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Definisi Ekonomi dalam Islam

 ilmu ekonomi dalam islam

adalah ilmu yang mempelajari

segala perilaku manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya

dengan tujuan memperoleh

falah (kedamaian dan

kesejahteraan dunia-akhirat)



Prinsip-prinsip ekonomi Islam:

1.Kebebasan individu dalam konteks

kesejahteraan sosial

Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-

batas tertentu yang berhubungan dengan

kepentingan masyarakat dan tidak

mengakui pendapatan yang tidak diperoleh

dengan cara tidak sah.

Firman Allah: 

“…kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan

dibumi..”(QS. Al Baqarah:255)



2. Mencapai distribusi pendapatan dan
kekayaan yang adil dan merata.

“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-
penguasa dibumi dan Dia meninggikan sebagian kamu
atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk
mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhann-mu amat cepat siksaNya, dan
sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha
Penyanyang.”(QS. Al-An’am: 165)

Dalam islam, kekayaan tidak boleh hanya
dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya,
kekayaan harus harus berperan sebagai capital
produktif yang akan meningkatkan besaran
produk nasional dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.



3. Implementasi Zakat

Zakat merupakan alat distribusi kekayaan
dari orang yang mampu kepada masyarakat
yang kurang mampu, manfaat zakat
diantaranya adalah:

 Memenuhi kebutuhan masyarakat yang
kekurangan.

 Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.

 Menekan jumlah permasalahan sosial,
kriminalitas, pelacuran, gelandangan,
pengemis dan lain-lain.

 Menjaga kemampuan beli masyarakat agar
dapat memelihara sektor usaha. Dengan
kata lain zakat menjaga konsumsi
masyarakat pada tingkat yang minimal,
sehingga perekonomian dapat terus
berjalan



4. Penghapusan/pelarangan riba

 Riba adalah segala tambahan atas
pinjaman atau tambahan dari pertukaran
pada satu jenis barang yang sama. (QS.
Albaqarah: 275-281, Ali Imran: 130-132,
An-Nisa:161, Ar Rum:39).

 Cara transaksi yang dibenarkan dalam
Islam adalah pertukaran ekonomi yang
bersifat produktif tanpa ada unsur riba
(bunga), gharar (manipulasi), maisir (judi),
ikhtikar (penimbunan), tatfif (curang)

 ”...Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...”(Al baqarah: 275)



Lembaga keuangan yang

menerapkan konsep syariah yang

berfungsi untuk menghindari riba,

diantaranya:

 Bank syariah

 Asuransi Syariah

 Pegadaian Syariah

 Wakaf



Nilai-Nilai Sistem Ekonomi 

Islam

 Perekonomian Masyarakat Luas

 Keadilan dan Persaudaraan

Menyeluruh

 Keadilan Sosial

 Keadilan Ekonomi

 Keadilan Distribusi Pendapatan

 Kebebasan Individu dalam

Konteks Kesejahteraan Sosial



Harta dalam Pandangan Islam

 Pemilik Mutlak Harta adalah Allah

swt

 Harta merupakan Amanah Allah swt

 Harta merupakan perhiasan hidup

 Harta merupakan ujian keimanan

 Harta sebagai bekal ibadah

 Pemilikan harta dilakukan melalui

usaha yang halal



Harta dalam Pandangan Islam

 Dilarang mencari harta, berusaha,
atau bekerja yang dapat melupakan
kematian, mepupakan dzikrullah,
melupakan shalat dan zakat, dan
memusatkan kekayaan pada orang
kaya saja

 Dilarang menempuh usaha yang
haram.



Cara-Cara Pemilikan Harta

 Menguasai sesuatu yang masih

bebas

 Melalui jual beli

 Melalui pewarisan

 Melalui sesuatu yang sudah

dimiliki sebelumnya


