atas ajaran agama islam. Dan mempelajari bagaimana
manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga
tercapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah).8
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud
dengan judul ini adalah sebuah kajian mengenai Dampak apa saja yang
dialami usaha tahu ketika mengalami elastisitas harga kedelai dalam
sustainability di House Of Tofu, Way Halim Permai, Kota Bandar
Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah
Kedelai merupakan tanaman semusim sebagai bahan pangan
pengganti protein hewani, dengan harga yang relatif terjangkau juga
memberikan tambahan gizi yang tinggi bagi tubuh manusia. Sesuai
4

Marius P. Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2002), 268.
5
Ayda Krisnawati, “Kedelai Sebagai Sumber Pangan Fungsional,” Iptek Tanaman
Pangan 12, no. 1 (2017): 57.
6
Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam
Perbankan (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 101.
7
Nanang Martona, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), 9.
8
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 4.
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pendapat Tahir, dkk. (2010) menerangkan bahwa kebutuhan gizi
dapat terpenuhi dari berbagai sumber baham pangan diantaranya
adalah kedelai. Seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat
Indonesia akan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi,
menyebabkan konsumsi makanan olahan yang berbahan baku
kedelai sebagai sumber protein nabati yang memiliki gizi tinggi dan
juga akan meningkat. Akan tetapi banyaknya permintaan tersebut
tidak dapat diimbangi dengan peningkatan produksi kedelai dalam
negeri.
Berikut daftar harga kedelai berdasarkan hasil survey BPS
dilapangan diemukan bahwa :
Tahun
2015
2016
2017

Jumlah Kedelai
85.129.000 ton
77.974.000 ton

Penurunan Luas
Panen
55.574.000 ton
715.5000 ton

Persentase
6,15%
8,40%

Tabel 1.1
Daftar kedelai berdasarkan survey BPS
Berdasarkan hasil survei BPS di lapangan ditemukan bahwa
produksi kedelai tahun 2016 sebesar 851,29 ribu ton biji kering atau
menurun sebanyak 55,74 ribu ton (6.15 persen) dibanding tahun
2015. Sedangkan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 779,74 ribu
ton biji kering atau menurun 71,55 ribu ton (8,40 persen)
dibandingkan tahun 2016. Menurut BPS penurunan produksi terjadi
karena adanya perkiraan penurunan luas panen seluas 55,56 ribu
hektar (8,93 persen). Penurunan luas panen kedelai diantaranya
dipengaruhi oleh persaingan harga kedelai dalam negeri dengan
harga kedelai impor sehingga petani kurang mendapatkan
keuntungan dalam menanam kedelai (BPS 2017). Rata-rata
produktivitas kedelai petani Indonesia masih rendah, hal ini terbukti
pada tahun 2017 hanya mencapai 13,76 ku/ha atau 1,32 ton/ha.
Masih rendahnya tingkat produktifitas dan keuntungan usaha tani
kedelai dibanding komoditas lain seperti padi dan jagung, sehingga
petani kurang berminat menanam kedelai dan berpindah ke usaha
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tani tanaman lain yang lebih menguntungkan (Suyamto dan
Widiarta, 2010).9
Produksi kedelai nasional periode 2014-2018 cenderung
berfluktuasi dan rata-rata tumbuh 10, 97% per tahun, namun sempat
mengalami penurunan cukup signifikan ditahun 2016 dan 2017
sebesar 10,75% dan 37,33%. Peningkatan tajam diperkirakan terjadi
di tahun 2018 sebesar 79,66%, dari produksi tahun 2017 sebesar
538,73 ribu ton menjadi 967,87 ribu ton tahun 2018. Peningkatan
produksi ini merupakan membawa dampak positif dari pertambahan
luas panen kedelai tahun 2018 sebesar 91,23% atau seluas 324,58
ribu hektar, dari tahun 2017 sebesar 355,80 ribu hekar menjadi
680,38 ribu hektar pada tahun 2018. Meskipun produktivitas kedelai
pada tahun 2018 turun 6,01% dari tahun 2017 sebesar 15,14 ku/ha
menjadi 14,23 ku/ha, namun tidak menyebabkan penurunan
produksi karena ditunjang oleh peningkatan luas panen yang tinggi.
Pada Lima tahun terakhir produktivitas kedelai cenderung stagnan,
meningkat tipis 0,25% pertahun.10

Gambar 1.1
Perkembangan Produksi Kedelai di Indonesia 1980-2018
Perkembangan Konsumsi Kedelai Indonesia berdasarkan Data
konsumsi yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
SUSENAS dilakukan BPS, yaitu berupa konsumsi langsung dan
konsumsi tidak langsung. Di laksanakan pada tahun 2015, konsumsi
langsung kedelai kini ditiadakan karena sedikit, sehingga yang
tersedia hanya data konsumsi tidak langsung, seperti tempe, tahu,
9

Widi Artini and Aditya Perdana Mahardika, “Dampak Kenaikan Harga
Kedelai Terhadap Industri Tahu Rumahan,” Agrinika 1, no. 2 (2017): 99.
10
T. Riniarsi Dyah, “Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan
Kedelai,” Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian. Kemetrian Pertanian, 2020, 17.
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dan kecap. Konsumsi tidak langsung merupakan kedelai yang
sebelumnya dikonsumsi melalui proses pengolahan terlebih dahulu
dan lanjut menjadi produk tertentu sehingga berubah wujud dan siap
untuk dikonsumsi.
Mempertimbangkan hal tersebut maka cara untuk memudahkan
penghitungan dan penyajian data konsumsi, semua produk olahan
kedelai dikonversi ke dalam bentuk segar. Sebagai perbandingan
yang disajikan pula keragaan ketersediaan kedelai untuk konsumsi
dari Neraca Bahan Makanan (NBM). Maksud dari Ketersediaan
tersebut dalam NBM adalah selisih produksi ditambah impor,
dikurangi ekspor, tercecer, penggunaan pakan, bibit dan untuk
industri (diolah untuk bukan makanan).

Gambar 2.1
Perkembangan Konsumsi Kedelai 1993-2017
Berikut Konsumsi kedelai pada lima tahun terakhir (2013–
2017) ini sangat bervariasi, rata-rata sebesar 6,59 kg/kapita/tahun
dan kini cenderung meningkat sebesar 8,39% per tahun. Dan juga
sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2015 sebesar
44,58%, dari 7,13 kg/kapita/tahun di tahun 2014 menjadi 3,95
kg/kapita/tahun. Pada tahun 2017 konsumsi kedelai sebesar 8,78
kg/kapita/tahun, meningkat 47,50% dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 5,95 kg/kapita/tahun.
Hal serupa juga terjadi pada keragaan ketersediaan kedelai
untuk periode yang sama bervariasi, cenderung meningkat sebesar
1,92% per tahun. Ketersediaan kedelai pada periode ini rata-rata
9,88 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2017 ketersediaan kedelai turun

6
13,33%, dari tahun 2016 sebesar 10,52 kg/kapita/tahun menjadi 7,93
kg/kapita/tahun. 11
Produksi kedelai Indonesia selama empat dekade sangat
fluktuatif dan menunjukkan tren menurun. Pada jangka waktu 20152019 produksi kedelai nasional terlihat menghawatirkan karena
terus menurun cukup signifikan sebesar 37,33% di tahun 2017 dari
tahun sebeluunya juga turun 10,75%. Produksi kedelai pada tahun
2015 sebesar 963,18 ribu ton, tahun berikutnya turun menjadi
859,65 ribu ton, dan tahun 2017 turun kembali menjadi 538,73 ribu
ton. Pada tahun 2018 produksi naik 20,655 menjadi 650,00 ribu ton,
tetapi setahun kemudian kembali turun 34,74% atau sebesar 424, 29
ribu ton. Secara rata-rata lima tahun terakhir produksi kedelai
nasional tumbuh negatif 15,54% per tahun.
Penurunan produksi kedelai nasional lima tahun terakhir
merupakan dampak negatif dari persaingan penggunaan lahan
dengan komoditas lain dan terjadinya transformasi lahan yang tidak
bisa dihindari karena tuntutan ekonomi dan laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi. Fakta ini ternyata menggerus luas panen
kedelai lima tahun terakhir turun rata-rata 11,97% per tahun.
Penurunan luas panen kedelai secara nasional cukup signifikan
terjadi tahun 2017 dan 2019 sebesar 38,34% dan 42,20% dari tahun
2015 seluas 614,10 ribu hektar di tahun 2019 tinggal hampir
setengahnya yaitu seluas 285,27 ribu hektar. 12

Gambar 3.1
11

Ibid 22
D R Triyanti, Outlook Kedelai: Komoditas Pertanian Subsektor Tanaman
Pangan, Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian. Kemetrian Pertanian, 2020, 11.
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7
Perkembangan Produksi Kedelai Indonesia 1980-2019
Perkembangan harga kedelai di Indonesia harga produsen
kedelai pada tahun 2010-2019 rata-rata sebesar Rp. 7.831/kg dengan
laju pertumbuhan cenderung meningkat 2,31% per tahun. Hal ini
berbeda dengan kondisi lima tahun terakhir yang cenderung
mengalami penurunan tipis 0,26% per tahun, meskipun besaran per
tahun bervariasi namun rata-rata sebesar Rp. 8.165/kg per tahun.
Pada tahun 2019 harga produsen turun 0,49% menjadi Rp. 8.207/kg
dari tahun 2018 sebesar Rp. 8.248/kg. Keberagaman harga
konsumen selaras dengan harga produsen, pada sepuluh tahun
terakhir harga kedelai cenderung meningkat 2,67% per tahun
dengan harga rata-rata sebesar Rp. 10.037/kg. Selanjutnya empat
tahun terakhir ini cenderung menurun 1,59% per tahun dan rata-rata
sebesar Rp. 10.415/kg turun 2,73% dari tahun 2017 sebesar Rp.
10.707/kg.13

Gambar 4.1
Perkembangan Harga Produsen dan Konsumen Kedelai di
Indonesia 2010-2018
Ketika melihat perkembangan harga produsen dan konsumen
kedelai tidak terlepas dari perkembangan margin antara keduanya.
Pada sepuluh tahun terakhir margin kedelai bervariasi dan
cenderung meningkat rata-rata 3,75% per tahun atau Rp. 2.248/kg
per tahun. Sebaliknya dari tahun 2015 sampai 2018 margin kedelai
cenderung menurun 4,60% per tahun menjadi Rp. 2.629/kg per
13

Ibid h. 18
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tahun. Penurunan ini disebabkan penurunan margin di tahun 2018
cukup signifikan sebesar 26,48%, yang merupakan imbas dari
peningkatan harga produsen di tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar
6,30% sedangkan harga konsumen justru mengalami penurunan
2,73%.14
Dalam teori ekonomi Islam ini disebut dengan mekanisme
pasar islami dimana Rasulullah SAW. adalah seorang pedagang
professional dan selalu menjunngjung tinggi kejujuran, ia mendapat
julukan al-amin (yang dapat dipercaya). Setalah menjadi rasul, nabi
Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif
karena situasi dan kondisinya yang tidak memugkinkan. Pada saat
awal perkembangan islam di Makkah Rasulallah SAW. dan
masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari
masyarakat kafir Makkah (terutama suku Quraisy, suku Rasulullah
SAW. sendiri) sehingga perjuangan dan dakwah merupakan
prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah ber-hijrah (bermigrasi) ke
madinah, peran Rasulullah SAW. bergeser menjadi pengawas pasar
atau al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di
Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara
Islami.15
Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di
pasar. Untuk itu teks-teks Al-Qur‟an selain memberikan stimulasi
imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas
tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa
diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua
pihak, baik individu maupun kelompok.
Allah SWT. tidak hanya menjamin akses yang memudahkan
kaum Quraisy untuk dapat berperan di pasar, bahkan Al-Qur‟an pun
menjabarkan koreksi kepada bangsa arab yang selama itu salah
kaprah dengan meyakini bahwa orang akan kehilangan kemuliaan
dan kekarismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi di
pasar.16Sebagaimana Allah SWT berfirman :

14

Ibid 19
(P3EI), Ekonomi Islam, 302.
16
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam (Depok:
Kencana, 2006), 158.
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ذ
ِ ٞۡ ََ ۡؼجُ ُذٗ ْا َسةَّ ََٰٕ َزا ۡٱىجٞ فَ ۡي٢ ف
ِ َّٞۡ  ِۦإ َٰىَ ِف ٌِٖۡ ِس ۡحيَخَ ٱى ِّشزَبٓ ِء َٗٱىص١ ش
ِ َ َٰيِٝ ِِل
ٍ ٝۡ ف قُ َش
ۡ َ ٓ  ٱىَّ ِز٣
٤ف
ِ ِۢ َ٘ۡ ُ٘ع َٗ َءا ٌٍََُْٖ ٍِّ ِۡ خ
ٖ  أط َؼ ٌََُٖ ٍِِّ جٛ
Artinya : “karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu)
kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan
musim panas, Maka hendaklah mereka menyembah
Tuhan Pemilik rumah ini (ka‟bah), Yang telah
memberi
makanan
kepada
mereka
untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan”. (QS. Quraisy : 1-4).
Surat ini menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy yang
mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam
pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam
perjalanan itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasapenguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat
yang amat besar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu sewajarnyalah
mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu
kepada mereka.17 Dan Allah SWT. berfirman dalam alat pengukur
barang dan harga yang berkaitan dengan elastisitas harga :

ْ ُّ َو ِإ َرا ِم ۡيزٌُۡ َٗ ِصٞۡ ٘ا ۡٱى َن
ْ َُٗأَ ۡٗف
٣٥ ٗلٝش َٗأَ ۡح َس ُِ ر َۡأ ِٗ اٞ َٞۡ ل خ
َ ٌ َٰ َر ِىِٞ ِۚ ِبس ۡٱى َُ ۡسزَق
ِ َ٘ا ِث ۡٱىقِ ۡسط
Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,
dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. AlIsra: 35)
Tafsir dari ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT.
memerintahkan menyempurnakan takaran (jenis apa pun takarannya
sesuai kesepakatan) apabila kamu menakar. Allah juga
memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar (adil).
Takaran yang sempurna (tidak kurang) dan neraca yang benar itu
lebih utama dan lebih baik bagi penjual dan pembeli akibatnya
dalam hubungan transaksionalnya. Ayat ini memerintahkan kepada
penjual untuk berlaku adil dalam menakar dan menimbang
sebagaimana juga berlaku adil terhadap harta anak yatim (dalam
17

Ruslan, Ayat-Ayat Ekonomi Makna Global Dan Komentar, (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2014), 73.
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konteks ayat sebelumnya). Biasanya kata-kata al-qis¯ dipakai untuk
sesuatu yang memuaskan kedua belah pihak, sedang kata „adl boleh
jadi satu pihak merasa tidak puas (kurang puas) terhadap satu
keputusan atau tindakan. Jadi diharapkan dalam bermuamalah
(transaksi) dalam takar menakar atau timbang menimbang dapat
memuaskan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 18
Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan harga kedelai lokal,
Harga rata-rata nasional kedelai lokal pada bulan Juni 2020 sebesar
Rp 10.311/kg, mengalami peningkatan sebesar 0.71 persen
dibandingkan bulan Mei 2020. Jika dibandingkan dengan bulan Juni
2019, harga rata-rata nasional kedelai lokal turun sebesar 3.30
persen.19

Gambar 5.1
perkembangan harga kedelai lokal
Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa harga rata-rata nasional
kedelai impor pada bulan Juni 2020 sebesar Rp 10.367/kg,
mengalami penurunan sebesar 0.86% dibandingkan bulan Mei 2020.
Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2019, harga rata-rata nasional
kedelai impor naik sebesar 2.39%.20

18

Ibid 78
Andi Abdul Hamzah, “Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok
Di Pasar Domestik Dan Internasional” 1 (2020): 62.
20
Ibid 64
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11

Gambar 6.1
Perkembangan Harga Kedelai Impor
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha tahu Way
Halim Permai yaitu kepada Ibu Syifa, beliau menjelaskan bahwa
ketika terjadi kenaikan harga kedelai dari harga yang biasanya dijual
Rp 6.000/kg menjadi Rp. 9.300/kg. Menurutnya, kenaikan harga
kedelai cukup berpengaruh terhadap proses produksi tahu. Harga
bahan baku kedelai meningkat, tetapi harga tahu cenderung tetap.
Harga tahu sebelumnya Rp. 4000/bungkus sekarang menjadi Rp.
5000/bungkus untuk dijual di pasar. Jika harga tahu tidak naik,
pengrajin takut jika tahu tidak memilki keuntungan. Untuk
mensiasatinya, pengrajin tahu menaikan sedikit harga tahu agar
pendapatan yang dikeluarkan mendapat keuntungan. Kenaikan
harga kedelai ini cukup berpengaruh terhadap pendapatan yang
diterima para pengrajin tahu di House Of Tofu, Way Halim Permai.
Dengan berbagai uraian pada latar belakang diatas, membuat
peneliti perlu mengkaji permasalah secara lebih dalam, adapun topik
yang akan diteliti yaitu tentang “Analisis Dampak Elastisitas Harga
Kedelai Terhadap Sustainibility Usaha Tahu Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi House Of Tofu, Way Halim Permai, Kota
Bandar Lampung)”.
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C. Fokus dan Subfokus Penelitian
Fokus penelitian ini yaitu melihat dampak kenaikan harga
kedelai
dalam
sustainability
atau
keberlangsungan
dalammemproduksi tahu dalam persfektif ekonomi islam. Adapun
sub fokus pada penelitian ini yaitu pabrik tahu modern House Of
Tofu, Way Halim Permai Kota Bandar Lampung.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Dampak Elastisitas Harga Kedelai Terhadap
Sustainibility Usaha Tahu di Way Halim Permai, Kota Bandar
Lampung?
2. Bagaimana Dampak Elastisitas Harga Kedelai Terhadap
Sustainibility Usaha Tahu di dalam perspektif Ekonomi Islam ?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Ingin mengetahui Dampak Elastisitas Harga Kedelai Terhadap
Sustainibility Usaha Tahu di Way Halim Permai, Kota Bandar
Lampung
2. Ingin mengetahui Dampak Elastisitas Harga Kedelai Terhadap
Sustainibility Usaha Tahu dalam Perspektif Ekonomi Islam
F. Manfaat penelitian :
1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
2. Sebagai informasi kepada peneliti lain, diharapkan penelitian ini
digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian
yang sejenis pada masa yang akan datang.

13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berikut ini penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi
pembeda dari peneliti sebelumnya berkaitan dengan dampak
elastisitas harga kedelai terhadap sustainibility usaha tahu, yaitu :
No.
1.

Judul

Hasil penelitian

Persamaan

Perbedaan

Dampak
Kenaikan
Harga Kedelai
terhadap
Produktivitas
Industry Tahu
Rumahan

menunjukkan
bahwa
melonjaknya
harga
kedelai
menjadi
penyebab
turunnya
volume
produksi tahu,
sehingga
menyebabkan
total penerimaan
pengusaha juga
turun akan tetapi
usaha tersebut
masih
dinilai
layak
untuk
dijalankan. Agar
tidak mengalami
kerugian usaha,
maka pengusaha
harus
meningkatkan
produksi
tahu
sehingga total
penerimaan
tetap
ada
peningkatan

Persamaannya
peneliti
membahas
tentang
kenaikan
harga kedelai
yang
membuat
produksi
kedelai
terhambat
ketika terjadi
kenaikan
harga kedelai
dan
juga
penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian
kualitatif
yang
hasil
dari
data
wawancara
langsung
terhadap
responden.

Produksi
masih
skala
usaha
kecil
dengan modal
terb
atas,pengguna
an peralatan
yang
masih
tradisional dan
sederhana,
volume
produksi tahu
yang
masih
kecil,
sebagian besar
menggunakan
tenaga kerja
keluarga, dan
jangkauan
pemasaran
yang
masih
kecil
yakni
hanya
dari
kampung ke
kampung.21

21

Artini and Mahardika, “Dampak Kenaikan Harga Kedelai Terhadap
Industri Tahu Rumahan,” 99.
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2.

Analisis
Dampak
Kenaikan
Harga Kedelai
terhadap
Pendapatan
Usaha
Pengrajin
Tempe Skala
Kecil
dan
Rumah
Tangga

22

Menunjukkan
bahwa tingginya
permintaan
kedelai
yang
tidak diimbangi
dengan
meningkatnya
produksi kedelai
di dalam negeri.
Tingkat
ketergantungan
kedelai
Indonesia
terhadap impor
cenderung
meningkat.
Rata-rata impor
kedelai
Indonesia
per
tahun
sebesar
1.385.120 ton.
Terjadi
kenaikan harga
kedelai sebesar
14,4
persen
pada
periode
Oktober tahun
2012
sampai
Oktober tahun
2013.
Diduga
ada
praktek
kartel
kedelai
yang
mempermainkan
harga. Hal yang
akan
diteliti
adalah
bagaimana
dampak

Persamaan
pada
penelitian ini
yaitu samasama
membahas
mengenai
kenaikan
kedelai yang
berpengaruh
pada
peningkatan
biaya
produksi dan
penurunan
pendapatan,
jika
tidak
menikkan
sedikit harga
jual
tempe
tersebut.

Produksi
masih
skala
kecil rumahan
dan
juga
menggunakan
cara
tradisional
dalam
pembuatan
tempe,
produksi ini
hanya fokus
terhadap
penjualan
tempe
saja
dan
tidak
memproduksi
tahu. Metode
penelitian ini
menggunakan
analisis
R/C
ratio
untuk
mengetahui
apakah usaha
tersebut
menguntungk
an
atau
tidak.22

Sesotyo Brilliantoro Tanoyo, “Analisis Dampak Kenaikan Harga Kedelai
Terhadap Pendapatan Usaha Pengrajin Tempe Skala Kecil Dan Rumah Tangga (Kasus
Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang),” Ekonomika Dan
Bisnis, 2014, Vii.
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3.

Dampak
Fluktuasi
Harga Kedelai
Impor
Terhadap
Jumlah
Produksi
Tempe Pada
Industry
Tempe
Sumber
Rezeki
Di
Kelurahan
Jember
Lor
Kecamatan

kenaikan harga
kedelai terhadap
pendapatan
usaha pengrajin
tempe
skala
kecil dan rumah
tangga (Kasus di
Kelurahan
Krobokan,
Kecamatan
Semarang barat,
Kota
Semarang).
Populasi dalam
penelitian
ini
adalah industri
tempe
di
Kelurahan
Krobokan Kota
Semarang yang
berjumlah
93
industri tempe.
Jumlah sampel
industri tempe
yang digunakan
dalam penelitian
ini berjumlah 48
industri tempe.
Berdasarkan
hasil
analisis
data mak dapat
disimpulkan
bahwa
pada
tahun
2013
sampai
tahun
2015
perkembangan
jumlah produksi
tempe Sumber
Rejeki
mengalami
penurunan.
Sedangkan

Persamaan
penelitian ini
yaitu samasama
membahas
tentang
kenaikan
harga kedelai
ynag
berpengaruh
pada nilai jual
produks dan
pendapatan.
Penelitian ini
menggunakan

Skala usaha
kecil dengan
modal
terbatas,
penggunaan
peralatan yang
masih
tradisional dan
sederhana,
volume
produksi tahu
yang
masih
kecil,
sebagian besar
menggunakan

16
Patrang
Kabupaten
Jember
Periode 20132015

23

perkembangan
jumlah produksi
tempe Sumber
Rejeki dari tahun
2013
sampai
tahun
2015
mengalami
peningkatan.
Fluktuasi harga
kedelai
impor
tejadi dari tahun
ke tahun. Tahun
2013 ke tahun
2014 mengalami
penurunan
sebanyak 20%.
Tahun 2014 ke
tahun
2015
perkembangan
harga
kedelai
impor
mengalami
kenaikan sebesar
5%
Naik
turunnya harga
kedelai
impor
berpengaruh
pada
jumlah
produksi tempe
yang dihasilkan.
Jumlah produksi
tempe
yang
dihasilkan oleh
produsen
berbanding
terbalik dengan
harga
kedelai
impor.
Tahun
2013 ke tahun

metode
penilitan
kualitatif
yang dimana
melalui data
wawancara

tenaga kerja
keluarga, dan
jangkauan
pemasaran
yang
masih
23
kecil.

Negeri Jenggawah et al., “Dampak Fluktuasi Harga Kedelai Impor
Terhadap Jumlah Produksi Tempe Pada Industry Tempe Sumber Rezeki Di Kelurahan
Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Periode 2013-2015”, 2017.
(Universitas Jember),” 2010, vii.
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2014
jumlah
produksi tempe
Sumber Rejeki
mengalami
peningkatan
sebanyak 22%.
Sedangkan
jumlah produksi
tempe Sumber
Rejeki dari tahun
2014
sampai
tahun
2015
mengalami
penurunan
sebanyak 11%.
Selain
dipengaruhi oleh
fluktuasi harga
kedelai impor,
kenaikan
dan
penurunan
jumlah produksi
tempe
juga
disebabkan
faktor dari luar
seperti
banyaknya
pesaing.
Persaingan
industri
tempe
memang selalu
ada, bahkan di
Kabupaten
Jember
tidak
jarang ditemui
tempe
dengan
merk
yang
berbeda-beda di
pasar.
Namun
persaingan
tersebut
tidak
menjadikan
produsen tempe
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4.

Sumber Rejeki
berhenti untuk
lebih
mengembangkan
usahanya untuk
kedepan.
Analisis
menunjukkan
Dampak
bahwa rata-rata
Kenaikan
pendapatan tahu
Harga Kedelai Pak
Sardi
Terhadap
pengrajin
Pendapatan
sebelum
Usaha Tahu
kenaikan harga
kedelai sebesar
Rp 6.254.918,00
per 3 bulan, dan
setelah kenaikan
harga
kedelai
menjadi
Rp
5.847.188,00 per
3
bulan.
Berdasarkan dari
perhitungan ratarata R / C ratio
diketahui pelaku
usaha pengrajin
tahu sebelumnya
Kenaikan harga
kedelai memiliki
rata-rata R / C
ratio
2,21.
Artinya
setiap
pengeluaran Rp.
1.00
akan
menghasilkan
pendapatan ratarata Rp. 2.21
sehingga bisnis
seorang
pengrajin
tahu
24

Persamaan
penelitian ini
yaitu samasama
membahas
tentang
kenaikan
harga kedelai
yang
berpengaruh
pada nilai jual
produksi dan
pendapatan.
dan
samasama
memproduksi
tahu saja.

Perbedaan
penelitian ini
yaitu Produksi
masih skala
kecil rumahan
dan
juga
menggunakan
cara
tradisional
dalam
pembuatan
tahu.
Penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian
kuantitatif
yang
menghitung
menggunakan
perhitungan
rata-rata R / C
ratio.24

Buchori, Rika Rida Sari, and Fauzi, “Analisis Dampak Kenaikan Harga
Kedelai Terhadap Pendapataan Usaha Tahu,” Jurnal Dinamika 6, no. 2 (2020): 187.
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5.

Analisis
Faktor - Faktor
Yang
Mempengaruhi
Harga
Jual
Kedelai
Tingkat Petani
Pada Sentral
Produksi
Di
Kecamatan
Peudada
Kabupaten
Bireuen

layak karena nilai
rata-rata R / C
ratio> 1. Tahu
Usaha pengrajin
pasca kenaikan
harga
kedelai
masih
layak
dilakukan karena
sifatnya
yang
strategis rata-rata
rasio R / C lebih
besar dari satu
(rasio R / C ratarata> 1) yaitu
Rp2,13
Hasil
analisis
koefisiensi
determinasi ( R² )
diperoleh
nilai
sebesar
0,827
yang
berarti
bahwa
tingkat
produksi,
kualitas,
penanganan
pascapanen, dan
saluran ditribusi
pemasaran
mempengaruhi
harga jual kedelai
sebesar 82,7%,
sedangkan
sisanya
17,3%
dipengaruhi oleh
faktor lain. Hasil
analisis
secara
serempak (uji-f)
bahwa
tingkat
produksi,

Persamaan
penelitian ini
yaitu samasama
membahas
tentang
kenaikan
harga kedelai
yang
berpengaruh
pada nilai jual
produksi dan
pendapatan.
dan
samasama
memproduksi
tahu
saja.
Dan
pengambila
metode
penelitian ini
juga
menggunakan
metode

Perbedaan
penelitian ini
adalah
penelitian
tidak
memproduksi
melaikan
hanya fokus
pada
petani
kedelai
dan
melihat dari
harga kedelai
pada tingkat
petani
yang
mempengaruh
i harga jual
terhadap
penjualan
untuk
produksi
di
usaha
lain
seperti usaha
tahu, tempe,
tauco, dll.25

25
Amirul Fuadi, Elly Susanti, And Suyanti Kasimin, “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Peudada Kabupaten Bireuen ( Analysis Factors
Affecting The Selling Price Soybean Level Farmer In Central Production In Kecamatan
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Kualitas,
penelitian
Penanganan
secara
pascapanen, dan kualitatif
saluran distribusi
pemasaran
berpengaruh
nyata
terhadap
harga jual kedelai
tingkat petani di
Kecamatan
Peudada
Kabupaten
Bireuen. Analisis
secara
parsial
(uji-t)
menyatakan
bahwa
faktor
kualitas
dan
penanganan
pascapanen yang
berpengaruh
nyata
terhadap
harga jual kedelai
tingkat petani
H. Metodologi penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah field research yaitu suatu
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil
data di lapangan. 26 Penelitian lapangan ini dilakukan dengan
mengambil data yang bersumber di House Of Tofu, Way Halim
Permai, Kota Bandar Lampung.
b. Sifat Penelitian
Peudada Kabupaten Bireuen ) Program Studi Agribisnis , Fakultas Pertania,” Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah 2, No. 2 (2017): 138.
26
Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian
Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.
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Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan
metode penelitian deskriptif kulitatif untuk mengetahui
bagaimana dampak dari elstisitas harga kedelai akibat naik
turunya harga kedelai. Berdasarkan metode penelitian
deskriptif kualitatif, penelitian ini melakukan pengamatan
secara langsung melalui proses wawancara di produksi industri
tahu yaitu House Of Tofu.
2. Sumber data
a. Data primer
Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara
langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan
penelitian yang dilakukan dalam pemelitian eksploratif,
destriftif maupun kausal dengan menggunakan metode
pengumpulan data atau survei ataupun observasi. 27 Dalam
penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan,
yaitu dengan mewawancarai secara langsung pihak yang
terkait, pemilik usaha tahu House Of Tofu, Way Halim Permai,
Kota Bandar Lampung. Sumber informasi ini memberikan
data-data secara langsung yang datanya bersifat orisil.
b. Data Skunder
Data sekunder merupakan struktur data historis
mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan
dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder
bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal),
berbagai Internet Wibesites, perpustakaan umum maupun
lembaga pendidikan, membeli dari perusahaan-perusahaan
yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data
skunder dan lain-lain.28
3.

Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen
yang akan ditarik kesimpulannya. Peneliti dapat saja

27
Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif (Jakarta:
Grasindo, 2005), 168.
28
Ibid, 168

22
melakukan sensus yang merupakan kegiatan pengambilan
data dengan mengambil langsung dari totalitas elemen
populasi.29 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu sebanyak 26 karyawan yang ikut serta dalam
memproduksi tahu tersebut.
b. Sampel
Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran
secara umum dari populasi. Sampel penelitian memililiki
karakteristik yang sama atau yang hampir sama dengan
karakteristik populasi, sehingga sampel yang digunakan
dapat mewakili populasi yang diamati. Menurut Sugiyono
(2010) sampel adalah bagian dari jumalah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. 30
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan
metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknk
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan
sebagai sampel. Maka sampel yang didapatadalah sebanyak
26 orang karyawan produksi tahu.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
wawancara, observasi dan dokumentasi.
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik
dalam mengumpulkan informasi atau data.31 Wawancara
dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilik produsen tahu
yang berada di Way Halim Permai pada tanggal 23 Januari
2021.

29
Rully Indrawan and Poppy Yaniawat, Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, Dan Campuran (Bandung: Refika Aditama, 2017), 93.
30
Riyanto and Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang
Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen, 12.
31
Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik (Yogyakarta:
Leutika Prio, 2016), 1.
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b.

Observasi
Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.
Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari
lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh
di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga,
ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat
berupa gambaran tentang sika, kelakuan, perilaku, tindakan,
keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga
dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau
pengalaman atau anggota dalam berorganisasi. 32 Pada
penelitian ini, observasi dilakukan terkait dampak elastisitas
harga kedelai terhadap sustainibility usaha tahu dalam
perspektif ekonomi islam.

c. Dokumentasi
Dokumen merupakan cara pengumpulan data yang efisien
dan efektif karena dokumen merupakan sumber daya yang
praktis dan dapat dikelola. Dokumen-dokumen yang bersifat
public (umum) dapat dating dalam berbagai bentuk, membuat
dokumen menjadi sumber data yang sangat mudah di akses dan
juga dapat diandalkan. Memperoleh dan menganalisis dokumen
sering kali jauh lebih hemat biaya dan efisien dari pada
melakukan riset atau eksperimen.33
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika Penulisan Pada sistematika penilisan penelitian
yang berjudul Analisis Dampak Elastisitas Harga Kedelai Terhadap
Sustainibility Usaha Tahu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi
House Of Tofu, Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung).
Disusun dalam bentuk berikut ini :
1. Bagian Awal
Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari
sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak,
pernyataan orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto,

32

Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo,

2010), 112.
33

Morissan, Riset Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2019), 115.
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persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Substansi (Inti)
BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini berisi penegasan judul latar belakang
masalah, fokus dan subfokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang
relevan, metode penelitian, sistematika
pembahasan.
BAB II
LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan teori yang berhubungan
dengan variabel penelitian dan diambil dari
beberapa kutipan (buku, jurnal, karya ilmiah
lainnya, beserta Al Qur‟an dan Hadits) yang
berupa pengertian, definisi, tujuan, dan lain
sebagainya.
BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum
wilayah penelitian dan penyajian fakta dan data
penelitian.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan gambaran mengenai deskripsi
data dan pembahasan hasil penelitian dan
analisis.
BAB V

PENUTUP
Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan
dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti beserta rekomendasi.

3. Bagian Akhir
Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan
yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan peneliti
untuk melakukan penelitian beseta lampiran.

25

J. Kerangka Berfikir
Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek
dalam tinjuan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.34
Analisis Dampak Elastisitas Harga
Kedelai Terhadap Sustainibility Usaha
Tahu Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi House Of Tofu, Way Halim
Dampak
elastisitas harga
kedelai

Faktor-faktor yang
menentukan elastisitas
harga dan elastisitas
penawaran

Konsep keberlanjutan dengan
tiga aspek keberlanjutan
1.
2.
3.

Aspek artefak
Aspek goal
orientation
Aspek interaksi

Sustainibility
(Keberlangsungan)
Usaha Tahu

Perspektif Ekonomi Islam

34

Firdaus and Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2018), 76.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Elastisitas
1. Pengertian Elastisitas
Elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan
derajat
kepekaan/respon
dari
jumlah
barang
yang
diminta/ditawarkan
akibat
perubahan
faktor
yang
memengaruhinya. 35 Elastisitas dalam ilmu ekonomi sering
diartikan sebagai rasio perubahan relatif pada sebuah variabel
dependen, dibandingkan dengan perubahan relatif pada sebuah
variabel independen. 36
2. Elastisitas Permintaan
Elastisitas permintaan mengukur perubahan relative dalam
jumlah unit batang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah
satu faktor yang mempengaruhinya (cateris paribus). Elastisitas
yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas
harga (price elasticity of demand). Sedangkan elastisitas yang
dikaitkan dengan harga barang lain disebut elastisitas silang
(cross elasticity), dan bila dikaitkan dengan pendapatan disebut
dengan elstisitas pendapatan (income elasticity).
a. Elastisitas Harga
Elastisitas harga atau (Ep) mengukur berapa persen
permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya
berubah sebesar satu persen.

atau

35

Bachrudin Sjaroni, Ekonomi Mikro (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019),

57.
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Mohammad Khusaini, Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori (Malang: UB
Press, 2013), 27.
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Angka elastisitas harga bernlai negative. Ep = 2 mempunyai
arti bila harga barang naik 1%, permintaan terhadap barang
itu turun 2%, ceteris paribus. Begitu juga sebaliknya.
Semakin besar nilai negatifnya, semakin elastis
permintaannya, sebab perubahan permintaan jauh ebih besar
dibanding perubahan harga. Angka Ep dapat disebut dalam
nilai absolut. Ep = 2, artinya sama dengan Ep = -2.37 Faktorfaktor yang menentukan elastisitas harga. Ada beberapa faktor
yang menentukan tingkat elastisitas harga:
1. Tingkat Substitusi
Makin sulit mencari substitusi suatu barang,
permintaan makin inelastic. Beras bagi masyarakat
Indonesia sulit dicari substitusinya, karena itu permintaan
beras inelastic. Garam tidak mempunyai substitusi, oleh
karena itu permintaannya inelitas sempurna. Walaupun
harganya naik banyak, orang tetap membelinnya, dan
seandainya harganya turun banyak, orang tidak lantas akan
memborong garam.
2. Jumlah Pemakai
Makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan
suatu barang makin inelastis. Hampir semua suku bangsa
di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok.
Ini penjelasan lain mengapa permintaan beras di
Indonesia,
inelastis.
Penjelasan
ini
sebenarnya
menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi pokok
tidaknya suatu barang bagi kita. Semakin pokok suatu
barang, semakin inelastis permintaannya. Namun, pokok
tidaknya suau barang adalah relative. Pesawat televisi,
misalnya, bagi orang-orang di kota mungkin sekali
termasuk barang kebutuhan pokok (selain sebagai media
hiburan juga sebagai media informasi yang sangat
37
Prathama Raharja and Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi
(Mikroekonomi Dan Makroekon omi) (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2008), 56.
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penting), tetapi bagi masyarakat desa merupakan barang
mewah, sehingga pembeliannya dapat ditunda bila
harganya naik.38
3. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen
Bila proporsi itu besar, maka permintaan cenderung
lebih elastis. Contohnya adalah garam dan TV. Meskipun
garam harganya naik 505, kenaikan tersebut mungkin hanya
Rp 1.000,00, yang merupakan bagian sangat kecil dari
pendapatan sebagian basar keluarga. Sebaliknya, kenaikan
harga TV sebesar 5%, dalam jumlah nominal uang bisa
Rp125.000,00 dan cukup menyebabkan sejumlah keluarga
menunda pembeliannya sampai tahun depan.
4. Jangka waktu
Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga
mempunyai pengaruh terhadap elastisitas. Namun hal ini
tergantung pada apakah barangnya durable atau nondurable.
Selanjutnya mengenai pengaruh jangka waktu terhadap
elastisitas akan diuraikan dalam butir 3 di belakang, yaitu
mengenai Elastsitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
b. Elastisitas Silang
Elastisitas silang (Ec) mengukur persentase perubahan
permintaan sautu barang sebagai akibat perubahan harga
barang lain sebesar satu persen.

atau

38

Ibid 59
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Nilai Ec mencerminkan hubungan antara barang X dengan Y.
Bila Ec> 0, X merupakan substitusi Y. Kenaikan harga Y
menyebabkan harga relatif X lebih murah, sehingga
permintaan terhadap X meningkat. Misalkan, bila harga
daging ayam naik, maka permintaan terhadap daging sapi
akan meningkat (ceteris paribus), karena sekarang daging sapi
relatif menjadi lebih murah dibanding harga daging ayam
(meskipun secara nominal masih lebih mahal). Nilai Ec<0
menunjukkan hubungan X dan Y adalah komplementer. X
hanya bisa digunakan bersama-sama Y. Penambahan atau
pengurangan terhadap X, menyebabkan penambahan atau
pengurangan terhadap Y. Kenaikan harga Y menyebabkan
permintaan terhadap Y menurun, yang menyebabkan
permintaan terhadap X ikut menurun. Misalkan, bila harga
BBM naik (ceteris paribus), maka dapat diduga permintaan
terhadap mobil akan berkurang.39
c. Elastisitas Pendapatan (Income Elasticity)
Elastisitas pendapatan (Ei) mengukur berapa persen
permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan
berubah sebesar satu persen.

atau

Umumnya nilai Ei positif, karena kenaikan pendapatan (nyata)
akan meningkatkan permintaan. Makin besar nilai Ei, elastisitas
pendapatannya makin besar. Barang dengan Ei> 0 merupakan
barang normal (normal goods). Bila nilai Ei antara 0 sampai 1,
barang tersebut merupakan kebutuhan pokok (essential goods).
Barang dengan nilai Ei > 1 merupakan barang mewah (luxurius
39

Ibid 60
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goods). Ada barang dengan Ei < 0. Permintaan terhadap barang
tersebut justru menurun pada saat pendapatan nyata meningkat.
Barang ini disebut barang inferior (inferior good).40
3. Elastisitas Penawaran
Elastisitas penawaran (Es) dapat didefinisikan dengan
analogi logika yang sama dengan elastisitas permintaan.
Elastistisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa
persen jumlah barang yang ditawarkan berubah, bila harga
barang berubah satu persen. Elastisitas penawaran juga dapat
dikaitkan dengan faktor-fsktor atau variabel-variabel lain yang
dianggap memengaruhi, seperti tingkat upah, harga bahan baku
dan harga bahan antara lainnya. 41

atau

Secara grafis tingkat elastisitas penawaran terlihat dari slope
kurva penawaran: makin datar, makin elastis penawaran suatu
barang. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran
yaitu:
1. Jenis produk
Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis,
sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat
terhadap perubahan harga. Jika harga beras naik 10%, petani
harus menanam dahulu dan baru 3-4 bulan kemudian dapat
memanen hasil. Smentara kurva penawaran produk industri
umumnya elastis, sebab mampu berespon cepat terhadap
perubahan harga. Bila harga tekstil meningkat, pabrik tekstil
40

Ibid 61
Ibid 62
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akan memperpanjang jam kerja mesin, menambah pekerja
harian atau memberikan kesempatan lembur.
2. Sifat perubahan biaya
Selain bergantung pada jenis produknya, elastisitas
penawaran dipengaruhi oleh sifat perubahan biaya produksi.
Penawaran akan bersifat inelastis bila kenaikan penawaran
hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang
sangat tinggi. Bila penawaran dapat ditambah dengan
pengeluaran tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran
akan bersifat elastis. Apakah biaya produksi akan meningkat
dengan cepat atau lambat apabila produksi ditambah,
tergantung pada beberapa faktor, antara lain :
a.
Tingkat penggunaan kapasitas perusahaan. Apabila
kapastitasnya telah mencapai tingkat tinggi, investasi
baru harus dilakukan untuk menambah produksi.
Dalam keadaan ini kurva penawaran akan menjadi
inelastis.
b.
Kemudahan memperoleh faktor-faktor produksi.
Penawaran akan menjadi inelastis apabila faktor-faktor
produksi yang diperlakukan untuk menaikan produksi
sulit diperoleh.
3. Jangka waktu
Jangka waktu juga dapat mempengaruhi besarnya
elastisitas penawaran. 42
4. Konsep Elastisitas dalam Perspektif Ekonomi Islam
Perubahan harga akan mempengaruhi jumlah barang yang
diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan itu
diukur melalui elastisitas. Macam elastisitas di antaranya
elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas silang,
elastisitas pendapatan, dan elastisitas produksi. Untuk
melindungi konsumen dan produsen pemerintah menetapkan
kebijakan harga melalui pembatasan produksi, harga dasar/harga
minimum, subsidi, dan harga maksimum. Dampak kebijakan
42

Ibid 64
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harga tersebut tergantung pada elastisitas. Pemaparan tentang
teori harga meliputi tiga bagian. Bagian pertama tentang faktor
yang menentukan harga, bagian kedua tentang elatisitas, serta
bagian ketiga tentang kebijakan harga. Teori harga adalah teori
yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang
diminta atau menghubungkan antara harga dengan jumlah barang
yang ditawarkan.43
Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat
berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip
persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak
membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak
terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan
kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Mekanisme pasar pada
intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga
sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (supply) dan
penawaran (demand) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan
dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik
sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu
permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan
pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila
pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan
rusak. Teori permintaan menerangkan karakter dan sifat
permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa.
Sedangkan teori penawaran menjelaskan karakter penjual dalam
menawarkan barang dan jasa yang akan diperjual-belikan. Kedua
aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga
keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual,
akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas
atau distorsi pasar.
Ilmu ekonomi konvensional menjelaskan hukum
permintaan adalah merupakan suatu hipotesis yang menyatakan
bahwa semakin rendah suatu harga barang, maka semakin
banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya,
semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit
terhadap barang tersebut. Sebagai contoh kasus adalah bila harga
43
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beras melambung tinggi atau mahal, maka akan semakin banyak
orang untuk mengurangi konsumsi beras dengan cara
mengkonsumsi ubi jalar atau jagung sebagai pengganti makanan
pokok beras yang harganya semakin tidak terjangkau. Dengan
kata lain bahwa jumlah permintaan sangat bergantung pada harga
komoditas barang tertentu, sehingga perilaku konsumen
menyikapi kenaikan harga adalah salah satu alasan untuk
mengurangi pembelian atau mencari barang lain yang dapat
digunakan sebagai pengganti terhadap komoditi yang mengalami
kenaikan. Begitu pula bila terjadi penurunan harga pada komoditi
tertentu, maka konsumen akan mengurangi pembelian terhadap
barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian
terhadap komoditi yang mengalami penurunan harga. 44
Membahas teori penawaran Islami, kita harus kembali
kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak
diciptakan pada saat yang bersamaan. Dalam memanfaatkan
alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia,
larangan yang harus dipatuhi adalah “Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi”. Larangan ini tersebar di banyak
tempat dalam Al-Qur'an dan betapa Allah sangat membenci
mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Secara umum
tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional
dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau
faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran.
Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu
aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam
pespektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi
dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.
Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia
secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai
suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang
paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan
perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan
gemerlapnya kenikmatan duniawi (zuhud) dan ekonomis
(iqtishad). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya
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hidup Islamic man. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang
selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram.
Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk
kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu
pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi
yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya.
Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu
dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal
manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam
menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum
disertai pencarian hikmah di balik itu. Dengan kedua batasan ini,
maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup
penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit
dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan
demikian terdapat dua penyaringan (filtering) yang membuat
wilayah penawaran (domain) dalam ekonomi Islam menyempit
yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam. Dalam
perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral
Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu
dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan
tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang
selalu menemaninya ke mana saja dan di mana saja. Karena itu,
semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar
mencerminkan kebutuhan riil dan sesuai dengan tujuan syariah
itu sendiri (maqashid syariah). Dalam perspektif ini tidak
dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar‟i.
Kedua, rasionalitas. Asumsi kedua ini merupakan
turunan dari asumsi yang pertama. Jika ilmu ekonomi
konvensional melihat bahwa manusia adalah economic man yang
selalu didorong untuk melampiaskan keinginannya dengan cara
apapun, maka asumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang
mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi
keinginannya tersebut. Selama manusia menguras tenaga dan
pikirannya untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun,
ia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha
memaksimalkan
keuntungan,
dengan
mengabaikan
tanggungjawab sosial, ia adalah makhluk rasional dan tidak perlu
dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin
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memaksimalkan nilai guna (utility) ketika membeli suatu produk,
maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara
ekonomi adalah baik. Secara umum tidak banyak perbedaan
antara teori permintaan konvensional dengan Islam sejauh hal itu
dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh
terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum
pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan
suatu perbedaan dalam pespektif ini kemungkinan besara berasal
dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis
nilai-nilai Islam.
Yang pertama, adalah bahwa Islam memandang
manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen,
sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai
yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan
perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan
gemerlapnya kenikmatan duniawi (zuhud), dan ekonomis
(iqtishad). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya
hidup Islamic man.
Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu
menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produkproduk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada
norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada
hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang
berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Namun
demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat
diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal
manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam
menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum
disertai pencarian hikmah di balik itu. Dengan kedua batasan ini,
maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup
penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit
dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan
demikian terdapat dua penyaringan (filtering) yang membuat
wilayah penawaran (domain) dalam ekonomi Islam menyempit,
yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam. 45
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Dalam ekonomi islam, setiap keputusan ekonomi
seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan
agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan
syariat. Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan terhadap suatu
barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan
istilah raghbah fil sya‟i yang dapat diartikan jumlah barang yang
diinginkan. Al-Qur‟an menyebut ekonomi dengan istilah iqtishad
(penghematan, ekonomi), yang secara literal berarti “pertengahan
atau moderat”. Dari hal itu seorang muslim dalam ekonomi islam
memiliki asumsi dalam melakukan kegiatan perekonomian.
Adapun asumsi tersebut diantaranya:
2.

Tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan
Dalam surat al-isra ayat 26-27 dijelaskan

٢٦ شًاٝو َٗ ََل رُجَ ِّز ۡس ر َۡج ِزٞ
َ َٰ َحقَّ ۥُٔ َٗ ۡٱى َِ ۡس ِنَٚد َرا ۡٱىقُ ۡشث
ِ َٗ َءا
ِ ِِ َٗ ۡٱثَْٱى َّسجٞ
َٰ
طَ ُِ ِى َشثِِّۦٔ َمفُ اٞۡ بُ ٱى َّش
٢٢ ٘سا
َ  ِۖ ِِ َٗ َمَٞ ِطَٰٞ ِ َمبُّ ٓ٘ ْا ِإ ۡخ َٰ َ٘ َُ ٱى َّشٝ
َ ِإَّّ ۡٱى َُجَ ِّز ِس
Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang
dekat akan haknya, kepada orang miskin dan
orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah
saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah
sangat ingkar kepada Tuhannya”.
Seorang muslim diminta untuk mengabil sebuah sikap
moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya.
Atau dalam arti lain tidak boleh israf (royal, berlebih-lebihan),
akan tetapi juga tidak boleh pelit (bukhl).
3.

Jangan konsumsi barang yang haram (mengkonsumsilah
barang yang halal dan thayyib). Konsumsi seorang muslim
dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyyib, dalam
QS. Al-baqarah ayat 75 dijelaskan
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ٞ بُ فَ ِش
ٌَ َُُ٘ َم َٰي
َ َ ۡس ََؼٝ ٌُْٖۡۡ ٍِّ قٝ
َ  ُۡؤ ٍُِْ٘ ْا ىَ ُنٌۡ َٗقَ ۡذ َمٝ َُُُ٘ أ
َ ۞أَفَز َۡط ََؼ
٢٥ ُ٘
َ َُ ََ ۡؼيٝ ٌَُٕۡٗ ُُُٓ٘ َحشِّ فَُّ٘ ۥُٔ ٍِ ِِۢ ثَ ۡؼ ِذ ٍَب َػقَيٝ ٌَّ ُٱَّلل ث
ِ َّ
Artinya : “Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan
percaya kepadamu, padahal segolongan dari
mereka mendengar firman Allah, lalu mereka
mengubahnya setelah mereka memahaminya,
sedang mereka mengetahui?.”Sebenarnya tidak ada
permintaan terhadap barang itu haram. Akan tetapi
dalam ekonomi islam, barang yang sudah
dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak
memiliki nilai ekonomi, dari itu tidak boleh
diperjualbelikan.46
B. Teori Sustainibility
1. Pengertian sustainability
Menurut pengertian aslinya keberlanjutan didefinisikan
“memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.47 Konsep
keterlanjutan (sustainability) berasal dari kepedulian pada
dampak ekologi terhadap konsekuensi jangka panjang dari
tekanan pada sistem pendukung alam yang berlebihan. 48
2. Aspek keberlanjutan
Menurut Faber et al. (2010), ada tiga aspek keberlanjutan
yang dapat menjembatani definisi konseptual menuju definisi
operasional, yaitu artefak, gol orientasi, dan interaksi.
1. Aspek “artefak”
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Memberikan jawaban yang terhadap “apa” yang
dijadikan objek keberlanjutan. Artefak menggambarkan aspek
yang “tangible” atau nyata dari konsep keberlanjutan. Dengan
kata lain, artefak memberikan gambaran yang konkret tentang
apa yang harus diberlanjutkan. 49 Misalnya, “kendaraan” atau
“mobil” merupakan artefak atau objek dari keberlanjutan,
maka penggunaan bahan bakar dengan perincian (atribut)
ramah lingkungan atau tidak, efisien atau tidak, merupakan
artefak keberlanjutan. Dalam konteks yang luas, sistem
pertanian dalam industri, misalnya, merupakan sebuah artefak
keberlanjutan. Dengan kata lain, artefak memberikan “atribut”
atau perincian pada suatu objek tentang definisi operasional
keberlanjutan.
2. Aspek “goal orientation”
Yang menggambarkan “titik berpijak” atau poin
referensi di mana suatu objek atau artefak dikatakan
berkelanjutan. Point of reference ini penting sebagai basis
penilaian, apakah sesuatu itu dapat disebut berkelanjutan
atau tidak. Tanpa reference point ini, pengukuran
keberlanjutan mungkin akan menjadi bias. Dalam goal
orientation, ada dua reference point yang dijadikan patokan,
yaitu ukuran asolut dan ukuran relative. Ukuran absolut
menunjukkan titik referensi yayng bersifat diskret, yaitu
“keberlanjutan” (sustainable) atau tidak berkelanjutan (nonsustainable). Jadi, jika suatu sistem dikatakan sustainable
dengan kriteria-kriteria baku yang telah diterapkan, sistem
lain yang tidak memiliki atau memenuhi kriteria baku
tersebut dikatakan tidak sutainable.
Pencapaian tujuan absolut tentu tidak sederhana dan
banyak memiliki kendala oleh sebab itu, pendekatan yang
lebih pragmatis, yaitu pendekatan relatif, lebih banyak
dilakukan.
Pendekatan
relatif
berangkat
dari
mengidentifikasi kondisi dan masalah saat ini (existing)
yang akan dipecahkan, kemudian secara gradual dilakukan
49
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perbaikan untuk mencapai tingkat keberlanjutan. Beberapa
dengan pengukuran absolut, dalam pengukuran relatif
keberlanjutan diukur dari hasil akhir, yaitu apakah lebih
baik atau lebih buruk dari pada kondisi yang sedang
berlangsung.

3. Aspek interaksi
Terkait interaksi adalah yaitu apakah artefak yang
kita amati bersifat statis atau dinamis. Aspek ini didasarkan
pada prinsip bahwa artefak (subjek) yang diamati banyak
mengalami perubahan yang diakibatkan oleh kekuatan
eksternal yang dihasilkan dari interaksi dengan sistem lain
dan faktor internal yang terjadi dalam sistem yang diamati.50
Dalam perspektif statis, meski objek yang dianalisis
(artefak) bersifat dinamis, faktor eksternal dianggap statis.
Dengan demikian, hubungan antara artefak dan lingkungan
sekitarnya (sistem lain) dianggap tidak berubah. Dalam hal
ini, analisis keberlanjutan lebih diarahkan pada besaran
(magnitude) interaksi antar artefak dengan lingkungan
lainnya.
Dalam prinsip sinamis, faktor eksternal dan internal
memaksa artefak dan sistem lain yang berkaitan untuk
berubah
sehingga
memengaruhi
keseimbangan
keberlanjutan. Mekanisme dalam prinsip perspektif dinamis
adalah melalui adaptasi. Sistem yang menjaga
keseimbangan keberlanjutannya berusaha untuk beradaptasi
terhadap perubahan secara gradual atau kontinu sehingga
memastikan bahwa keberlanjutan tetap terjaga. Sebaliknya,
sistem yang tidak beradaptasi kemungkinan akan menuju
ketidakseimbangan atau tidak keberlanjutan.
Pembahasan terhadap ketiga aspek tersebut, selain
memberikan pemahaman yang lebih terperinci terkait
dengan konsep keberlanjutan, juga memeberikan definisi
yang lebih operasional tentang keberlanjutan. Jadi, ketika
kita berbicara tentang keberlanjutan, pertanyaannya adalah
50
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“apa” yang diberlanjutkan (artefak), apakah dicapai secara
absolut atau relatif, serta apakah interaksinya bersifat
dinamis atau statis, sehingga akan menjadi “check-list”
analisis keberlanjutan dan membantu secara operasional
analisis keberlanjutan itu sendiri. 51
3. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
sustainibilty/keberlangsungan usaha
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan
usaha:
a. Kriteria keberhasilan usaha dari sisi keuangan atau finansial
meliputi pertumbuhan penjualan, rasio keuntungan dengan
modal, rasio keuntungan dengan ekuitas, rasio keuntungan
dengan penjualan, penjualan per karyawan, dan perputaran
persediaan. Kriteria keberhasilan usaha dari sisi nonfinansial
antara lain kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, retensi
pelanggan, pengembalian produk, kualitas dan mutu produk,
paten, reputasi, produk baru yang masuk pasar dan
kecepatan pengembangan produk.
b. Keberlangsungan hidup dunia usaha terdapat empat faktor
kunci yaitu konsumen, kualitas, produktivitas dan laba.
Keberhasilan usaha atau bisnis merupakan suatu atau bisnis
merupakan suatu keberhasilan dalam mengahadapi
persaingan pasar. Keberhasilan usaha dapat dilihat dari sisi
kuantitatif maupun kualitatif. Dari kuantitatif dilihat dari sisi
finansial sedangkan dari sisi kualitatif dilihat dari sisi
nonfinansial seperti reputasi, dan kecepatan pengembangan
produk.
c. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan
usaha antara lain berkurangnya jumlah pelanggan,
penurunan penjualan barang, kesulitan mengembangkan
usaha, kesulitan mendapatkan keuntungan atau laba,
berkurangnya dana untuk kulakan, bertambah banyak
barang yang kadaluarsa, menumpuknya hutang kepada

51
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pemberi pinjaman modal dan penurunan jumlah pemesanan
barang.52

4. Strategi Agar Keberlanjutannya Suatu Usaha
Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert, strategi dapat
didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu
pertama dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan
(intends to do) dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya
lakukan (eventually does). Berdasarkan perspektif yang
pertama, strategi didefinisikan sebagai program untuk
menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan
mengimplementasikan misinya. Maksudnya, pedagang
berperan aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi
organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua,
strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon
organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Definisi
ini menjelaskan bahwa setiap strategi yang dirumuskan tidak
semuanya dapat diterapkan. Dalam hal ini strategi dipahami
bukan hanya sebagai “berbagai cara untuk mencapai tujuan
(ways to achieve ends) melainkan mencakup pula penentuan
berbagai tujuan itu sendiri. Strategi dipahami pula sebagai
sebuah pola yang mencakup di dalamnya baik strategi yang
direncanakan (intended stratewgy and deliberate strategy)
maupun strategi yang awalnya tidak dimaksudkan (emerging
strategy) tetapi menjadi strategi yang dipertimbangkan bahkan
dipilih untuk diimplementasikan. 53 Dalam dunia perusahaan
terdapat tiga tingkatan strategi yaitu:54
1. Strategi Korporat (Corporate Strategy)
Strategi korporat adalah strategi yang disusun dalam
suatu bisnis, dimana perusahaan akan bersaing dengan cara
mengubah distinctive competence menjadi competitive
advantage. Masalah yang sangat krusial dari strategi
52
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korporat adalah bagaimana menentukan bisnis yang akan
dikembangkan, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis
yang akan dilepaskan. Keputusan untuk memasuki pasar
baru dengan produk baru (diversifikasi), cara memasuki
binis tersebut (misalnya akuisisi, pengembangan internal,
joint venture), dan cara untuk keluar dari bisnis (misalnya
spin off, sale off, likuidasi) merupakan cara-cara untuk dapat
bersaing dan memperkuat keunggulan komparatif. Oleh
karena itu strategi korporat harus didasarkan kepada
keinginan konsumen, selanjutnya perusahaan berupaya agar
produksi sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen.
2. Strategi Unit Bisnis (Strategic Business Unit)
Perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk,
akan bersaing di berbagai tingkat bisnis atau pasar.
Dengan demikian strategi dapat ditentukan pada Strategic
Business Unit (SBU), Strategic Busieness Groups,
Strategic Business Segments, Natural Business Unit atau
Product Market Units (PMU). Abell dan Hammond
mengemukakan bahwa, pada prinsipnya tingkat unit bisnis
memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Memiliki misi dan strategi.
b. Menghasilkan produk yang berkaitan dengan misi dan
strategi.
c. Bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan
jelas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka
pengembangan perencanaan strategi untuk merebut
peluang dengan menggunakan konsep kompetensi inti
merupakan sekumpulan keterampilan dan teknologi
yang berdiri sendiri. Persaingan bagi suatu perusahaan
merupakan
suatu
bentuk
perlombaan
untuk
memahirkan kompetensi serta untuk memperoleh posisi
pasar dan pengaruh pasar. Oleh karena itu untuk
memiliki kompetensi inti, perusahaan harus memiliki
tiga kriteria, yaitu:
d. Nilai bagi pelanggan (customer perceived value), yaitu
keterampilan yang memungkinkan suatu perusahaan
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menyampaikan manfaat yang fundamental kepada
pelanggan.
e. Diferensiasi bersaing (competitor differentiation), yaitu
kemampuan yang unik dari segi daya saing. Jadi ada
perbedaan antara kompetensi yang diperlukan (necessary). Tidak layak menganggap suatu kompetensi
sabagai inti jika dia ada dimana-mana atau dengan kata
lain mudah ditiru oleh pesaing.
f. Dapat diperluas (extendability). Karena kompetensi inti
merupakan pintu gerbang menuju pasar masa depan,
maka kompetensi ini harus memenuhi kriteria manfaat
bagi para pelanggan dan keunikan bersaing.
3. Strategi Fungsional (Functional Strategy)
Strategi yang dirumuskan bersifat lebih spesifik
tergantung pada kegiatan fungsional manajemen. Strategi
fungsional lebih bersifat oprasional, karena akan langsung
diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang ada
di bawah tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemen
produksi atau oprasional, fungsi manajemen pemasaran,
fungsi manajemen keuangan dan fungsi manajemen sumber
daya manusia.
5. Sustainibility/Keberlanjutan Dalam Perspektif Ekonomi
Islam
Nilai-nilai di dalam prinsip syariah menjadi semacam
spirit dalam setiap tindakan dan transaksi bisnis yang terjadi
sepanjang proses mencapai keberlangsungan usaha tersebut.
Faktor berkah dan mencari rida Allah SWT menjadi hal yang
penting dalam pencapaian keberlangsungan usaha yang
berlandaskan prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip tersebut
dapat digunakan sebagai landasan orientasi bisnis agar
senantiasa berada pada koridor syariat Islam. Kajian
keberlangsungan usaha ada beberapa
jenis, yaitu
keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya
manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan
pemasaran, yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga
kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha,
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yaitu memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya, dan
melindungi sumber daya. Terdapat beberapa aspek yang
diperhatikan untuk perkembangan aktivitas usaha dalam
kerangka Islam demi tercapainya keberlangsungan usaha, yaitu:
1. Produksi
Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan
mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka
meningkatkan maslahat bagi manusia. Seluruh kegiatan
produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal
Islami. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi
dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam
yaitu khilafah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci, nilainilai ini misalnya berwawasan jangka panjang, menepati
janji dan kontrak, menghindari hal-hal yang diharamkan
baik dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan
lain-lain
2. Pemasaran
Pemasaran dalam Islam diartikan sebagai disiplin
bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan,
penawaran, dan perubahan value (nilai) dari suatu inisiator
kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan
prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalat
(bisnis) dalam Islam. Terdapat penekanan nilai spiritual
Islam pada setiap tahapan proses pemasaran syariah yang
menyeluruh karena meliputi proses penciptaan, penawaran,
hingga perubahan nilai tambah dari suatu produk yang
ditawarkan serta akad-akad yang menyertai proses
pemasaran tersebut. Ada 4 karakteristik syariah marketing
yang dapat menjadi panduan, yaitu:
a. Teistis (rabbâniyyah) artinya bersifat ketuhanan
b. Etis (akhlâqiyyah) bermakna nilai moralitas dan etika
c. Realistis (alwaqi‟iyyah) bersifat fleksibel namun
senantiasa mengedepankan nilai-nilai religious
d. Humanistis (insâniyyah) artinya bersifat universal bagi
seluruh umat manusia dengan kekuatan persatuan
manusia.
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3. Permodalan
Dalam prinsip syariah telah diungkapkan bahwa riba
diharamkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. alBaqarah [2]: 275.

َُُٔزَ َخجَّطٝ َٛقُ٘ ًُ ٱىَّ ِزٝ ُ٘ إِ ََّل َم ََب
َ ٍُ َُ٘قٝ ُ٘ ٱى ِّشثَ َٰ٘ ْا ََل
َ َُ ۡأ ُميٝ ِٝ
َ ٱىَّ ِز
ِۚ َ َٰطَ ُِ ٍِ َِ ۡٱىٞۡ ٱى َّش
َّ ُغ ٍِ ۡث ُو ٱىشِّ ثَ َٰ٘ ْۗ ْا َٗأَ َحوٞۡ َل ِثأٌََُّّٖۡ قَبىُ ٓ٘ ْا ِإَّّ ََب ۡٱىج
َ سِّ َٰ َر ِى
َ
ِۚ
ْ
ٞ
ٓ
ُٔ فَيَ ۥَٰٚ ََٖ َغ َٗ َح َّش ًَ ٱىشِّ ثَ َٰ٘ا فَ ََِ َجب َء ۥُٓ ٍَ ۡ٘ ِػظَخ ٍِِّ َّسثِِّۦٔ فَٱّزٞۡ َٱىيَّٖ ُۡٱىج
ٓ
ۡ َل أ
َٖبِٞبس ٌُٕۡ ف
َ ِٱَّلل َٗ ٍَ ِۡ َػب َد فَأ ُ ْٗ َٰىَئ
َ ٍََب َسي
ِ ِۖ َّ َٚف َٗأٍَۡ ُش ٓۥُٓ ِإى
ِ ِۖ َّْص َٰ َحتُ ٱى
٢٢٥ ُٗ
َ َٰ َخيِ ُذ
Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya
orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya”.
Bagi pelaku usaha yang berprinsip syariah harus
menjauhkan diri dari praktik yang mengandung riba.
Penggunaan modal yang halal sangat diutamakan. Islam
telah melegalkan beberapa cara yang efektif untuk
penciptaan modal salah satunya dengan prinsip partisipasi,
yaitu mendorong kerja sama dan solidaritas yang sama-sama
saling menguntungkan. Keberadaan lembaga keuangan
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syariah memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal
dengan skema kerjasama yang telah disepakati.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber daya
perusahaan yang sifatnya dinamis sehingga diperlukan
perlakuan tertentu. Kecerdasan spiritual Islam membuka
wacana baru dalam mengelola SDM, yang mengedepankan
nilai-nilai nurani sebagai pemandu agar senantiasa
mengikuti jalan lurus. Peran manajer maupun karyawan
sama-sama sangat penting bagi bisnis dan kebaikan itu harus
dimulai dari manajer, dimana jika manajer baik, maka akan
mampu memberikan arahan yang baik kepada bawahannya.
Kembali lagi kepada figur manajer atau pelaku usaha selaku
pemimpin dalam usaha tersebut, maka keteladanan
merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki
oleh seorang manajer atau pemimpinnya.
Pengelolaan Sumber Daya Insani jika dilihat dari
sudut pandang manajemen yang Islami, terdapat empat
kemampuan dasar patut dimiliki oleh pelaku usaha dalam
kewirausahaan Islam, yaitu mampu menggerakkan motivasi
para anggota karyawannya, mampu memberikan tugas
kepada karyawan secara jelas dan sesuai kemampuan
masing-masing di bidangnya, mampu memberikan reward
atau hadiah yang dapat berbentuk materi ataupun pujian
hingga motivasi yang menyemangati karyawan, demikian
pula jika terdapat kesalahan maka manajer mampu.
memberikan punishment atau sanksi seperti dalam bentuk
teguran, selanjutnya mampu memberikan contoh yang baik
seperti sikap disiplin yang dapat diteladani oleh karyawan,
terdapat dalam firman Allah swt. dalam (QS. al-Baqarah [2]:
44).55
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Hanifiyah Yuliatul Universitas Darussalam Gontor, “Spiritualitas Islam
Dalam Kewirausahaan,” Tsaqafah 12, no. 1 (2016): 196–198.
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ُ٘
َ ُبس ِث ۡٱى ِج ِّش َٗرَْ َس ۡ٘ َُ أَّفُ َس ُنٌۡ َٗ َأّزٌُۡ ر َۡزي
َ ۞أَر َۡأ ٍُش
َ َُُّْٗ ٱى
٤٤ ُ٘
َ ُت أَفَ َٗل ر َۡؼقِي
َ ِۚ َۡٱى ِن َٰز
Artinya : “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan)
kebaktian, sedang kamu melupakan diri
(kewajiban)mu sendiri, padahal kamu
membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah
kamu berpikir”.
Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya
adalah untuk menciptakan maslahat yang optimum bagi
manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falāh yang
merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan
hidup manusia. Falāh itu sendiri adalah kemuliaan hidup di
dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki
bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah
memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan
mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan
harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama
dalam keseluruhan aktivitas produksi, karena segala aktivitas
yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan
bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, kegiatan
produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan
manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Dengan
bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi
dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqashid alsyari‟ah antara lain:
1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan
sesuai dengan maqashid al-syari‟ah. Tidak memproduksi
barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan
yaitu dharuriyyat, hajyiyat dan tahsiniyat.
a. Kebutuhan dharuriyyat (kebutuhan primer) merupakan
kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa
mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan
kebutuhan dhururiyat terbagi menjadi lima yang
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diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama,
keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan
atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlidunginya
harga diri dan kehormatan seorang, serta keselamatan
serta perlindungan atas harta kekayaan.
b. Kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder) merupakan
kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak
terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi
kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya
sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran.
c. Kebutuhan tahsiniyyat (kebutuhan tersier) merupakan
kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan
kenyamanan hidup manusia
4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan,
sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf.
5. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros,
tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan.
6. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan
pengelola, manajemen dan buruh. 56
6.

Aspek Sustainibility/Keberlanjutan dalam Perspektif
Ekonomi Islam
Islam merupakan agama yang sempurna, sebagai
sebuah sistem hidup mencakup berbagai tuntunan yang universal.
Selalu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi
manusia secara holistik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung
di dalam Al-Qur‟an maupun hadits. Ajaran Islam merupakan
ajaran yang di dalamnya terkandung keseimbangan baik itu
urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak menitik-beratkan
kepada akhirat saja, karena di dalam konsep berislam akhirat dan
dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Oleh karena itu apa yang diterima ketika di akhirat
merupakan sebuah konsekuensi yang dilakukan ketika masa
hidup.
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Sehingga segala urusan-urusan yang diatur di
dalamnya seperti konsep ekonomi dalam Islam, berbeda
framework dengan konsep ekonomi konvensional. Satu
perbedaan yang jelas yaitu ketika Islam memberikan tujuan dan
panduan mengenai aktivitas ekonomi yang jelas. Dalam aktivitas
ekonomi, Islam memiliki tujuan meteril57 (duniawi) juga
(ukhrawi) sekaligus. Hal inilah yang menjadi perbedaan
konseptual Islam dan Barat yang hanya memandang kebahagiaan
dari satu dimensi, yaitu materil. Yaitu, menilai sesuatu dengan
ukuran materi yang tampak dan terukur. Untuk mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan yang sempurna, maka asas dasar
sistem ekonomi dalam Islam tidak menjadikan akal manusia
sebagai landasan epistemologis satu-satunya. Akan tetapi, harus
menempatkan Al-Qur‟an dan al-Hadits sebagai yang utama.
Secara lebih rinci, penulis mengelaborasi perspektif Islam dalam
konteks pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi yaitu
worldview atau landasan berfikir, tujuan dan metode praktis.
a. World-view Islam dalam Ekonomi Berkelanjutan
World-view Islam berdasarkan pada tiga konsep
fundamental, yaitu Tauhid, Khalifah dan Adl. Tauhid
merupakan hal yang paling penting dari konsep-konsep yang
sudah disebutkan, karena hal ini merupakan implikasi bahwa
alam semesta yang sudah dibentuk dan diciptakan adalah
ciptaan Allah SWT. Semua yang diciptakan-Nya memiliki
tujuan masing-masing. Sehingga memberikan makna dan
signifikansi terhadap ekistensi alam semesta, yang manusia
merupakan bagian di dalamnya. Selanjutnya, Khalifah yang
merupakan tugas yang diberikan oleh Allah SWT. kepada
manusia untuk menjadi makhluk pengganti di muka bumi,
untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan pada masa
sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan:
Allah Ta‟ala berfirman58
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ٓ َٰ ۡ
ِۖ
ۡ
ُفَ اخ قَبىُ ٓ٘ ْا أَر َۡج َؼوٞض َخ ِي
َ َُّٗ ِإ ۡر قَب َه َسث
ِ  ٱۡلَ ۡسٜو ِفٞ  َجب ِػِّّٜ ل ِىي ََيَ ِئ َن ِخ ِإ
ُ َِ ۡسفَٝٗ َٖبِٞ ُۡف ِس ُذ فٝ ٍَِ َٖبِٞف
ل
َ ِۖ َك َُّٗقَذِّسُ ى
َ ل ٱى ِّذ ٍَبٓ َء َّٗ َۡح ُِ ُّ َسجِّ ُح ثِ َحَۡ ِذ
٣٣ ُ٘
َ َُ َ أَ ۡػيَ ٌُ ٍَب ََل ر َۡؼيٜٓ ِِّّقَب َه إ
Artinya : “Dan (ingatlah) tatkala Rabbmu berkata kepada
malaikat , „Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
di bumi seorang khalifah‟. Berkata mereka,
„Apakah Engkau hendak menjadikan padanya
orang yang merusak di dalamnya dan
menumpahkan darah, padahal kami bertasbih
dengan memuji Engkau dan memuliakan
Engkau?‟. Dia berkata, „Sesungguhnya Aku lebih
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.
Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa makna
khalifah adalah sebagai pengganti untuk memelihara dan
merawat bumi/alam dan tidak untuk sebaliknya yaitu
menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah. Terkahir
adalah Adl atau bersikap adil yang merupakan konsep
fundamental yang harus dipenuhi ketika pengatur sebuah
pemerintah serta mengelola lingkungan hidup. Sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas bahwa prinsip dasar
pembangunan ekonomi dalam Islam, bahwa sumber daya
alam yang diciptakan Allah SWT. merupakan modal atau
perantara untuk mencapai kemakmuran atau yang disebutkan
sebagai konsep Falah. Tanpa keadilan, adil terhadap manusia
maupun alam, falah tidak akan pernah dapat dicapai.
b. Tujuan Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam
Sebagaimana dijelaskan, bahwa falah atau
kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan
ekonomi. Konsep Falah ini merupakan konsep yang
menjelaskan kebahagian baik di dunia ataupun di akhirat,
yaitu dengan melaksanakan ajaran agama secara sempurna
atau kaffahvi. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat
menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu
dankepentingan masyarakat tentunya yang selaras dengan
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ajaran59 agama Islam. Dalam mencapai kesejahteraan
ataupun tujuan ini hal yang penting untuk diperhatikan
adalah metode pencapaiannya yaitu maqashid syari‟ah.

c. Metode Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam
Dalam ekonomi berkelanjutan, pemerintah perlu
memperhatikan lima keperluan dasar manusia yang harus
dipenuhi yaitu
1. Pemeliharaan terhadap keselamatan agama (al Din),
2. Jiwa (al-Nafs)
3. Akal (al-Aql)
4. Keturunan (al-Nasl)
5. Harta benda (al-Maal)
Standar hidup manusia yang diberikan oleh
Islam ini merupakan standar hidup yang sudah mengatur
segala hal. Melalui pendekatan maqashid syari‟ah inilah
pembangunan ekonomi dilaksanakan. Oleh karena itu
pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau
manfaat, karena tanpa pembangunan ekonomi yang tidak
sesuai dengan ajaran agama Islam kesejahteraan tidak
mungkin dicapai. Apabila penerapan konsep ini berlaku
dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin maslahat
bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang
majemuk (Amalia, 2017).
Secara umum, banyak firman Allah SWT.
yang menjelaskan bahwa semua sumber daya alam yang
diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Setidaknya ada dua dimensi dalam menggunakan sumber
daya alam. Pertama, memobilisasi sumber daya alam
yang bermaksud menghidupkan tanah mati dan memiliki
sumber tersebut. Dalam kasus ini contohnya pemerintah
dibolehkan mengambil-alih (take over) tanah apabila
bermanfaat untuk pembangunan ekonomi bagi tujuan
59
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pertambangan atau perumahan, pertanian, perdagangan,
industri ataupun untuk fasilitas orang banyak.
Kedua, pembangunan dan penggunaan sumber
alam untuk manfaat manusia. Islam sangat menganjurkan
untuk menghidupkan tanah mati dan memanfaatkan
sumber alam yang menganggur untuk kemaslahatan
manusia. Hal itu karena termasuk daripada tujuan dasar
ekonomi Islam yaitu mencari kemaslahatan dan
menjauhkan kerusakan (mafsadah) dengan melalui
penggunaan sumber secara optimal, keadilan distribusi
pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu dan
generasi, dan menghapus riba.60
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