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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia pada dasarnya selalu berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan baik. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda 

antara satu dengan yang lain. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan bentuk 

ibadah dalam Islam. Konsep tersebut juga mendorong tiap individu agar 

memenuhi kebutuhan hidupnya karena tiap individu bertanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. “Harta yang diperoleh secara halal merupakan 

fondasi dari sebuah ketenangan dalam kehidupan keluarga”. (Tamanni, 2013:5) 

Manajemen serta perencanaan keuangan sangat penting bagi kesejahteraan 

tiap individu dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari sebagai keputusan dalam 

sistem keuangan yang memiliki konsekuensi dalam kehidupan dan keluarga 

mereka. Penting bagi setiap individu untuk mengetahui bagaimana dalam 

mengatur keuangan, sehingga kapasitas diri dan keluarga dapat meningkat dan 

dalam posisi yang optimal dengan cara me-manage dan mengatur keuangan dari 

masing-masing unsur utama dan penunjangnya yang meskipun besarnya tidaklah 

harus sama, akan tetapi dapat menjadikan kapasitas dari tiap individu dan 

keluarga menjadi optimal. 

Menurut Hidayat (2010 : 73), “bahwa harta sebagai salah satu titipan Allah 

yang harus dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan. Al-

Quran telah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 5”:  
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Walaa tu’tussufahā’a amwālakumullatī ja’alal-Lāhu lakum qiyāman warzuquhum 
fīhā waksūhum waqūlūlahum qaulan ma’rūfa 
 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 

 
Perencanaan keuangan bagi keluarga merupakan suatu keharusan.  

Pembahasan terdahulu tentang perintah Islam mengenai makanan dan urutan 

prioritas dalam konsumsi memberikan beberapa pandangan yang menarik kepada 

kita untuk dapat memahami sifat perilaku konsumen dalam Islam. Dibutuhkan 

penentuan apakah tingkatan konsumsi yang berlaku dalam suatu masyarakat 

berada di bawah atau di atas tingkat sederhana. Konteks masyarakat Muslim 

sekarang ini, naif bila menganggap bahwa tekanan Islam pada sikap sederhana 

berarti menurunkan tingkatan konsumsi yang sudah rendah tersebut.  

Ajaran agama Islam, pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian 

yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan 

minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku 

konsumsi dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan 

perilaku mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu pihak konsumen. Sikap 

moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya 

konsumsi Islam, yang sifatnya nisbi dan dinamik. Dasar pemikiran pola konsumsi 

dalam Islam adalah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologik sekarang ini 
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yang timbul dari faktor-faktor psikologik buatan dengan tujuan membebaskan 

energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual. (Mannan, 1997:50). 

Sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: 

ِه فِْيَم أَْباَلُه  َوَعْن   ِة حَتَّى يُْسَأُل َعْن َأرْبٍَع ׃َعْن ُعْمِرِه فِْيَم أَفَْناُه  َوَعْن شََباِب َما عَْبٍد َيْوَم الْقَِياَم الََتُزْوُل َقَد

هِ  ِه َماَذا َعِمَل فِْي ِم ُه  َوَعْن عِْل ُه وَفِْيَم أَنْفََق ِه ِمْن أَْيَن اكْتَسََب  َماِل

Lātazūlu qadama ‘abdin-yaumal qiyāmati hatta yus-alu ‘an-arba’i, ‘an ‘umrihi 
fīma afnāhu wa-’an-syabābihi fīma ablāhu wa-‘an mālihi min aina-aktasabahu 
wa fīma an-faqahu wa-‘an ‘ilmihi mādā ‘amila 

“Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat perkara: 
tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia 
pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia 
nafkahkan, dan tentang ilmu, apa yang ia lakukan dengan ilmunya itu.” 

 Berkaitan dengan harta, hadist tersebut menyebutkan bahwa hisab harta itu 

bukan sekedar dari mana harta diperoleh melainkan juga untuk apa harta tersebut 

dipergunakan. Sholahuddin (2007:133), menjelaskan bahwa dilihat dari segi 

pemanfaatan harta, Islam telah menetapkan beberapa hal: 

a. Zakat 
Zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang telah mencapai nishab. 

                          

             

Wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimū li’ anfusikum min 
khairin tajidūhu ‘indallāh, innallāha bimā ta’malūna baṣīr 

 
“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya 
pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu 
kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110) 
 

b. Nafkah kepada diri sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi seperti 
istri, orang tua, dan anak-anak. Ini pun hukumnya fardlu 
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...                             ... 

Wa ‘alāl-maulūdi lahū rizquhunna wakiswatuhunna bil-ma’rūf lā 
tukallafu nafsun-illā wus’ahā 
 
“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah:233) 
 

c. Silaturahim dengan saling memberi hadiah, hukumnya sunnah. 

d. Sedekah kepada fuqara dan mereka yang mebutuhkannya, hukumnya 
sunnah 

              

Wa ammā bini’mati rabbika fahaddiś 

“Dan kepada orang yang meminta-minta maka janganlah kamu 
menghardiknya.” (QS. Ad-Dhuha: 11) 

e. Infaq untuk kegiatan dakwah Islam 

                               

                         

Maśalu-llażīna yun-fiqūna amwālahum fi sabīlil-Lāhi kamaśali habbatin-
an-batat sab’a sanābila fī kulli sum-bulatim-mi’atu habbatin- wal-Lahu 
yuda’ifu liman yasyā’u wal-Lāhu wasi’un ‘alīm 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” 

Pedoman-pedoman pokok yang harus dipegang pada saat akan 

membelanjakan harta bahwa kita harus mengetahui skala prioritas yang benar agar 

pembelanjaan tersebut dapat memberikan serta mendatangkan keberkahan. 

Prioritas utama dalam membelanjakan harta adalah untuk melaksanakan 

kewajiban, kemudian amalan sunnah, serta kemudian aktivitas mubah. Sedangkan 
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aktifitas yang hukumnya makruh terutama yang hukumnya haram, maka tentunya 

harus kita tinggalkan. Konsumsi merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam 

hal pemenuhan kebutuhan yang dalam Islam bertujuan dalam memelihara 

maqashid syariah, yaitu: agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan harta. Al 

Ghazali berpendapat (Karim, 2007:62), “bahwa konsumen yang bertujuan untuk 

mencapai kesejahteraan (mashlahah) dengan melakukan dan pemeliharaan lima 

tujuan dasar (maqashid syariah), yang meliputi: agama (al-dien), jiwa (nafs), 

intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan harta (al-maal)”.  

 Menurut Muhammad (2005:168) perilaku konsumsi dalam perspektif 

Islam meliputi: etika konsumsi. Di dalam Islam etika konsumsi terdiri dari 

aksioma pokok yang terdiri dari tauhid, adil, kebebasan berkehendak, halal, 

sederhana dan pertanggungjawaban, prioritas konsumsi. Prioritas konsumsi 

Muslim meliputi konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, tabungan, investasi, 

zakat, dan konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Hierarki kebutuhan Triparti 

menurut Al Ghazali (Karim, 2007:62) untuk mencapai kesejahteraan  sosial. 

Hierarki kebutuhan Triparti meliputi: dharuriyyat (kebutuhan), hajiyyat 

(kesenangan atau kenyamanan), tahsiniyyat (kemewahan).  

Hierarki kebutuhan menurut Maslow (Kotler dan Keller, 2007:227) 
meliputi: kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, 
kebutuhan keamanan seperti perlindungan dan jaminan keamanan, kebutuhan 
sosial seperti perasaan diterima sebagai anggota kelompok dan dicintai, kebutuhan 
penghargaan seperti harga diri, pengakuan, dan status, kebutuhan aktualisasi diri 
seperti pemahaman dan pengembangan diri. 

Manusia memenuhi kebutuhan hidup berorientasi pada mashlahah 

bertujuan untuk mencapai falah. Falah merupukan tujuan akhir dari umat Muslim 

yaitu mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Untuk mencapai falah, umat 
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Muslim harus menjalankan ajaran agama Islam secara kaffah atau menyeluruh. 

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi umat Muslim, maka wajib 

dilakukan sesuai dengan syariah melalui Maqashid syariah.  

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini akan menganalisis perilaku 

konsumsi persperktif maqashid syariah pada keluarga Muslim Dosen Ekonomi 

Islam Universitas Airlangga. Apakah sejauh ini para dosen ekonomi Islam telah 

menerapkan kegiatan berkonsumsi yang telah diajarkan oleh Islam atau bahkan 

belum diterapkan. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang kegiatan konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya perkembangan 

ekonomi yang ada pada masyarakat saat ini.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil 

judul Perilaku Konsumsi Perspektif Maqashid Syariah Pada Keluarga Muslim  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan penelitian ini adalah: 

 Bagaimanakah perilaku konsumsi perspektif maqashid syariah keluarga 

Muslim pada dosen Ekonomi Islam Universitas Airlangga dalam hal pemenuhan 

maqashid syariah dalam tingkatan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumsi 

perspektif maqashid syariah keluarga Muslim pada Dosen Ekonomi Islam 

Universitas Airlangga terhadap pemenuhan kebutuhan dharuriyyat, hajiyyat, dan 

tahsiniyyat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengalaman dan ilmu 

pengetahuan mengenai perilaku konsumi keluarga Muslim apakah telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. 

2. Bagi pihak-pihak terkait 

Memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

adanya kegiatan konsumsi tersebut dan bagaimana seharusnya seorang 

Muslim dalam perilaku konsumsi agar sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan 

mengenai perilaku konsumsi berdasarkan pemahaman ajaran Islam. 

1.5 Sistematika Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang intinya dan 

penjelasannya akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami hubungan 

antara satu bab dengan bab yang lain. Sistematika skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menjadi landasan 

pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis maupun faktual. Rumusan 
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masalah yang berisi konsep yang memerlukan pemecahan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan sebuah tinjauan komprehensif dan kritis terhadap teori-

teori yang relevan dengan skripsi ini. Teori, konsep, argumentasi, dan hasil 

penelitian sebelumnya sangat penting untuk memperoleh informasi yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Dengan begitu dapat diperoleh teknik atau 

pendekatan permasalahan yang tepat melalui proposisi yang diajukan. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian yang 

meliputi pendekatan penelitian, penentuan objek penelitian, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, sumber data serta teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta analisis akan 

disampaikan dan dipaparkan oleh penulis secara mendetail berdasarkan data-data, 

wawancara lapangan, dan informasi-informasi yang sudah diperoleh penulis. 

Selain itu, bab ini juga mencakup interpretasi dan hasil dari penelitian. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan, 

serta berisi penyampaian saran-saran yang mungkin bisa dipergunakan untuk 

penelitian berikutnya terkait permasalahan yang serupa serta memberikan 

masukan pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
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