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 ABSTRACT 

Sukoco, Daud. The concept of Tabdhi>r and Isra>f in Islamic Economy Studies. 

Thesis, Department of Islamic Economics, Postgraduate Program, Islamic 

State Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor: Dr. Aksin, SH, M.Ag. 

  

tabdhi<r and isra>f behavior in the study of contemporary economic sociology is 

a form of behavior deviations in the economy, especially consumption. Therefore 

in Islamic economy studies always refer to the text as the basis of its normative 

philosophy and socio-historical as ibrah to realize the establishment of civil 

Society. It is a society that born in the guidance of the Lord. 

The purposes of this study are (1) To explore the historical roots and causes of 

tabdhi<r and isra>f behavior in Post-modern society. (2) To describe the concept 

of tabzir and israf in Islamic Economy Studies. (3) To provide the good behavior 

offer for consumer behavior. 

The method used is qualitative-descriptive bibliography. Data collected by the 

method of documentation, and then processed by the method of editing and 

organizing the data. Then, the analysis was performed using the deduction method 

using israf and tabzir concept in Islamic Economy Studies. 

The conclusion of this study. First, behavioral history of tabdhi>r and isra>f 

especially tabzir is exist from the expulsion of Adam from Paradise to the 

industrial revolution in England. Second, Tabdhi>r and Isra>f behavior is a form 

of fraud and deviation in economic behavior, especially in consumption. Third, 

Islam as universal and intergral religion is offering a solution on israf and tabzir 

behavior. It is restoring a wordview that consumption is a means to meet the basic 

needs and a means of worship. The merge of consumption satisfaction and 

creative satisfaction until the achievement of an optimal condition that is ready for 

the creation is an alternative offer on tabzir and israf behavior. Doing savings and 

balance is an ideal consumption behavior. Social dimension in consumption based 

on Shari'ah is a form of social care which is based on tauhid and human affection, 

so that it form a fair and polite society. 

  

Keywords tabz{i>r, isra>f, Justice, Social Dimension. 
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ABSTRAK 

 

Sukoco, Daud. Konsep tabdhi>r dan isra>f dalam Kajian Ekonomi Syari’ah. 

Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Aksin, S.H., M.Ag. 

 

 

Perilaku tabdhi<r dan isra>f dalam kajian sosiologi ekonomi kontemporer 

merupakan bentuk penyimpangan dalam perilaku ekonomi khususnya konsumsi. 

Maka dalam kajian ekonomi Syari’ah selalu merujuk kepada teks sebagai 

landasan filosofis normatifnya dan sosio-historis sebagai ibrah untuk 

mewujudkan terbentuknya civil Society. Yaitu suatu tatanan masyarakat yang lahir 

dalam buaian petunjuk Tuhan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menggali akar sejarah serta penyebab 

perilaku tabdhi<r dan isra>f masyarakat Post-modern. (2) Untuk 

mendeskripsikan konsep tabdhi<r dan isra>f dalam kajian ekonomi Syari’ah. (3) 

Untuk memberikan tawaran perilaku yang ideal bagi perilaku konsumen. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan. 

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu diolah dengan metode 

editing dan pengorganisasian data. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan 

metode deduksi menggunakan konsep Konsep tabdhi>r dan isra>f dalam Kajian 

Ekonomi Syari’ah. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Pertama, Sejarah perilaku 

tabdhi<r dan isra>f khususnya tabdhi<r sudah ada sejak peristiwa turunnya 

Adam dari surga ke dunia hingga revolusi industri di Inggris. Kedua, perilaku 

tabdhi<r dan isra>f merupakan bentuk penyelewengan dan penyimpangan dalam 

perilaku ekonomi khususnya dalam konsumsi. Ketiga, Islam sebagai Agama yang 

intergral dan universal memberikan tawaran terhadap perilaku tabdhi<r dan 

isra>f. Yaitu: mengembalikan wordview bahwa konsumsi merupakan sarana 

untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sarana untuk ibadah. Bertindak efisien 

dalam konsumsi, memaksimalkan nilai guna dan maslahah serta bergabungnya 

kepuasan konsumtif dan kepuasan kreatif hingga tercapainya keadaan siap kreasi 

secara optimal dan Berlaku iqtisad, seimbang, merupakan pola konsumsi yang 

ideal merupakan tawaran terhadap perilaku tabdhi<r dan isra>f. Dimensi sosial 

dalam konsumsi yang didasarkan pada syari’ah merupakan bentuk kepedulian 

sosial yang berlandaskan tauhid dan kasih sayang sesama manusia, sehingga 

terbentuk tatanan masyarakat yang adil dan beradab. 

 

Kata kunci: Tabdhi>r, Isra>f, Keadilan, Dimensi Sosial. 
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TRANSLITERASI 

 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 k ك }d ض d د ’ ء

 l ل {t ط dh ذ b ب

 m م }z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و f ف sh ش }h ح

 y ي q ق {s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a>, i> dan u>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw”. 

Contoh: 

Bayna, `‘alayhim, qawl, mawd}u>‘ah. 



xiii 

 

 

 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi  bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-

Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib 

bukan Fahuwa wa>jibu dan bukan pula Fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>‘ marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

a. Na‘at dan Mud}a>f 

ilayh 

: Sunnah sayyi>‘ah, al-maktabah al-

mis}ri>yah. 

b. Mud}a>f : Mat}ba‘at al-‘a>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>‘ mushaddadah (ya‘ bertashdi>d) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>‘ marbu>t}ah maka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya>‘ bertashdi<d berada di tengah kata 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi>. 

b. Ibn Taymi>yah, al-Jawzi>yah. 

c. Sayyid, mu‘ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Dalam kajian ekonomi, masalah keinginan (termasuk didalamnya kebutuhan) 

manusia merupakan tema sentral dalam susunan paradigmanya1.Ada sebagian 

manusia menganggap bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan bisa diraih apabila 

seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi2.Dalam pengertian ilmu ekonomi 

konvensional sebagai ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya yang tak terbatas terhadap sumberdaya yang 

terbatas. 

Saat ini masyarakat telah memasuki era post-modernatau masyarakat 

industrial, Sebuah era dimana yang namanya keinginan dan kebutuhan telah 

menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas dan makin sulit dibedakan satu sama 

lainnya3. Kaburnya masalah kebutuhan dan keinginan merupakan sebuah 

persoalan karena masyarakat sangat sulit membedakan mana yang merupakan 

keinginan yang berimplikasi pada pemenuhan keinginan yang dikemas menjadi 

seolah-olah kebutuhan. 

Mencairnya kebutuhan dan keinginan tidak terbentuk dengan sendirinya, 

melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.Hal ini terjadi karena 

kemajuan teknologi yang mampu memproduksi barang secara besar-besaran 

                                                           
1 Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN press), 24. 
2Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam Rajawali Press, 

2015), 1. 
3 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-

Modernisme (Jakarta: Kencana, 2014), 106. 
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dalam waktu yang singkat sehingga barang produksi yang melimpah tidak ada 

nilainya ketika belum didistribusikan ke pasar.Dengan demikian dibutuhkan 

sebuah strategi pemasaran agar barang produksi bisa dikonsumsi secara luas. 

Bahkan terkadang mengabaikan moral dalam pemasarannya 

dengancaramanipulasi selera pasar dengan menciptakan pseudo kebutuhan.  

Selain tingkat produksi yang melimpah, juga ada persaingan pasar dan 

manajemen sosial yang akan bersatu memberikan tekanan kepada konsumen 

untuk konsumsi. Sehingga konsumen tidak merasakan jika dirinya sedang 

dieksploitasi oleh kekuatan pasar yang menghegemoni dan secara tidak sadar akan 

membentuk suatu sistem yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai seduction4. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberi tekanan pada konsumen adalah 

dengan cara penyebaran iklan produk budaya yang merangsang munculnya 

perilaku konsumsi yang sinergistik (synergitic consumtion)5dan terbentuknya 

masyarakat konsumen. 

Di era post-modern ini dimana masyarakat mengonsumsi produk-produk 

budaya umumnya tidak didorong oleh kebutuhan,akan tetapi karena pengaruh 

iklan produk budaya yang menciptakan logika hasrat yang dibentuk oleh daya 

tarik budaya popular6. Saat ini boleh dikatakan bahwa manusia tidak terlepas dari 

kekuatan industri budaya yang memanipulasi selera pasar.Ia tidak hanya memoles 

produk budaya, tetapi dengan produk budaya ini lantas mengonstruksi selera, cita 

rasa, dan bawah sadar khalayak. Industri budaya saat ini telah membentuk suatu 

                                                           
4 Ibid.,108. 
5Synergitic Consumtion adalah gabungan dari sekian banyak aktifitas leisure, hobi dan perilaku 

keranjingan. 
6 Suyanto, Sosiologi, 114. 
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masyarakat yang lebih mengutamakan penampilan luar (life style) dan gengsi 

menjadi sesuatu yang penting. 

Gaya hidup  masyarakatyang lebih memperioritaskan tanda, simbol dan 

merkdagang daripada nilaiguna. Mengutamakan berbelanja sudah menjadi bagian 

darilife style7. Terjadinya pergeseran paradigma dari slogan “saya berfikir maka 

saya ada” bergeser menjadi “ saya belanja maka saya ada”. Apalagi saat ini 

belanja lebih dimudahkan dengan tersedianya fasilitas penggunaan kartu kredit 

dan dan tersedianya fasilitas belanja online yang jangkauannya sangat luas dan 

dilayani selama 24 jam8.Dengan demikian kebutuhan menjadi semakin meningkat 

karena kekuatan pasar mampu menciptakan keinginan-keinginan yang 

dimanipulasi menjadi seolah-olah kebutuhan. 

Dalam istilah kajian ekonomi syari’ah, belanja yang tidak semestinya 

merupakan  perilaku konsumsi yang boros dan berlebihan, perilaku yang lebih 

mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala perioritas akan 

mendorong perilaku gaya hidup yang bermewah-mewah9. Bermewah-mewahan 

dalam terminologi agama adalah masuk dalam kategori perilaku isra>f10atau 

berlebih-lebihan.Sementara al-Qur’an memaklumatkan serangan terhadap 

kemewahan11.Dengan bermewah-mewahan manusia menjadi lupaakan kewajiban 

sosialnya serta mengesampingkan keadaan masyarakat sekitarnya. 

                                                           
7 Gaya Hidup (life Stile) diekspresikan melalui apa yang dikenakan seseorang, apa yang ia 

konsumsi dan bagaimana sikap atau berperilaku ketika ada dihadapan orang lain. 
8Masyarakat konsumen adalah sebuah masyarakat yang cenderung diorganisasikan di seputar 

konsumsi ketimbang produksi barang dan jasa. 
9 Usman Effendi, Psikologi Konsumen (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 17. 
10Isra>f  berarti berlebih-lebihan dan pemborosan, yang mengakibatkan menjadi sia-sia dan tidak 

berguna. 
11 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 152. 
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Selain perilaku berlebih-lebihan (isra>f) Islam juga melarang perilaku 

tabdhi>r12.D. de Santillana mengatakan bahwa pemborosan adalah suatu bentuk 

penyakit jiwa13.Pelaku pemborosan dan berlebih-lebihan sudah tidak lagi 

menggunakan nalar rasional kalkulatif, akan tetapi perilaku yang lebih bersifat 

irrasional spekulatif, sehingga harta yang dibelanjakan tidak tepat sasaran dan 

menjadi sia-sia. 

Pemborosan atau perilaku tabdhi>r meskipun hanya terdapat dalam satu ayat 

(surat al-Isro’ayat 26-27) tetapi dengan keras perilaku tabdhi>r dikatakan sebagai 

teman syetan. ِِِالشََّياِطي ِِإْخَوانَِ رِيَنَِِِكانُوا ِاْلُمَبذِ  ِِإنَِّ ِتَ ْبِذيرًا رِْ َِوالِتُ َبذِ  " Kata ِ  jamak "اخوان"ِ

dari ِ  yang berarti persamaan dan keserasian. Sementara dalam ayat yang "أخ"

lainsecara keseluruhan menyebutkan larangan menjadikan syetan sebagai teman. 

Syetan adalah seburuk-buruk teman14.Syetan juga merupakan musuh nyata yang 

harus dijauhi dan dihindari15.Kemudian larangan mengikuti langkah-langkah 

syetan16.Dengan demikian, dampak dari pelarangan tabdhi>r dari aspek ekonomi 

syari’ah membawa efek yang cukup signifikan baik secara mikro maupun makro. 

Kebutuhan,  keinginan, hasrat, dan kehendak manusia tidak akan terkendali 

tanpa adanya sistem nilai yang baku dan universal.Pengabaian terhadap sistem 

nilai mengakibatkan mundurnya kualitas hidup manusia.Sistem nilai pun jika 

bersumber pemikiran manusia masih bias, berpihak dan subyektif.Maka satu-

                                                           
12Tabzir adalah suatu kegiatan menyalahgunakan, menghambur-hamburkan dan merusak harta. 
13 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

1997), 43. 
14Al-Qur’an, 4: 38. 
15Al-Qur’an, 2: 186. 
16Al-Qur’an, 2: 208. 
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satunya sumber nilai yang obyektif dan universal adalah nilai yang bersumber dari 

nilai universal agama. 

Kajian tabdhi>r dan isra>f dalam perspektif Ekonomi Syari’ah menjadi 

penting untuk dikaji.Karena Islam sebagai agama yang integral dan universal, 

sempurna dan orisinal17.Agama yang tetap relevan disetiap waktu dan 

tempat.Meskipun problem yang dihadapi zaman dahulu berbeda dengan saat 

ini.Sehingga diperlukannya pendekatan yang menggunakan interdisipliner, seperti 

pendekatan historis, filosofis, psikologis maupun sosiologis.Pemahaman secara 

konstektual dibutuhkan untuk membaca perkembangan sosial, ilmu agama 

mampu merespon realitas aktual secara konstektual, dan mampu merespon 

tantangan kontemporer secara dinamis dan solutif18. Sehingga Islam sebagai 

agama universal dan intergral akan menemukan maknanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perilaku tabdhi>r  danisra>f  dalam masyarakat post-modern? 

2. Bagaimana konsep tabdhi>r  danisra>f  dalam kajian ekonomi Syari’ah? 

3. Bagaimana Tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap perilaku tabdhi>r dan 

isra>f dalam masyarakat Post-Modern? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

                                                           
17 Yusuf Qardhawi, Reposisi Islam (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001), 33. 
18Jamal Ma’mur Asmuni, Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2015), 4. 
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1. Untuk menggali akar sejarah serta sebab terjadinya perilaku tabdhi>r 

dan isra>f  masyarakatpost-modern. 

2. Untuk mendeskripsikan konsep tabdhi>r dan isra>f dalam kajian 

Ekonomi Syari’ah. 

3. Untuk memberikan tawaran terhadap perilaku tabdhi>r dan isra>f 

dalam masyarakat Post-Modern. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara sederhana ada dua manfaat dari kajian ini, pertama, berbentuk 

manfaat teoritis yang merupakan pengetahuan yang lebih disistematiskan.Dan 

yang Kedua, manfaat praktis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan aplikatif bagi kalangan 

akademisi dan juga masyarakat. Adapun rincian manfaat yang diperoleh dari 

kajian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 Kajian ini merupakan secercah harapan untuk menambah khazanah 

pemikiran khususnya mengenai konsep tabdhi>r dan isra>f. Dan mengetahui 

bagaimana perilaku yang ideal dalam konsumsi,sehingga bisa menjadi salah 

satu rujukan untuk akademisi Ekonomi Syari’ah khususnya, dan civitas 

akademika umumnya. 

b. Manfaat Praktis 

 Dari hasil kajian ini diharapkan bisa dijadikan pijakan nilai dan 

wordview bagi kalangan akademisi dan juga masyarakat luas.Sehingga 

perilaku tabdhi>r dan isra>f yang sudah life style dapat dihindari dan 



7 

 

masyarakat kembali menerapkan nilai-nilai Islam yang ideal dalam seluruh 

aspek kehidupan.Dan konsumsi yang ideal dan konsumsi yang berdimensi 

sosial bisa diaplikasikan.Sehingga perilaku ekonomi dengan landasan nilai 

yang universal tidak hanya sekadar peristiwa budaya, akan tetapi peristiwa 

religious.  

E. Telaah Pustaka 

Kajian tentang konsep tabdhi>r dan isra>f telah banyak dilakukan oleh pakar 

ekonomi Syari’ah. Ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas hal-hal yang 

terkait dengan konsep tabdhi>r  danisra>f . Diantaranya:  

Bagong Suyanto dalam buku “Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi 

di Era Masyarakat Post Modernisme19” menjelaskan mengenai perilaku 

masyarakat konsumen. Rumusan masalah dalam buku ini, yaitu mengenai apa 

yang melatarbelakangi terbentuknya masyarakat konsumen, bagaimana perilaku 

konsumen sinergistik dan implikasinya terhadap gaya hidupmasyarakat. Dan 

bagaimana kekuatan industri budaya mempengaruhi konsumen agar terus 

mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan.Adapun tujuan penulisan buku ini 

adalah untuk menjelaskan mengenai terbentuknya masyarakat konsumen serta 

memperkaya dan memperbarui tema-tema yang dibahas dalam kajian sosiologi 

ekonomi kontemporer.Tetapi dalam buku ini sedikit menjelaskan respon 

akademik terhadap hegemoni kapitalis di era post-Modernisme. Adapun dalam 

kajian ini, penulis akan membahas bagaimana Ekonomi Syari’ah 

                                                           
19 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post- 

Modernisme (Jakarta: Kencana, 2014). 
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mampumenjawab tantangan sekaligus peluang untuk bisa survive didalam pusaran 

ekonomi mainstream kapitalis. 

Dalam buku terjemahan yang berjudul “Ghuluw benalu dalam ber Islam karya 

Abdurrahman bin Mu’alla al-Luwaihiq”20memaparkan perilaku berlebihan dalam 

perilaku dakwah. Rumusan masalah dalam buku ini adalah bagaimana akar 

ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama dan tabiatnya dalam kehidupan orang-

orang muslim kontemporer. Apa ruang lingkup ghuluw aqidah, syari’ah dalam 

perilaku individu maupun sosial. Adapun tujuan dari kajian ini adalah mengetahui 

hakikat ghuluw dan kritik terhadap fenomena ghuluw menurut wacana nash dan 

kaidah syari’ah. Ada kesamaan pembahasan dalam kajian ini yaitu mengenai 

perilaku berlebih-lebihan.Adapun perbedaannya adalah terletak pada obyek 

kajiannya, objek berlebihan (ghuluw) dalam kajian ini adalah dakwah.Sementara 

objek berlebihan (isra>f) dalam kajian ini adalah perilaku berlebihan dalam 

kontek kajian ekonomi Syari’ah. 

Dalam sebuah artikel “Narkotika kebudayaan” karya Muhammad Ainun 

Nadjib:21”menerangkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan berpotensi dan 

mempunyai daya destruktif seperti halnya narkotika.Permasalahan dalam kajian 

ini adalah persoalan realitas narkotika dalam kehidupan masyarakat, pemahaman 

yang sempit mengenai narkotika kebudayaan.Narkotika kebudayaan dalam kajian 

ini memiliki makna ideomatik, dan lebih bersifat konotatif.Bahwa apapun yang 

dikonsumsi secara berlebihan memiliki potensi haram.Haram disini bersifat 

ketidaksehatan biologis dan psikologis. Dalam hal ini hedonisme misalnya 

                                                           
20 Abdurrahman bin Mu’alla al-Luwaiqi, Ghuluw Benalu Dalam Ber Islam (Jakarta: Darul Falah, 

2003). 
21 Emha Ainun Nadjib, Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki. (Jakarta: Kompas, 2016). 
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merupakan suatu pola, standar konsumsi dan simbolisasi perilaku kehidupan 

bermuatan keberlebihan dan kecenderungan artifisial: ia berpotensi terhadap 

narcotizing Function. Adapun tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui 

makna narkotika dalam arti luas bahwa materialisme berlebihan dan 

konsumtifisme merupakan salah satu bukti dekadensi kebudayaan masyarakat 

modern. 

Skripsi “Makna tabdhi>r dan isra>f dalam al-Qur’an” karya Umi latifah 

mahasiswa UIN Suka Yogyakarta22 menjelaskan konsep tabdhi>r  danisra>f  

dalam al-Qur’an. Rumusan masalah dalam kajian ini yaitu ayat apa saja tentang 

tabdhi>r dan isra>f dalam al-Qur’an, bagaiman penafsiran ayat-ayat tentang 

tabdhi>r dan isra>f serta bagaimana caranya agar terhindar dari perilaku 

tabdhi>r dan isra>f. Adapun tujan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui ayat-

ayat tentang tabdhi>r dan isra>f dalam al-qur’an, Penafsiran ayat-ayat tentang 

tabdhi>r dan isra>f  dan cara agar terhindar dari perilaku tabdhi>r dan isra>f 

berdasarkan al-Qur’an. Tetapi dalam kajian ini belum membahas secara spesifik 

perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam kajian ekonomi syari’ah, baik secara makro 

maupun secara mikro. 

Kajian ilmiah selanjutnya adalah buku “Perilaku Konsumen dalam Perspektif 

Ilmu Ekonomi Islam” karya Muhammad Muflih, M.A23, yang menjelaskan 

mengenai perilaku konsumen muslim yang ideal. Rumusan masalah dalam buku 

ini adalah apa keunggulan perilaku konsumen muslim, bagaimana hubungan 

perilaku konsumen sebagai pribadi dan hubungannya dengan lingkungan sosial 

                                                           
22Umi Latifah, Skripsi Makna Tabdhi>r dan Isra>f Dalam Al-Qur’an.(UIN Yogyakarta, 2015). 
23 Muhammad Muflih, Perilaku Komsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Press) 2006. 
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dan kontribusinya terhadap pembangunan. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk 

mengupas pengembangan teori perilaku konsumen muslim yang memiliki potensi 

sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat. Kajian ini memiliki kesamaan 

mengenai perilaku yang ideal muslim, akan tetapi perbedaannya adalah belum 

adanya pembahasan mengenai perilaku masyarakat konsumen yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. 

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dalam kajian ini penulis akan menampilkan 

ulang sebagian, menegaskan kembali mengenai masyarakat konsumen dan yang 

melatarbelaknginya dengan menggunakan teori sosiologi ekonomi kontemporer. 

Kemudian mengelaborasikan fenomena tersebut dengan konsep tabdhi>r dan 

isra>f  dalam kajian ekonomi Syari’ah, serta menelusuri dan melacak akar sejarah 

dan ideologis dari perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam masyarakat. 

F. Landasan Teori 

Kajian ini menggunakan teori sosiologi ekonomi kontemporer dan teori 

ekonomi syari’ah.Alasan menggunakan Teori sosiologi ekonomi kontemporer 

karena tindakan individu dalam ekonomi dipengaruhi oleh tindakan sosial, 

tindakan ekonomi tidak selalu rasional-kalkulatif dan perilaku ekonomi tidak 

lepas dari konteks struktur sosial dan kebudayaan dimana masyarakat hidup24. 

Sosiologi ekonomi kontemporer menitikberatkan pada persoalan bagaimana 

kekuatan industri budaya mempengaruhi konsumen sehingga terjadi perubahan 

gaya hidup dan berbagai isu yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya yang 

                                                           
24Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post- 

Modernisme (Jakarta: Kencana 2014), 22. 
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terjadi pada masyarakat post-modern25. Jadi teori ini digunakan untuk melihat 

femonema sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat post-modern. 

Adapun kajian ekonomi syari’ah yang merupakan pokok pembahasan dalam 

kajian ini. Penulis berupayamendeskripsikan perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam 

perspektif ekonomi syari’ah yang digali dari norma-norma yang bersumber dari 

teks dan sosio-historis kehidupan rasulullah saw. Kemudian penulis akan 

memberikan tawaran bagaimana perilaku yang ideal dalam konsumsi dalam 

perspektif ekonomi Syari’ah. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif kualitatif yang mengambil model kepustakaan atau library 

research. Yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dari sumber 

penelitian dengan tujuan menggambarkan data secara deskriptif.  

 

 

2. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini membutuhkan berbagai sumber data yang digunakan ada 

dua kategori, pertama sumber data primer: Al-Qur’an dan tafsir (al-Isra’: 26-

27), (al-An-an’am: 141), dan al-Hadist dengan pemahaman ulama’ klasik 

yang merupakan landasan sistem dan nilai ekonomi Syari’ah. Buku Perilaku 

Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, karya Muhammad 

                                                           
25Ibid. 
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Muflih26; Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat 

Post-Modernisme, karya Bagong Suyanto27; Teori Sosiologi Modern, karya 

George Ritzer28; Makna Tabdhi>r dan Isra>f dalam Al-Qur’an, Karya Umi 

latifah29. Juga buku-buku, kitab-kitab klasik dan kontemporer, e-jurnal dan e-

book. Sedang data sekunder berupa blok, wordpress, esay, majalah, bulletin 

dan lainnya yang terkait dengan pembahasan. Sumber data pustaka diperoleh 

di perpustakaan Pascasarjana IAIN Ponorogo, perpustakaan Pusat IAIN 

Ponorogo, perpustakaan Unida dan maktabah syamilah.Telaah dilakukan 

dengan upaya pendalaman materi untuk mendapatkan data yang saling terkait 

dan data yang komprehensif. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah teknik dokumentasi 

(document review).30Dokumentasi berupa buku-buku, jurnal, dan karya 

tulisan lainnya baik dalam bentuk elektronik maupun cetak.Data data tersebut 

diperoleh melalui internet, perpustakaan, dan juga maktabah syamilah. 

4. Pengolahan data 

Setelah proses pengumpulan data dilakukan maka selanjutnya adalah 

mengolah data tersebut agar penelitian dapat terlaksana secara proporsional,  

sistematik, dan terarah.  Dalam pengolahan data, penulis mengutip apa 

adanya kedalam bentuk pointer-pointer, sehingga ketika data sudah di 

                                                           
26 Muhammad Muflih, Perilaku Komsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Press) 2006. 
27 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post- 

Modernisme (Jakarta: Kencana 2014). 
28 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2015).  
29 Umi Latifah, Skripsi Makna Tabzir dan Isrof Dalam Al-Qur’an  (UIN Yogyakarta, 2015). 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 225. 
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kumpulkan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis sesuai 

rumusan masalah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan, 

kemudian diikuti dengan analisis data dan interpretasi terhadap data-data 

tersebut guna menemukan jawaban dari persoalan yang 

dikemukakan.Kemudian meninjau dan memahami tabdhi>r dan isra>f dalam 

teks-teks karya klasik dan buku-buku kontemporer, berusaha terlibat dalam 

memaknai teks, menggunakan teks tepat secara fungsional, melakukan 

analisis dan mentransformasikan teks secara kritis. 

B. Sistematika Pembahasan  

Sebagai sebuah langkah akademik dan sistematik untuk menjabarkan kajian 

ini, menjawab rumusan-rumusan masalah yang diajukan dan memenuhi tujuan 

penelitian yang sudah disebutkan, maka pembahasan kajian ini akan dibagi 

menjadi lima bab yang saling berkaitan dan merupakan kesatuan pembahasan 

yang utuh, yaitu: 

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penjelasan 

secara umum dan gambaran tentang tabdhi>r dan isra>f . Sedang susunannya 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah penjelasan dan pemaparan awal peneliti terkait 

penelitian yang akan dilaksanakan serta maksud dan tujuan penelitian ini. 

Bab kedua berisi tentang perilaku tabdhi>rdan isra>f di masyarakat, 

terminologi tabdhi>r dan isra>f hanya ada dalam wacana kajian Islam.Adapun 
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dalam kajian ekonomi konvensional istilah yang digunakan adalah perilaku 

konsumtif atau masyarakat konsumen. Dalam pembahasan ini penulis akan 

memaparkan gambaran umum tentang perilaku tabdhi>r dan isra>f di era post-

modern.Kerangka pemikiran dan pendekatan masalah dalam kajian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi ekonomi kontemporer.Alasan 

menggunakan teori ini karena fokus obyek kajian sosiologi ekonomi kontemporer 

adalah masalah eksploitasi konsumen dan industri budaya.Pembahasan 

selanjutnya adalah sisi historis dari perilaku tabdhi>r dan isra>f. Sisi historis dan 

ideologis merupakan hal yang penting, karena sejarah merupakan data kepastian 

masa lalu yang bisa dijadikan pijakan untuk melihat kemungkinan dimasa yang 

akan datang. Kemudian kajian dilanjutkan mengenai akar atau penyebab 

terbentuknya perilaku perilaku tabdhi>r dan isra>f. Karena dinamika sosial tidak 

terbentuk dengan sendirinya, melainkan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sehingga pola masyarakat berubah. Fungsi bab ini adalah 

penjelasan secara teoritis, historis, dan sosiologis terkait landasan dasar penelitian 

ini dari sumber-sumber terpercaya hasil pengamatan dan literasi peneliti baik dari 

kitab-kitab klasik, kontemporer, buku, jurnal, majalah maupun internet sebagai 

dasar teori penelitian yang dilakukan peneliti. 

Bab ketiga berisi tentang paparan data penelitian yang meliputi tabdhi>r dan 

isra>f dalam kajian ekonomi Syari’ah yang merujuk kepada al-Qur’an dan al-

Hadist yang merupakan landasan nilai universal yang menjadi ajuan dan pedoman 

dalam kajian ekonomi Syari’ah dengan menggunakan pemahaman ulama’ dan 

pakar ekonomi Syari’ah.Karena dari berbagai pandangan para ulama’ dapat 
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dijadikan rujukan dan juga bahan pertimbangan yang merupakan khazanah Islam. 

Yang terakhir dalam bab ini adalah menggali wisdom dari pelarangan perilaku 

tabdhi>r dan isra>f. Karena dalam kaedah ushul bahwa sesuatu yang diperintah 

pasti membawa manfaat, sedangkan sesuatu yang dilarang masti membawa 

madharat. Dengan demikian, ketika sudah diketahui madharat dari perilaku 

tabdhi>r dan isra>f maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk berlaku adil dalam 

perilaku ekonomi khususnya dalam hal konsumsi. Fungsi bab ini adalah 

pemaparan konsep tabdhi>r dan isra>fdalam masyarakat post-modern dalam 

pandangan ekonomi Syari’ah. 

Bab keempat adalah Tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap perilaku tabdhi>r 

dan isra>f.Dalam bab peneliti akan memaparkan wordview Islam terkait 

pandangan Ekonomi Syari’ah dalam konsumsi, karena perilaku tabdhi>r dan 

isra>f merupakan perilaku konsumsi yang bertentangan dengan nilai ekonomi 

Syari’ah. Kemudian dilanjutkan dengan tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap 

perilaku tabdhi>r dan isra>f yaitu: menjaga kesehatan fisik dan mental spiritual, 

bertindak efisien dalam perilaku konsumsi,memaksimalkan nilai guna (utility) dan 

maslahah serta berlaku adil dalam konsumsi. Kemudian dimensi konsumsi dalam 

kajian Ekonomi Syari’ah. Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan 

dimensi konsumsi yang merupakan karakteristik dari Ekonomi Syari’ah. Fungsi 

bab ini adalah memberikan sebuah tawaran atas perilaku tabdhi>r dan isra>f 

dalam kajian Ekonomi Syari’ah. 

Bab kelima adalah penutup.Bab ini berisi kesimpulan dari ketiga rumusan 

masalah yang telah dipaparkan dalam bab-bab diatas.Kemudian saran dan yang 
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terakhir adalah kata penutup atau kesimpulan dari seluruh pembahasan. Fungsi 

bab ini adalah memudahkan bagi pembaca untuk menemukan jawaban dari 

rumusan masalah yang berisi kesimpulan akhir dari proses penelitian yang 

dilakukan peneliti disertai dengan bukti-bukti pendukung penelitian.   
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BAB II 

PERILAKU TABDHI><R DAN ISRA<FMASYARAKAT POST-MODERN 

 

Ada tiga pokok pembahasan dalam bab ini. Pertama, pembahasan mengenai 

post-modern yang merupakan objek kajian ini, dan perilaku tabdhi>rdan 

isra>fdalam masyarakat post-modern yang merupakan salah satu karakteristik 

utamanya adalah terbentuknya masyarakat konsumen (consumersociety).Kedua, 

latar historis dan ideologis yang melatarbelakanginya.Karena bagaimanapun suatu 

tatanan masyarakat merupakan kontinuitas dari masyarakat sebelumnya baik dari 

aspek historis maupun ideologis.Dan Ketiga, latar psikologis dan sosiologis 

terciptanya perilaku tabdhi>rdan isra>fdalam masyarakat post-modern. 

A. Perilaku Tabdhi>r dan Isra>f  Masyarakat Post-Modern   

Konsumsi berlebihan ditinju dari perspektif sosial dan agama merupakan 

perilaku yang dilarang dan salah satu bentuk dari penyimpangan perilaku 

ekonomi. Terjadinya pergeseran paradigma dimana pada era modern produksi 

merupakan fokus utamanya, Berbeda dengan era post-modern saat ini dimana  

konsumsi merupakan obyek pembahasannya. Sebelum masuk pada kajian 

mengenai perilaku konsumtif dalam masyarakat terlebih dahulu  akan kami kaji 

sedikit mengenai post-modern yang salah satu karakteristiknya adalah 

terbentuknya masyarakat konsumen. 

Secara istilah postmodernisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman, 

Rudolf Pannwitz, pada tahun 1917, untuk menggambarkan nihilismebudaya barat 
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abad ke-2031.Menurut Hassan dan Jencks istilah itu pertama kali dipakai oleh 

Feredico de Onis pada tahun 1930-an. Kemudian dibidang historiografi pada 

tahun 1939 oleh Toynbee dalam A Study of History. Pada tahun 1970 para filosof 

post menjadi populer di Amerika serikat dan istilah semakin menyebar dan 

menjadi populer.  

Pos-modern ditandai dengan peralihan politik dari negara nasional keinteraksi 

global pada tahun 197532.Jean francois lyotard dalam bukunya”the postmodern 

condition: a report of knowledge” tahun 1984 mengungkapkan berbagai fenomena 

post-modern yang ditemukan dibidang sosialdan budaya. Misalnya membahas 

sosiologi masyarakat post-industi atau industri maju yang berkaitan dengan 

pengaruh teknologi baru terhadap masyarakat. Akhirnya berbicara tentang 

postmodernisme adalah proses mentiadakan atau putus dengan zaman modernitas, 

yang melibatkan munculnya totalitas dunia sosial baru yaitu postmodernisme33. 

Konsep post-modern dirangkai dari konsep post dan modern, sehingga post-

modern mengandung makna setelah modernitas atau era sekarang. Namun definisi 

post-modern tidak sesederhana itu, konsep ini meliputi dimensi sosial budaya 

yang menjadi objek pemikirannya34. Richard Appignanesi dan Garratt post-

modern diartikan secara bermacam-macam,” sebagai mengatakan hasil dari 

modernisme”, anak dari modernisme”, ada juga yang mengatakan “perkembangan 

dari modernisme”,”penyangkalan tentang modernisme”atau penolakan atas 

modernisme”. Namun demikian meskipun terdapat banyak perbedaan dalam 

                                                           
31 http://www.academia.edu/19676658/Latar_Belakang_Lahirnya_Aliran_POSTMODERNISME 

(Mei, 2018),  2. 
32 Ritzer, Postomern,vi. 
33Ibid., vii. 
34 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67. 

http://www.academia.edu/19676658/Latar_Belakang_Lahirnya_Aliran_POSTMODERNISME
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pengertian akan tetapi ada persamaan pada paradigma post-modern atau 

persamaan karakteristiknya35. Artinya bahwa apabila post-modern ditinjau dari 

rentang waktunya merupakan kelanjutan dari modern. Akan tetapi post-modern 

tidak hanya menyangkut dimensi waktu saja akan tetapi didalamnya tergantung 

sebuah ideologi dan epistimologi yang berbeda dengan era sebelumnya. 

Karena post-modern cakupannya sangat luas maka istilah post-modernisme 

masih kabur dan diperdebatkan.Kekaburan makna istilah “post-modern” itu 

diantaranya adalah adanya akhiran” isme” dan awalan “post”nya. Awalan 

“post”pada istilah ini pun masih menimbulkan banyak perdebatan. Apakah “post” 

itu pemutusan hubungan pemikiran total dari segala pola kemodernan, atau 

sekadar koreksi atas aspek-aspek tertentu saja dari kemodernan, apakah segala hal 

yang modern itu sedemikian maksiat?, atau post-modernisme bentuk radikal dari 

kemodernan itu sendiri, yaitu kemodernan yang akhirnya bunuh diri. Atau justru 

wajah arif dari kemodernan yang telah sadar diri.36Dari sisi istilah ini masih 

menimbulkan perdebatan barangkali berangkat dari modern itu sendiri yang juga 

masih diperdebatkan.Dari sudut ini ketidakjelasan makna “pos-modernisme” 

boleh jadi justru berakar pada ketidakjelasan “kemodernan itu sendiri37.Bahkan 

tokoh-tokoh yang tergabung didalamnya pun masih memunculkan banyak 

perdebatan. 

Untuk memudahkan dalam memahaminya, Postmodernisme biasanya 

dibedakan dengan postmodernitas.Postmodernisme merujuk pada kritik-kritik 

                                                           
35 Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme teori dan metode (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), 14. 
36 Ibid. 
37 Bambang Sugiharto, Posmodernisme tantangan bagi filsafat (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

1996), 16. 
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filosofis atas gambaran dunia (word view), epistemologi dan ideologi-ideologi 

modern.38George Ritzer mengatakan bahwa Postmodernisme merujuk pada 

produk kultural (dalam seni,film, arsitektur dan sebagainya) yang berbeda dari 

dari produk kultural modern39. Daniel Bell mengartikan “posmodernisme” sebagai 

kian berkembangnya kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan, 

membumbungnya kesenangan dan keinginan, akhirnya membawa logika 

modernism ke kutub terjauhnya.Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa persrektif filsafat merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap filsafat 

modern.Dari perspektif kebudayaan menampilkan produk yang berbeda dengan 

kebudayaan modern.Misalnya dalam karya produk modern lebih mengedepankan 

keteraturan sementara dalam produk budaya postmodern menampilkan 

ketidakteraturan. 

Adapun postmodernitas yang menjadi obyek kajiannya tertuju pada situasi 

dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, 

konsumerisme berlebih-lebihanan dan penggalian kembali inspirasi-inspirasi 

tradisi.40Postmodernitas merujuk pada suatu epos-jangka waktu, zaman, masa-

sosial dan politik yang biasanya terlihat mengiring era modern dalam pemahaman 

historis.Jadi post-modern meliputi suatu epos history baru, produk kultur baru dan 

tipe teorisasi baru mengenai dunia sosial41. Sehingga dengan terjadinya 

pergeseran paradigma filsafat, munculnya produk budaya berimplikasi pada 

tatanan sosial dan budaya yang berbeda dengan era modern. 

                                                           
38Ibid., 24. 
39 George Ritzer, Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003),14. 
40 Sugiharto, Postmodernisme, 24. 
41Ritzer, Teori Sosial, 14. 
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Dalam ranah kebudayaan Jean Baudrillard mengatakan bahwamasyarakat 

post-modern ditandai oleh implosi (ledakan kedalam) alias peleburan kesegala 

batas, wilayah, dan pembedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah, 

penampilan dan kenyataan. Dengan demikian postmodernitas dapat ditafsirkan 

sebagai proses de-diferensiasi dan implosi peleburan segala bidang42. Artinya, 

pada era ini antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur, munculnya produk 

budaya yang memicu lahirnya masyarakat yang lebih mengutamakan penampilan 

dari pada isi, serta meleburnya kebudayaan dampak dari globalisasi dan efek dari 

keterbukaan informasi. 

Dari sisi historis Post-modern merupakan siklus sejarah baru yang dimulai 

sejak tahun 1875 dengan berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme 

serta kebangkitan kekuatan non-Barat43.Dalam perspektif ini merupakan efek dari 

politik dan ekonomi yang terjadi pada saat itu, dimana superioritas Barat mulai 

menurun kewibawaannya. 

Latar belakang munculnya gerakan postmodern diantaranya: pertama, 

pandangan dualistiknya yang membagi kenyataan pada dua objek, spiritual-

material, manusia-dunia. Hal ini merupakan kritik atas modern yang berfikiran 

sekuler dan individualistik. 

Kedua, pandangan modern yang bersifat objektifistis dan positifistis yang 

akhirnya cenderung menjadikan manusia bagai mesin.Dalam modernism ilmu-

ilmu positif empiris menjadi standar kebenaran tertinggi yang berakibat nilai-nilai 

moral dan religious kehilangan wibawa.Hasilnya adalah disorientasi moral-

                                                           
42 Sugiharto, Posmodernisme, 26. 
43 Ibid. 
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religius.Nilai nilai budaya adiluhung dan nilai-nilai agama menjadi tersubordinasi 

bahkan tersingkirkan. 

Ketiga adalah materialisme.Materialisme ontologis ini didampingi oleh 

materialisme praktis, yaitu bahwa hidup menjadi keinginan yang tak habis-

habisnya untuk memiliki dan mengontrol hal-hal material44.Fokus utama manusia 

modern adalah mengejar dan mencari sebayak-banyaknya materi yang dianggap 

sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. 

Tergesernya paradigma manusia dari persoalan produksi ke persoalan 

konsumsi merupakan salah ciri masyarakat post-modern.Rene Descrates 

mengatakan “cogito, Ergo Sum” saya berfikir maka saya ada, artinya eksistensi 

manusia diwujudkan dengan daya pikir dan gagasan-gagasannya. Berbeda dengan 

masyarakat post-modern saat ini yang mengubah paradigmanya menjadi “I shop 

therefore I am” saya belanja maka saya ada. Dari ungkapan tersebut setidak-

tidaknya dapat diketahui bahwa eksistensi manusia diaktualisasikan dengan 

aktifitas konsumsi45.Dengan demikian terjadinya pergeseran paradigma berpikir 

secara tidak langsung mempengaruhi pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat 

saat ini. 

Konsumsi berlebihan sudah menjadi  bagian dari budaya yang berimplikasi 

pada nilai-nilai dan struktur kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari aktifitas dan skala prioritas dalam kehidupannya, melanjutkan 

pendidikan demi bisa berkonsumsi lebih baik, menilai seseorang dengan apa yang 

dikonsumsi dan digunakannya dan menunjukkan identitas diri. Dengan demikian 

                                                           
44 Sugiharto, Postmodernisme, 29. 
45 Surayya Nurrist, “Posmodernisme dan Budaya Konsumen”, 2010.1. 
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fungsi konsumsi yang pada prinsipnya adalah untuk nilai guna bergeser menjadi 

konsumsi untuk nilai tanda. 

Dalam pengertian post-modern masyarakat konsumen adalah sebuah 

masyarakat yang cenderung diorganisasikan diseputar konsumsi ketimbang 

produksi46. Masyarakat47 konsumsi atau consumer Society adalah sebuah tatanan 

masyarakat yang wujud eksistensinya dipandang dari apa yang dikonsumsinya48.  

Eksistensi dirinya diwujudkan dan dipertahankan dengan semakin dan terus 

menerusnya mengkonsumsi tanda dan status sosial di balik komoditi yang 

diperdagangkan. Hal ini akan berimplikasi pada penyamaan level konsumsi yang 

tinggi dengan kesuksesan sosial dan kebahagiaan personal. Sehingga konsumsi 

menjadi bagian penting dalam tujuan hidup.Masyarakat konsumen akan merasa 

minder jika tidak memiliki dan membeli produk-produk terbaru, yang 

dipersepsikan sebagai bagian dari identitas atau simbol status masyarakat post-

modern49. Dengan demikian konsumsi tinggkat tinggi tidak bisa dihindarkan 

karena masyarakat tergoda keingginan yang dikemas seolah-olah kebutuhan. 

Menurut Jean Pauld Baudrilard logika konsumsi tidak pada fokus pada 

pemanfaatan nilai guna pada barang atau jasa akan tetapi akan fokus pada 

produksi dan sejumlah penanda sosial. Terjadinya pergeseran logika dari 

kebutuhan menjadi logika hasrat. Dengan demikian orang tidak mengkonsumsi 

                                                           
46 Susanto, Sosiologi, 106. 
47Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu. (Haris Priyatna, Kamus Sosiologi (Bandung: Nuansa Cendekia, 

2013), 97). 
48Selu Margaretha Kushendrawati, “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: 

Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial,” Hubs-Asia 9, no. 2 (2010). 53. 
49 Susanto, Sosiologi, 108. 
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nilai guna barang akan tetapi mengkonsumsi nilai tanda50. Mengkonsumsi objek 

tertentu menandakan bahwa kita sama dengan orang yang mengkonsumsi objek 

tersebut dan kita berbeda dengan dari siapa yang mengkonsumsi obyek lain, inilah 

kode51. Artinya bahwa diferensiasi dalam konsumsi tidak lagi mengacu pada 

objek akan tetapi lebih pada pesan yang disampaikan. 

Masyarakat tidak membeli apa yang dibutuhkan, tetapi membeli apa yang 

kode sampaikan kepada konsumen tentang apa yang seharusnya dibeli. Lebih 

jauh, kebutuhan diri sendiri ditentukan oleh kode.Jadi kita menentukan 

“kebutuhan” atas yang disampaikan oleh kode tentang apa yang dibutuhkan”,yang 

ada hanya kebutuhan karena sistem memerlukannya52. 

Brand tidak boleh cuma jadi “bagian” dari produk tapi sebaliknya, justru 

brand-lah yang harus memberi nilai tambah pada produk53.Membangun tingkat 

kepercayaan dan kepuasan pelanggan.Baudrilard memandang bahwa kita bergerak 

dari suatu masyarakat yang didominasi oleh tanda dan kode yang diasosiasikan 

dengan komodotas-komoditas. 

Post-Modern yang menjadi objek dalam kajian ini adalah menunjukkan epos 

waktu yang ditandai dengan peralihan politik dari negara nasional keinteraksi 

global pada tahun 1975. Dan fenomena post-modern yang ditemukan di bidang 

sosial dan budaya. Misalnya membahas sosiologi masyarakat post-industi atau 

industri maju yang berkaitan dengan pengaruh teknologi baru terhadap 

masyarakat. 

                                                           
50Ibid., 110. 
51Ritzer, Teori, 138. 
52 Susanto, Sosiologi,139. 
53 Hermawan Kartajaya, Marketing Plus 2000 siasat memenangkan persaingan global (Jakarta: 

Gramedia, 2002), xiv. 
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B. Akar Sejarah Perilaku Tabdhi>r dan Isra>fMasyarakat Post-Modern. 

Perilaku individu maupun masyarakat tidak lepas dari latar historis dan 

sosiologisnya.Secara historis jika telusuri kebelakang, dalam perspektif Islam 

bahwa Nabi Adam as dan Hawa terusir dari surga karena permasalahan 

konsumsi.Iamelanggar larangan Allah dimana Adam as dilarang mendekati 

sebuah pohon (yang oleh Iblis diberi nama pohon khuli yang artinya keabadian)54. 

Saat itu Iblis datang seolah-olah menasehati Adam bahkan untuk meyakinkannya 

Iblis sampai bersumpah bahwa dia hanya memberi nasehat.Kemudian pada 

akhirnya nabi terusir dari surga karena telah menuruti kehendak Iblis. 

Tsabit Bin Qais Bin Sammas menghambur-hamburkan hartanya ketika habis 

memetik kurma sebagai hasil panen, setelah itu mengadakan pestapora55. Mereka 

suka poya-poya tetapi enggan bayar zakat dan kehidupan seperti ini sudah 

menjadikebiasaan dikalangan mereka. Juga teguran kepada perilakutabz{ir. 

Dahulu masyarakat jahiliah menyembelih unta, menghambur-hamburkan harta 

dalam rangka membanggakan diri dan mencari popularitas.56Hal ini pun sudah 

menjadi kebiasaan mereka.Bangsa Arab jahiliyyah menyembelih dan berjudi 

dengan untanya, serta membagi-bagikan hartanya karena kebanggaan dan 

reputasi. Kemudian perilaku-perilaku semacam tersebut akan disyairkan57. 

Perilaku tabdhi>rdan isra>f sesungguhnya bermula dari terjadinya revolusi 

konsumen yang terjadi di Inggris pada paruh kedua abad ke-18.Dimana 

modernisasi dan mekanisasi mulai menguasai pabrik-pabrik dan barang-barang 

                                                           
54Al-Qur’an, 02: 36. 
55Idris, “Makna Tabzir dalam Al-Qur’an Surat Ayat 26-27” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 

Surabaya) 31. 
56Ibid., 34. 
57Ibid., 49. 
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dapat diciptakan secara masal58.Argumen yang lain mengatakan awal perilaku 

konsumtif dikaitkan dengan proses industrialisasi pada awal abad ke-19. 

Sementara ilmuwan lainnya berpendapat bahwa perilaku konsumtif merupakan 

fenomena abad ke-20 yang kaitkan dengan lahirnya komunikasi massa, 

meningkatnya kesejahteraan dan semakin banyaknya perusahaan-perusahan59. 

Sementara Rostow melihat perkembangan ekonomi dunia dalam perspektif 

sejarah. Menurutnya ada dialektika perkembangan atau pertumbuhan dalam 

sejarah perkembangan ekonomi dunia.Pada masa ini lebih dikenal masa revolusi 

industri, dimana pada saat itu telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dari 

masyarakat petani menjadi masyarakat industri. 

Perubahan masyarakat dari petani menjadi masyarakat industri dari sisi 

ekonomi membawa dampak yang cukup signifikan khususnya bagi pemilik 

modal. Akan tetapi pada sisi kemanusiaan terjadi proses dehumanisasi karena 

manusia dalam industri diperlakukan layaknya sebuah mesin. Artinya, bahwa pola 

hubungan yang dibangun antara pekerja dan pemilik modal adalah top and downd 

(atasan dan bawahan).Dan pekerja(buruh) banyak yang tidak mendapat upah yang 

layak yang berakibat pada konflik sosial antara pemilik pabrik dan buruh. 

Adapun akar filosofis dari perilaku tabdhi>rdan isra>f adalah 

hedonisme.Istilah hedonisme berakar dari bahasa Yunani kuno hedonen yang 

berarti kesenangan.Hedonisme mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila 

mengandung hedone (kenikmatan, kepuasan) bagi manusia60. Ia memandang  

                                                           
58 Susanto, Sosiologi, 113. 
59 Armaidy Armawi, Dari Konsumerisme ke Konsumtifisme Dalam Perspektif Sejarah Filsafat 

Barat, “jurnal Filsafat No. 3. 2007, 317. 
60 Ahmad Tasrif, Filsafat Umum (Bandung: Rosdakarya,2012), 40. 



27 

 

kesenangan  sebagai  tujuan pokok di dalam hidup. Hedonisme adalah menjadikan 

kesenangan diri sebagai tujuan akhir.Baik secara sadar maupun tidak bahwa 

hedonisme telah mewabah dan merasuk kedalam alam pikiran masyarakat.Hal ini 

bisa dilihat dari fenomena yang terjadi pada era ini dimana kesenangan menjadi 

perioritas utama dalam hidupnya. 

Hedonismejuga lebih tertuju pada kesenangan yang lebih bersifat 

individual.Secara psikologis hedonisme berpandangan bahwa manusia hanya 

mengejar kesenangan diri mereka saja.Ia menentang kepedulian separuh terhadap 

orang lain yang umumnya dianggap sebagai elemen esensial moralitas61. Hal ini 

tentu akan berdampak pada hilangnya empati dan kepedulian kepada sesama 

manusia. 

Democritos62 (400 SM-370SM) merupakan tokoh awal yang mengajarkan 

aliran hedonisme dalam sejarah filsafat Yunani kuno. Kemudian dilanjutkan oleh 

Aristippus63 (± 435-350 SM) mengatakan bahwa kesenangan yang merupakan 

satu-satunya yang ingin  dicari  manusia,  dan  yang  dimaksud  dengan  

kesenangan  di sini  adalah  yang  berkaitan  langsung  dengan  panca  indra  atau 

segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang indrawi64. Dalam hal ini 

kesenangan yang dimaksudkan adalah kesenangan terhadap harta benda atau 

materi. 

                                                           
61 Simon Blackburn, Kamus Filsafat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 388. 
62Democritus berasal dari Abdera dikenal mengembara kemana-mana, dan dijuluki filsuf yang 

suka tertawa. (ibid., 226). 
63Aristippus dari Cyrene sebagai orang kaya yang sangat pemilih dalam semua hal, dan seorang 

hedonis yang luar biasa. (ibid., 55). 
64 Armawi, Konsumerisme, 217. 
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Pendapat berbeda dikemukakan oleh Epikuros (341-370 SM), ia 

mengembangkan dan memperluas arti kesenangan itu. Baginya kesenangan berarti 

hilangnya rasa sakit dalam badan dan hilangnya kesulitan jiwa.Epikuros 

memandang kesenangan dari perspektif yang berbeda baginya kesehatan jiwa dan 

raga menjadi sesuatu yang esensial, selama kesehatan selalu terjaga maka 

kesenangan sudah berada dalam genggamannya. 

Aliran  ini  telah  dijiwai  oleh  pemikiran  para filsuf  modern  dengan  

sebutan utilitarianisme65 yang  berarti kegunaan atau kemanfaatan (utility). Utility 

dalam teori ekonomi telah dikembangkan oleh dua tokoh yaitu John Stuart Mill 

(1806-1873) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Jeremy Bentham dalam teorinya 

melakukan perhitungan dengan cermat atau selalu menghitung jumlah rasa senang 

dan jumlah rasa sakit sebagai hasil perbuatan  yang kemudian mengurangi jumlah 

rasa sakit dan rasa senang. Perhitungan ini dinamakan hedonistic 

calculus66.Meskipun rasa sakit dan senang secara kuantitatif sulit untuk 

dikalkulasikan secara matematis. 

Apabila Jeremy Bentham yang  mengutamakan jumlah (kuantitas), John 

Stuart Mill67 lebih cenderung pada wilayah kualitatif atau kualitas. Baginya 

                                                           
65Utilitarianisme adalah pemaksimalan kemanfaatan atau kegunaan (utility) atau kebahagiaan. 

(Tasrif, Filsafat.,ibid40). Bentham, James dan John Stuard Mill dan Sidgwick menyatakan 

berusaha menjawab semua tentang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang mestinya ditinggalkan, 

atau bagaimana sebaiknya menjalani hidup berdasarkan ide dasar pemaksimalan 

kemanfaatan/kegunaan. (Blackburn, Kamus.,ibid., 893.) 
66Istilah lainnya adalah felicific calculus (kalkulus kebahagiaan).Kebahagiaan atau tujuan tindakan 

diukur berdasarkan unit-unit kesenangan.Unit-unit ini diukur berdasarkan intensitas, durasi dan 

kedekatan, meski nilai dari kesenangan tertentu dapat dihilangkan oleh kuantitas dan kualitas rasa 

senang atau sakit yang memungkinkan sehingga diperoleh nilai rata-ratanya. ((Blackburn, 

Kamus.,ibid, 320.) 
67Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial. tindakan yang dilakukan oleh 

manusia bertujuan membawa kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologis, bukan orang lain 

atau nilai-nilai. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme
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kesenangan jiwa lebih utama daripada kesenangan lahiriah68. Kalau melihat 

fenomena yang terjadi pada era post-modern saat ini, model pemikiran ini banyak 

diikuti dan bahkan telah menjadi tren saat ini, dimana masyarakat mengkonsumsi 

barang atau jasa atas pertimbangan kepuasaan psikologis karena yang dikonsumsi 

bukan pada nilai guna yang ditawarkan, akan tetapi lebih pada aspek nilai tanda 

yang disampaikan. 

Paham selanjutnya adalah pragmatisme69, ia merupakan suatu aliran yang 

sangat dekat dengan utilitarianisme. Prinsip yang diajarkan oleh pragmatisme 

adalah yang baik adalah yang berguna secara praktis70.Pragmatisme pertama kali 

diperkenalkan oleh Charles Saders Piere (1839-1914 M) seorang filosof Amerika 

yang pertama kali menggunakan pragmatism sebagai metode filsafat.Tetapi 

pengertian pragmatisme sudah ada sejak Socrates dan Aristoteles71.Meskipun 

pada masa itu belum populer, tetapi embrio pragmatisme sudah ada. 

Kemudian materialisme72, secara ontologis hakikat  yang wujud adalah yang 

ada pada sesuatu yang tampak.  Bahwa materialisme menafikan sesuatu yang 

tidak nampak secara kasat masa termasuk agama dan Tuhan.Dengan demikian 

hanya materi yang dianggap sebagai kenyataan dasar.Adapun materialisme 

praktis, adalah bahwa perioritas hidup menjadikan keinginan yang tak habis-

habisnya untuk memiliki hal-hal materi73. Keinginan yang berlebihan akan barang 

                                                           
68 Armawi, Konsumerisme,318. 
69Kata pragmatisme diambil dari kata pragma (bahasa Yunani) yang berarti tindakan, perbuatan. 

(Tasrif, Filsafat.,ibid190). 
70 Tasrif, Filsafat., 40. 
71Ibid., 190. 
72Materialisme dalam filsafat, berpandangan bahwa dunia disusun sepenuhnya oleh materi.bahwa 

hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. 
73 Sugiharto, Postmodernisme. 29. 
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dan kekayaan. Hingga masuk pada tahap pemberhalaan materi.Ini merupakan titik 

tolak dari terbentuknya masyarakat konsumen. 

Kemudian konsumerisme  yangmerupakan paham atau ideologi yang 

menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau 

pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya 

secara sadar dan berkelanjutan74.Konsumerisme pada mulanya merupakan suatu 

gerakan  konsumenyang pada mulanya muncul dalam periode 1890-1906, dan 

kemudian berlanjut pada era 1930-an.  

Jhon F. Kennedy pada bulan Maret 1962 menyuarakannya di Congress, yang 

berhubungan dengan konsumen, pelayanan pasar dan kualitas keseluruhan barang 

di pasaran. Oleh karena itu, fakta ini diidentifikasikan sebagai tanggapan  

(respons) terhadap kekurangan pasar. Gerakan ini lebih menekankan pada aspek 

perlindungan dan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk lembaga  konsumen,  

yang  misinya  menjembatani  berbagai  pihak yang  berkepentingan  seperti  

produsen  dan  konsumen. Namun perkembangan yang dicapai oleh gerakan 

konsumen tidak dapat mengejar perkembangan hasrat danselera  konsumen yang 

cenderung berlebihan dan boros. Sebaliknya, hasrat  untuk berproduksi  yang  

lebih  besar  pada  produsen  juga tidak dapat dikendalikan75. 

Bergesernya  pengertian  dan  makna  konsumerisme  dari sebuah gerakan 

yang merupakan pranata sosial dan kecenderungan perilaku  masyarakat  yang  

bersifat  memboroskan  dalam berkonsumsi  telah  menyudutkan  arti  positif  

lembaga  tersebut, sehingga  yang  timbul  adalah  gejala  tingkah  laku  manusia 

                                                           
74https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumerisme (Juni, 2018),1. 
75 Armawi, Konsumerisme. 320. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumerisme
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konsumsimania76. Masyarakat saat ini telah menunjukkan gejala konsumerisme 

yang sangat luar biasa dan telah menjadikan bagian dari gaya hidup.Dalam  

perkembangannya konsumerisme mengalami kecenderungan yang kompleks pula, 

ia tidak hanya menjadi gejala yang  bersifat  ekonomis  belaka, melainkan telah  

berkembang menjadi gejala yang bersifat psikologis dan sosiologis.77 

C. Latar Belakang terbentuknya Perilaku Tabdhi>rdanIsra>fMasyarakat 

Post-Modern 

Terbentuknya Perilaku Tabdhi>r dan Isra>fdipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

 

a. Kesejahteraan 
 

Faktor internalnya adalah kondisi kesejahteraan Sementara pada saat 

yang sama kondisi kesejahteraan masyarakat melambung karena 

peningkatan performance perekonomian. Ketika kehidupan sosial 

membaik, dan masyarakat memiliki uang yang cukup bahkan berlebihan, 

maka mereka mempunya waktu senggang untuk melakukan berbagai 

aktifitas pleasure.Hal ini disebabkan oleh faktor melimpahnya dana untuk 

keperluar liburan dan juga daya beli berbagai barang konsumsi78.  

b. Waktu Luang 
 

Sejak awal abad ke-21 ketika jam kerja masyarakat berkurang, 

sementara disaat yang sama penghasilan atau gaji yang diperoleh justru 
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77 Martono, Sosiologi, 90. 
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meningkat, maka masyarakat memiliki waktu lebih banyak untuk 

bersenang-senang dan cendrung untuk mengisi waktu luangnya dengan 

berbagai aktifitas belanja untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya 

hedonis. 

c. Aktualisasi diri  

 

Masalah pemaknaan identitas sosial saat ini tidak ditentukan oleh ras, 

gender atau ideology politik, melainkan justru oleh apa yang mereka 

konsumsi dan kenakan. Secara singkat apa yang dikonsumsi masyarakat 

pada hakekatnya merupakan refleksi dari kelas sosial mana mereka 

berasal79.Kebutuhan dan keinginan manusia bertambah sejalan dengan 

dengan perkembangan peradaban materialistik yang mewarnai pola hidup 

mereka.Semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradaban, faktor-faktor 

psikologis mereka semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena 

cita rasa seni, keangkuhan dan dorongan untuk pamer memberi peran 

dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-

kebutuhan fisiologi mereka80. 

2. Faktor Eksternal 

a. Pengaruh globalisasi  

 

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-

kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi 
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dunia81.Globalisasi juga merupakan penyebaran praktik, relasi, kesadaran 

dan organisasi keseluruh penjuru dunia, yang telah melahirkan 

transformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari segi budaya 

globalisasi umumnya dipahami sebagai proses penjajahan budaya atau 

westernisasi.82 

b. Produksi  

 

Melimpahnya produksi mendorong produsen untuk berusaha 

bagaimana caranya agar barang produksinya bisa dikonsumsi.Hasil 

produksi dalam jumlah tinggi kemudian menuntut standardisasi 

(standardization).Atas desakan standardisasi produk yang diperuntukkan 

bagi sejumlah besar masa, maka muncul alasan kuat untuk 

menyeragamkan produk budaya.Dengan model penyeragaman industri 

budaya merupakan awal dari logika industri kebudayaan yang 

berkembang sebagai proyek penyeragaman selera dan cita rasa83.Contoh 

mall, mc Donald, dan waralaba lainnya. 

c. Produk Budaya 

 

Produk budaya bisa diproduksi secara tak terbatas, terutama karena 

didukung oleh perkembangan teknik-teknik produksi industry dan 
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82 Susanto, Sosiologi, 169. 
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teknologi informasi yang masif, sehingga pada titik tertentu terjadilah 

proses komersialisasi kebudayaan84. 

d. Manipulasi Selera Pasar 

 

Tidak hanya ekspansi produk budaya.Bahkan selera dan cita rasa 

masyarakat pun dikemas dan dikonstruksi menurut logika pasar dengan 

mengatasnamakan memenuhi segmentasi pasar.Ideologi dalam hal 

produk budaya lebih bersifat rekreasional yaitu suatu produk yang 

menjanjikan relaksasi, tawaran kesenangan fantasi dan menghibur.Produk 

semacam ini lebih disukai karena lebih menyenangkan dan mampu 

mengembangkan imajinasi.Selain dari pada itu juga memberi ruang bagi 

eskapisme serta dunia impian kolektif85.Sehingga mampu mengalihkan 

perhatian orang dari masalah yang sebenarnya dengan menawarkan solusi 

palsu. 

 

e. Layanan Iklan 
 

Iklan merupakan ujung tombak post-modern, walau bagaimana 

memengaruhi konsumen untuk membeli produk adalah tema dasar dalam 

kajian mengenai iklan.Kajian mengenai iklan tidak akan lepas dari 

perspektif ekonomi. Dalam konteks post-modern, kebutuhan muncul 

                                                           
84 Produk budaya dalam kapitalisme berbeda dengan dengan pengertian budaya sebagai kultur 

adiluhung atau tradisi yang acap kali mengacu pada tata nilai dan norma sosial keagamaan, akan 

tetapi adalah budaya populer atau budaya pop. (Susanto, Sosiologi, Ibid., 117). 
85 Susanto, Sosiologi, 116. 



35 

 

ketika produk tercipta, bukannya produk tercipta untuk memenuhi 

kebutuhan86. 

Di era post-modern ini, masyarakat mengonsumsi produk-produk 

budaya umumnya tidak didorong oleh kebutuhan, akan tetapi karena 

pengaruh iklan produk budaya yang menciptakan logika hasrat yang 

dibentuk oleh daya tarik budaya popular87. 

  

                                                           
86Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers,2016), 107. 
87 Suyanto, Sosiologi, 114. 
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BAB III 

PERILAKU TABDHI><R  DANISRA<FDALAM KAJIAN EKONOMI 

SYARI’AH 

Perilaku tabdhi>r dan isra>fmasyarakat post-modern ditinjau dari perspektif 

ekonomi Syari’ah.Kajian dimulai dengan gambaran umum mengenai ekonomi 

syari’ah khususnya konsumsi.Pembahasan tabdhi>r dan Isra>fyang digali dari al-

Quran dan hadist yang merupakan landasan filosofis normatif, sumber hukum, 

dan etika yang terangkum dalam syari’ah yang disepakati oleh seluruh umat Islam 

dan sebagai sumber ideal moral.Selanjutnya paparan indikator perilaku Tabdhi>r 

dan Isra>f,serta wisdom dilarangnya perilaku Tabdhi>r dan Isra>fdalam kajian 

ekonomi syari’ah. 

A. Tabdhi>r dan Isra>fdalam Kajian Ekonomi Syari’ah 

Dalam khazanah Islam ekonomi disamakan artinya dengan kata “iqtishad” 

yang dalam Bahasa Arab artinya hemat dan penuh perhitungan. Menurut Baqir al-

Hasani sebagaimana yang dikutip oleh Agustianto bahwa istilah ekonomi dan 

iqtishad merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang 

mengartikannya sama88. Kata iqtishad merupakan derivasi dari kata qash yang 

mempunyai arti equilibrium (keseimbangan atau pertengahan) atau the state of 

being even, equal balanced. Sehingga kata iqtishad berarti “that which evenly in 

between two extremes”. Atau lebih tepatnya diambil dari sebuah hadits “alaikum 

hadyan qashidan”(follow the middle of the road). Maksudnya diwajibkan atas 

                                                           
88 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah (Yokyakarta: Teras, 2011), 3. 
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kamu menempuh jalan tengah89.Artinya  bahwa dalam pandangan ekonomi 

Syari’ah keseimbangan atau keadilan merupakan pilar utama dalam bangunan 

sistem ekonomi Syari’ah. 

Dalam kajian ilmu ekonomi Syari’ah selalu merujuk kepada dua hal.Pertama, 

teks sebagai landasan filosofis normatifnya90.Kedua, dengan cara menimba 

pengalaman dari berdirinya “Negara Madinah” sebagai acuan sosio historisnya 

untuk mengambil ideal moralnya sebagi ibrah untuk mewujudkan cita-cita 

terbentuknya “civil society”. Yaitu suatu masyarakat beradab yang lahir dari 

dalam dan buaian petunjuk tuhan91.Oleh karenanya, dalam melihat realitas sosial 

sistem Islam tidak bisa lepas dari kajian teks dan historis. 

Didalam kandungan teks terdapat ketentuan qat’iyyat danzhanniyat.Qat’iyyat 

merupakan pondasi utama Islam sebagai pilar dan pondasi utama islam sebagai 

kesatuan berpikir92. Ia merupakan wilayah normativitas-idealitas atau diktum 

tekstualis normatif yang bersifat formal final dan tidak berubah-

rubah.93Sedangkan zhanniyatmerupakan pembahasan yang  masih terus 

berkembang dan berdialektika sesuai dengan dinamika kehidupan. Karena ia 

senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya,  maka kajian 

ini lebih bersifat kontektual, bergantung perbedaan tempat dan waktu 

(historisitas-realitas). Meskipun demikian syari’ah tidak serta merta menjadi 

relatif karena memiliki kemutlakan yang tidak akan pernah berubah dalam 

                                                           
89 Ibid.,3. 
90 Muhammad Muslih, Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem 

Kebangsaan, “ Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam”, Vol 6 No 1(ISID, April 2011),113. 
91 Ibid. 
92Yusuf al-Qardhawi, Reposisi Islam (Jakarta: Al Mawardi Prima, 1999), 27. 
93 Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural (Bandung: Mizan, 2000),  25. 
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mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah94.Jadi dalam Islam 

terdapat sebuah sistem kehidupan (way of life) Islam juga harus dipahami sebagai 

sebuah wordview. 

Sebelum masuk pada pembahasan utama terlebih dahulu penulis akan 

mendeskripsikan pengertianTabdhi>r dan isra>f . Secara bahasa 

Tabdhi>rdiambil dari tiga hurufِ"ذبر" yang berarti menabur. Adapun secara istilah 

syara’ menurut Abu Ubaidah menyatakan tabdhi>r adalah perbuatan isra>f yang 

cenderung kepada fasid (merusak sesuatu atau harta). Ibnu Mas’ud dan Ibnu 

Abbas yang mengatakan bahwa tabdhi>r adalah membelanjakan harta diluar 

kebutuhan yang dibenarkan.Dalam pengertian ini tabdhi>r dimaknai sebagai 

perilaku berlebih-lebihan dalam konsumsi dan berpotensi merusak harta karena 

belanja yang melebihi kebutuhan.Tabdhi>r dalam pengertian ini dilihat dari sudut 

pandang harta itu sendiri.Secara bahasa tabdhi>r berarti menabur yang makna 

asalnya adalah menabur benih yang kemudian menumbuhkan tanaman.Tetapi 

tabdhi>r yang dimaksud dalam kajian ini adalah menabur harta dan merusaknya. 

Tabdhi>r menurut al Raghib al-Ashfahani adalah menyia-nyiakan harta. Hal 

ini sesuai dengan apa yang disabdakan nabi ِهنىِالنىبِصلىِهللاِعليهِوسل مِعنِإضاعة

 yang artinya bahwa nabi melarang menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud املالِِ

dengan menyia-nyiakan harta adalah alokasi belanja yang tidak tepat sasaran yang 

mengakibatkan harta tidak berfungsi secara maksimal bahkan harta menjadi sia-

                                                           
94 H.A. Djazuli. Fiqih Siyasah (Bandung: Kencana, 2003), 1. 
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sia.Faktor pendorongnya adalah tergoda pada kesenangan sesaat, sehingga 

manfaat harta tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.Contohnya banyak 

aneka makanan piring yang sudah diambiltetapi hanya dimakan sedikit, kemudian 

sisanya dibuang ditempat sampah dan tidak merasa bersalah sedikitpun. Orang 

yang boros seperti itu kelak akan ditanya mengenai sikapnya dalam menyia-

nyiakan nikmat Allah dan akan diminta pertanggungjawaban atas sikapnya yang 

tidak mau berbagi95. 

Fakhrur Razi mendefinisikan tabdhi>r adalah menghambur-hamburkan harta 

dan menafkahkannya dalam kemewahan.96Dalam kamus al-Ma’ani,tabdhi>r 

adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak 

bermanfaat
97

.Iamenghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atau tanpa 

mendapatkan ganjaran pahala. Dalam istilah bahasa Indonesia hal ini termasuk 

dalam Sikap boros. Yaitu orang yang melampaui batas kewajaran, sehingga al-

Qur’an sehingga perilaku tabdhi>r disamakan dengan orang-orang kafir yang 

melampaui batas. 

Tabdhi>r menurut Yusuf Qardhawi adalah orang yang menyelewengkan 

harta dan pangkatnya sehingga menjadikan kerusakan dimuka bumi, serta 

hilangnya barokah nikmat dari Allah98. Tabdhi>r berarti mempergunakan harta 

dengan cara yang salah, yaitu menuju tujuan-tujuan yang terlarang99. Yaitu 

menggunakan harta untuk tujuan pamer atau dalam terminologi agama adalah 

                                                           
95 Mohammed Mohamed Emam, Moderat dan Prinsip Kemudahan (Yogyakarta: Idea Press, 

2017), 29. 
96 Qardhawi, Norma, 155. 
97 https://www.almaany.com.(juny,2018),1 
98 Qardhawi, Norma, 156. 
99 M. Nur Rianto al Arif, Pengantar Ekonomi Syari’ah (Bandung: Pustaka Setia, 2015),188. 
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riya’, yaitu menggunakan harta untuk tujuan agar dipuji orang, agar meningkatkan 

status sosialnya dan mempertegas status dirinya dengan apa yang dikenakan dan 

digunakannya.  

Berbeda dengan Az-Zajjaj yang mendefinisikan tabdhi>r dari sudut pandang 

pengguna harta atau dalam istilah ekonomi dari sisi konsumen.Ia menyatakan 

bahwa perilaku tabdhi>r adalah membelanjakan harta untuk selain ketaatan 

kepada Allah.100Ibnu al-Arabi menukil riwayat dari Asyhab yang bersumber dari 

Malik bahwa tabdhi>rialah mencegah/mengalihkan penggunaan harta dari hal 

yang hak, dialihkan penggunaannya kepada hal yang tidak hak.Kata tabdhi>rjuga 

dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak.As-subuki al-Kabir 

jika uang dihambur-hamburkan bukan untuk kepentingan agama dan dunia 

hukumnya haram.Dalam hal ini penggunaan harta yang merugikan penggunanya, 

karena sesuatu yang dilarang dalam al-Qur’an dan hadist pasti ada sesuatu yang 

membahayakan bagi dirinya sendiri. 

Adapun membasuh muka lebih dari tiga kali adalah perilaku tabdhi>r 

walaupun wudhu di sungai yang mengalir.101Diriwayatkan ketika nabi lewat dan 

melihat Sa’ad bin Abi Waqqas sedang berwudhu. Beliau berkata, “jangan boros,” 

Sa’ad bertanya” adakah sikap boros dalam menggnakan air, ya rasulullah” beliau 

bersabda” ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir102.Dalam momen 

ini rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap proporsional dan 

profesional meskipun dalam keadaan air yang melimpah dan gratis pada saat itu, 

                                                           
100 Idris, “Makna, 33. 
101Ibid., 39. 
102 Qardhawi, Norma, 149. 
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tetapi nabi memerintahkan untuk menggunakannya secara wajar sesuai 

aturan.Apalagi pada saat ini penggunaan air sebagian sudah berbayar. 

Perilaku wudhu bisa ditarik dalam skala dan konteks yang lebih luas, bahwa 

maksimalisasi nilai guna pada barang maupun jasa merupakan sebuah 

keniscayaan.Sedangkan perilaku berlebih-lebihan dalam wudhu merupakan 

tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai efisiensi dan pemanfaatan barang 

atau jasa tidak pada porsi dan posisinya. 

Rasululah tidak hanya memberikan larangan tetapi juga memberikan teladan 

penggunaan air ketika wudhu dan mandi.Bahkan rasulullah memberi telandan 

secara kongkrit dan aplikatif dalam hal mandi dan wudhu. 

ِكانِالنيبِصلىِهللاِعليهِوسل مِيتوض أُِابملد ٍِّويغتسلِ عنِأنسِبنِمالكِقال:

 ابلص اعِإىلِمخسةِأمدادٍِّ)رواهِالبخارِومسلم(

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata:” Nabi saw berwudhu dengan satu 

mud, dan mandi dengan satu sha, hingga lima mud (HR. Bukhari dan Muslim)103. 

Secara spesifik rasulullah juga memberikan contoh dalam hal wudhu. 

جاءِأعريٌبِإىلِالنيبِصلىِهللاِعليهِوسل مِيسألُهِعنِالوضوء.ِفأراُهِثالاث,ثالاث.ِ

فمنِزادِعلىِهذاِفقدِأساء,ِوتعدَّ,ِوظلمِ)رواهِأمحدِوالنسائي(  قال:ِ"ِهذاِالوضوءُِ

Artinya: ada seorang arab badui datang kepada nabi Muhammad saw. Lalu 

ia bertanya tentang wudhu kepada rasulullah, beliaupun memperlihatkan 

                                                           
103 Ibid. 
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kepadanya wudhu (dengan membasuh anggota badan) sebanyak tiga kali tiga 

kali. Kemudian beliau bersabda:”beginilah cara wudhu yang benar. Barangsiapa 

yang (membasuhinya) lebih dari ini, maka sungguh ia telah berbuat tidak baik, 

melampaui batas dan berbuat zalim  (HR. Ahmad dan Nasa’i). 

Nabi Muhammad saw telah mengajarkan kepada umatnya teladan akhlak 

yang mulia dengan bertindak proporsional. Serta berhenti melakukan perbuatan 

yang menghancurkan nilai-nilai efisiensi104. Ada tiga kecaman terhadap perilaku 

isra>f  yaitu berbuat tidak baik, melampaui batas dan berbuat zalim. Tindakan 

melampaui batas secara ekonomi akan berpengaruh pada menurunnya nilai guna 

suatu barang atau jasa misalnya: dalam konteks wudhu air yang sudah dipakai 

menjadi air musta’mal dimana nilai guna air yang semestinya suci dan 

mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Isra>f dalam hal 

minum meskipun air mineral jika diminum dalam porsi yang melebihi 

kebutuhannya air mineral tersebut tidak bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya 

bahkan membahayakan konsumennya.Sehingga perilaku tersebut bisa dianggap 

berbuat dzalim kepada dirinya dan kepada saudaranya yang membutuhkan. 

Tabdhi>r dalam al-Qur’an hanya disebutkan sebanyak tiga kali.Itupun hanya 

terdapat pada surat al-Isra’ ayat 26-27. 

◆◆⬧◼→⧫✓

☺◆⧫◆◆

⧫➔⬧⧫

⧫☺❑⧫◆❑✓

                                                           
104 Dawood, Moderat dan Prinsip Kemudahan (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 31. 
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◆⧫◆⬧

◼⧫❑→ِ
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 boros105. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 

ingkar kepada Tuhannya. 

Zamaksyari mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan sebuah permisalan 

dalam perbuatan tercela.Permisalan tersebut merupakan puncak dari ungkapan 

perbuatan yang sangat tercela, karena sumber perbuatan tercela itu adalah dari 

syetan106.Perilaku tabdhi>rdikategorikan sebagai saudara dan teman setan sebab 

mereka taat (mengikuti) apa yang ia suruhkan kepadanya, yakni berbuat isra>f107. 

Arti teman setan menyerupai setan dalam perbuatan buruk dan memgingkari 

perintah dan larangan Allah swt.Syetan selalu mengajak berbuat kerusakan 

dimuka bumi baik yang merusak konsumen maupun barang atau jasa yang 

dikonsumsi.Makan yang berlebihan merupakan contoh berbuat kerusakan pada 

konsumen karena dengan berlebih-lebihan berefek pada kesehatan mental dan 

spiritual konsumen.Sedangkan dari sisi barang atau jasa manfaat dan nilai 

gunanya menjadi tidak maksimal bahkan menjadi sia-sia dan rusak. 

Definisi Isra>f adalah Melebihi batas kewajaran.Isra>fdalam hal tertentu 

sama dengan ghuluw, berlebihan dan melampaui batas108. Isra>fJuga 

                                                           
105 Al-Qur’an, 17: 26-27. 
106 Idris, Makna, 34. 
107Ibid., 50. 
108Yayan, “Konsep Israf Menurut al-Qur’an” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2016), 16. 
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mengandung arti penghamburan yang melebihi batas kewajarannya serta 

mengakibatkan boros109.Ia juga berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak 

memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam.110Isra>fjuga bisa diartikan 

melakukan perkara yang di luar batasnya, yaitu batasan yang semestinya perkara 

tersebut sudah cukup tetapi dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan kesia-

siaan111. Dari berbagai pengertian ini dapat dipahami bahwa isra>fdalam satu sisi 

memiliki kesamaan dengan tabdhi>r. Sementara pada sisi yang lain kajian 

isra>flebih kepada perilaku yang berlebih-lebihan.  

 Dalam sebuah hadist juga disebutkan akan dilarangnya perilaku berlebih-

lebihan. 

ِأنِيرىِنعمتهِعلىِ كلواِواشربواِوتصد قواِمنِغريُُِمليةٍِّوالِسرُفِفإنِهللاِحيبُّ

 عبدهِ)رواهِالنساءيِوِابنِماجه(

Artinya: Makan dan minumlah, dan bersedekahlah tanpa kesombongan dan 

janganlah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya Allah ingin melihat nikmat yang 

telah dianugerahkan kepada hambanya .112 

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa berlebihan dalam sedekahpun 

dilarang meskipun sedekah sangat dianjurkan,bahkan Allah menjanjikan pahala 

yang besar.Akan tetapi jika apabila sedekah sudah pada taraf berlebihan maka 

perilaku tersebut menjadi dilarang.Berlebih-lebihan dalam konsumsi merupakan 

                                                           
109Ibid., 17. 
110 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 167.  
111 Yayan, Konsep, 17.  
112Ibid., 57. 
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perilaku yang mengabaikan nikmat dan karunia Allah swt karena dengan perilaku 

tersebut nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepada hambanya tidak digunakan 

dengan sebagaimana mestinya. 

Dalam hadist yang lain juga disebutkan bahwa Makan dari sesuatu yang tidak 

diinginkan termasuk bagian dari perilaku berlebihan-lebihan. 

 منِالس رِفِإنِأتكَلِماالِتشتهيه

Artinya: Termasuk berlebih-lebihan jika anda makan apa yang anda tidak 

inginkan113. 

Rasulullah saw juga telah memberi contoh dalam hal makan. Ketika 

mengambil makanan yang disenangi saja dan meninggalkan makan yang tidak 

disukai serta tidak mencelanya.Akan tetapi karena dorongan hawa nafsu 

seseorang ketika makan mengambil porsi yang banyak, meskipun melebihi 

ambang batas kebutuhannya, tetapi dipaksakan untuk menghabiskannya sehingga 

perilaku ini membahayakan dirinya dan berpotensi merusak dirinya sendiri.Selalu 

mengikuti hawa nafsunya sendiri, perilaku tabdhi>r dan isra>ftidak mau 

menerima pengaruh dari orang lain, tanpa memikirkan sebab akibat.Dan tidak 

adanya ilmu pengetahuan. 

Menurut Asyhab seperti yang diriwayatkan  dari Ibnu Mas’ud, bahwa yang 

dimaksud tabdhi>r adalah isra>f. Asyhab bahkan menghukumi perilaku tabdhi>r 

sampai pada level haram114.Hal senada juga pandangan Muhammad Ainun 

Nadjib, bahwa sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan sesungguhnya 
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memiliki potensi haram. Terminologi haram dalam kontek ini karena berimplikasi  

ketidaksehatan biologis maupun psikologis.115Misalnya, perilaku kehidupan 

bermuatan keberlebihan dan kecenderungan artificial,ia potensial terhadap 

narcotizing function116. Narkotika dalam penertian ini adalah bukan dalam arti 

yang sesungguhnya, pengertian ini merupakan sebuah idiom terhadap apapun 

yang memiliki daya destruksif dianggap sebagai narkotika. 

Hukum Islam mengganggap setiap pemakaian kekayaan yang sesungguhnya  

tidak diperlukan sebagai bentuk pemborosan. De.Santillana dalam pandangannya 

menyatakan bahwa pemborosan adalah suatu bentuk penyakit jiwa.Hukum Islam 

tidak menghendaki sikap yang berlebih-lebihan117. Al-Qur’an  secara  tegas  

menjelaskan  bahwa  manusia  dapat memanfaatkan segala  ciptaan Allah  dibumi  

sebagai bahan konsumsinya. Hanya saja pemenuhan konsumsi itu harus 

dijalankan secara wajar dan seimbang. 

Termasuk juga tindakan berlebih-lebihan adalah hidup dalam gelimang 

kemewahan.Hidup mewah sebagai penyebab kehancuran, kerusakan moral dan 

penyimpangan dari jalan yang benar118.Bahkan orang yang hanya mementingkan 

kemewahan masuk dalam kategori orang-orang zalim yang berbuat 

dosa119.Didalam ayat yang lain Allah akan menghancurkan suatu negeri yang 

hidup mewah karena kedurhakaannya dengan kehancuran yang sehancur-

                                                           
115 Nadjib, Kiai, 196. 
116http://www.jogjaestate.com/berita-200-narkotika-budaya-kebudayaan-bohong.html(Juni), 2018. 
117 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 

43.  
118 Zaki, Pemerataan, 56. 
119 Al-Qur’an, 11: 116. 
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hancurnya120.Islam juga memaklumatkan serangan terhadap kemewahan dan 

mereka yng hidup dalam kemewahan.Kemewahan adalah menenggelamkan diri 

dalam kenikmatan dan bermegah-megahan.Kemewahan adalah sifat utama 

penduduk neraka.Sehingga seseorang yang hanya mementingkan kenikmatan 

yang mewah dan durhaka terhadap perintah Allah dapat ancaman akan 

dihancurkan dan dimusnahkan. 

Kemegahan merupakan penghambat adalah musuh setiap risalah, karena 

kemegahan sangat anti dengan upaya pembaruan dan kemajuan.Ketika nabi Nuh 

as berdakwah para penentang risalahnya adalah kebanyakan dari kalangan orang-

orang kaya yang hidup dalam kemegahan dan bermewah-mewahan121.Begitu juga 

pada masa nabi Muhammad kasta elit pun menjadi penentang barisan 

pertama.Mereka hanyut pada kenikmatan sementara.Mereka makan, minum dan 

menikmati kehidupan tidak lebih ini seperti hewan.Karena otaknya hanya sibuk 

memikirkan dunia dan mereka tidak bisa mengekang dan mengendalikan hawa 

nafsunya. Sikap tabdhi>r akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik untuk 

pribadi maupun saudaranya.  

Kemewahan juga merusak tatanan masyarakat karena yang dikejar dari 

kemegahan hidup ini tidak lebih dari kepuasan nafsu hingga melalaikan norma 

dan etika. Mewah menurut Imam al-Razi adalah orang yang disombongkan 

dengan kenikmatan dan kemudahan hidup122. 

Manusia sebagai khalifah diberi mandat dan kebebasan oleh Allah swt untuk 

mengelola harta berdasarkan petunjuk dari teks yang diwujudkan dalam bentuk al-

                                                           
120Al-Qur’an, 17: 16. 
121 Qardhawi, Norma, 151. 
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Qur’an.Oleh karenanya manusia sebagai pemegang mandat untuk  mengelolaharta 

yang konsekuensinya adalah ia kelak di hari kemudian akan dimintai 

pertanggungjawabannya. 

➔➔⧫⬧⧫❑⧫⧫➔

ِ
Artinya: Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang 

kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)123. 

Ayat lain yang menyebutkan mengenai perilaku isra>fadalah ayat ketika 

seseorang selepas melakukan panen, kemudian hasil panennya buat foya-foya 

sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi dikemudian hari. 

◆❑➔◆✓⧫

➔◆◆⧫◆

⧫◆⧫➔→❑

◆◆⧫⧫

◆◆⧫⧫❑➔→◼

☺⬧⧫☺❑➔◆◆

◆❑⧫◼◆❑➔➔

⧫✓☺ 

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 

(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, 

dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

                                                           
123 Al-Quran, 107: 8. 



49 

 

fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.124Maka selanjutnya Allah swt 

memberikan petunjuk untuk membelanjakan harta secara professional dan 

proporsional. 

⧫◆⬧❑→⬧❑

➔⬧◆⧫⧫◆✓⧫

⬧◆❑⬧ِ
Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian125. 

Dalam ayat yang lain Allah swt juga memberikan pedoman untuk 

membelanjakan harta secara wajar. Atau dalam istilah kebudayaan jawa berlaku 

“sak madya”. 

◆➔⧫⬧❑➔⧫◼

◆⬧⧫

➔⧫⬧❑➔⧫❑⧫ِ
Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya126Karena itu kamu menjadi 

tercela dan menyesal127. Maksud ayat “ِمسط  kata sindiran bagi yang "تبسطهاكل

poya-poya128. Secara lebih terperinci dalam hal pola makan dan berpakaian pun 

                                                           
124 Al-Qur’an, 6: 141. 
125 Al-Qur’an, 25: 67.  
126 Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah. 
127Al-Qur’an, 17: 29. 
128 Husnain Muhammad Makluf, Kamus al-Qur’an (Bandung: Penerbit Piramid, 1987),150. 
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Allah swt memberikan arahan untuk berpakaian yang indah dan makan yang baik-

baik dengan catatan tidak berlebih-lebihan. 

⧫⧫⧫◆➔⧫⧫

⧫❑➔→◆❑◆

◆◆❑➔➔ 

⧫⧫✓☺ 

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid  makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan129. 

Maksud ayat tersebut adalah dalam hal makan janganlah melampaui batas 

yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan 

yang dihalalkan. 

Diantara bentuk sikap boros dan kemubaziran yang paling tampak pada zaman 

kita saat ini adalah Pemborosan pada fasilitas umum dan primer dan sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat.Seperti air, listrik dll. Semua itu 

bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah swt karena didalamnya 

mengandung unsur yang menggangu ketertiban umum130. 

Dari berbagai pengertian dan pemahaman mengenai tabdhi>r dan isra>f, 

terdapat perbedaan dan juga persamaan antara pengertian tabdhi>r dan isra>f. 

Dalam kamus al-Munawir menyebutkan bahwa tabdhi>r memiliki arti yang sama 

                                                           
129Al-Qur’an, 7: 31. 
130 Dawood, Moderat ,30. 
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dengan isra>f yaitu Pemboros dan menghambur-hamburan harta131. Hal serupa 

juga dikatakan Ibnu Asyur dalam Tafsir al-Tahri>r wa al-Tanwir, menyatakan 

bahwa tabdhi>r sinonim dengan kata isra>f132. Demikian juga terdapat dalam 

kamus besar bahasa Indonesia berarti boros133. Al-Zamakhsyari pun 

mendefinisikan tabdhi>r  membelanjakanharta pada hal yang tidak seharusnya 

dan membelanjakan harta secara isra>f.134Tabdhi>r secara bahasa merusak harta 

dan membelanjakannya secara isra>f. dari berbagai pengertian tersebut diatas 

dapat diketahui terdapat titik temu dan titik pisah antara pengertian tabdhi>r dan 

isra>f. 

B. Indikator Tabdhi>r  danIsra>fdalam Kajian Ekonomi Syari’ah  

Seseorang yang menginfakkan hartanya satu dirham dalam hal haram maka itu 

mubazir dan itu harus dicegah135.Dalam pengertian seseorang yang 

menyumbangkan hartanya untuk hal-hal maksiat termasuk dalam perilaku 

tabdhi>r.Misalnya menyumbangkan harta untuk beli minuman keras, kartu 

domino, beli kerbau untuk larung sesaji di telaga Ngebel dal lain-lain.Perilaku ini 

bisa masuk dalam kategori “akut” atau perilaku tabdhi>r stadium satu.Karena 

dalam hal ini mengidentifikasinya sangat mudah,karena dalam al-Qur’an sudah 

sangat jelas, meskipun konsumsinya hanya sedikit tetap masuk dalam kategori 

tabdhi>r. Contoh haramnya khamer karena alasan memabukkan dan 

membahayakan, maka sedikitnya pun haram meskipun tidak sampai 

                                                           
131 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 68. 628. 

Lihat akhmad Sya’bi, kamus al-Qalam (Surabaya: Penerbit Halim,1997),21.90. lihat Atabik Ali, 

Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multikarya Grafika, 2003), 308. 
132 Idris, “Makna, 32. 
133 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2005), 193.  
134 Idris, “Makna, 49. 
135Ibid., 52. 
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mabuk.Contoh lainnya adalah memakan daging babi meskipun hanya 

sedikit.Kecuali dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan mengkonsumsi 

sesuatu yang haram dengan batasan cukup untuk bertahan hidup. 

Membelanjakan harta untuk kesenangan serta pengeluaran yang boros.Ibnu al-

Arabi dalam Tafsir Ahka>m al-Qur’an bertanya dalam hal membelanjakan 

hartanya untuk kesenangan, apakah mubazir atau bukan?.Dijawab oleh Ibnu al-

Arabi, seseorang yang membelanjakan harta dalam kesenangan melebihi 

kebutuhannya, kemudian sebab itu hartanya habis, maka itu adalah 

mubazir136.Belanja dengan tujuan kesenangan atau mengikuti keinginan hingga 

hartanya habis masuk dalam kategoritabdhi>rstadium dua. Karena dalam kasus 

seperti ini susah dihukumi karena sifatnya lebih subyektif dan secara kualitatif 

susah diukur. Contoh berlama-lama main ditempat hiburan yang mengakibatkan 

hal-hal pokok terabaikan ini termasuk tabdhi>r. Bahkan dalam kategori ini tidak 

hanya tabdhi>r tetapi juga isra>f.Dalam bahasa Indonesia tipe ini bisa disebut 

sebagai perilaku pemborosan. 

Merusak harta merupakan bagian dari perilaku tabdhi>r. Dalam kategori ini 

tabdhi>r masuk pada stadium tiga. Pada level ini hanya tabdhi>r tetapi tidak 

Isra>f. Misalnya membuang makanan ke tong sampah sementara orang lain 

banyak yang membutuhkannya. 

Menyia-nyiakan harta dengan tidak memaksimalkan manfaat dan nilai 

guna.Meremehkannya atau kurang merawatnya hingga rusak dan binasa.Dalam 

kategori ini tabdhi>r masuk pada stadium empat. Pada level ini hanya tabdhi>r 
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tetapi tidak isra>f. Contoh menelantarkan hewan hingga mati, menelantarkan 

tanaman hingga mati,menelantarkan kebun tanpa ditanami, menelantarkan buah 

dan biji-biji hingga rusak dimakan bakteri atau serangga. Maka dalam Islam fikih 

Islam apabila tanah tidak dirawat selama lebih dari dua tahun, maka tanah tersebut 

boleh diambil paksa dan dimiliki oleh orang lain. 

Termasuk juga menghidupkan lampu diwaktu siang, kecuali menyalakan 

lampu sepeda motor disiang hari karena terikat oleh peraturan negara. Atau 

menyalakan lampu warna disiang hari karena kondisi kabut tidak termasuk 

perbuatan tabdhi>r.Menelantarkan sumberdaya hewani pada kulit, susu atau 

bagian lain yang bisa dimanfaatkan. Hal ini sudah dicontohkan nabi ketika 

melihat bangkai kambing.Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya, Mereka 

menjawab, kambing itu sudah menjadi bangkai.”Nabi menjawab yang dilarang 

adalah memakan dagingnya137.Dalam kasus yang lain rasulullah saw 

menganjurkan untuk meminum air yang kemasukan lalat, dengan cara 

mencelupkan seluruh badannya kemudian lalatnya dibuang dan airnya bisa 

diminum kembali. Secara logika perbuatan tersebut menjijikkan tetapi secara 

syariat tidak apa-apa diminum.Menurut Dr. Zaghloul El-Nagger, hadis ini berarti 

bahwa lalat itu membawa penyakit di salah satu sayapnya, dan obat dari penyakit 

tersebut di sayap yang lain138.Dalam keadaan seperti ini meskipun menurut nalar 

menjijikan tetapi secara kesehatan tidak membahayakan maka minuman tersebut 

harus dimanfaatkan sehingga tidak menjadi sia-sia dan terbuang.Karena jika tidak 

                                                           
137 Qardhawi, Norma, 157. 
138https://www.arrahmah.com/2015/07/24/penjelasan-ilmiah-hadits-nabi-tentang-lalat-yang-jatuh-

ke-air-minum/ (July, 2018), 1. 
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dimanfaatkan maka tidak mensyukuri manifestasi nikmat tuhan yang di 

amanatkan kepada manusia. 

C. Wisdom  Pelarangan Perilaku Tabdhi>r dan Isra>f Dalam Kajian 

Ekonomi Syariah 

Syari’ah Islam telah memberikan pedoman dan petunjuk yang didalamnya ada 

perintah dan larangan.Sudah menjadi kaidah ushul fiqh bahwa segala sesuatu yang 

diperintahkan pasti ada manfaatnya.Demikian juga sebaliknya bahwa segala 

sesuatu yang dilarang pasti ada bahayanya.Maka tugas akal manusia untuk 

menggali dan mencari mengapa perkara ini diperintahkan, dan mengapa perkara 

ini dilarang.Apabila penggalian dan pencarian telah ditemukan, dalam terminologi 

Islam telah ditemukan hikmahnya atau wisdom.Maka dalam kajian ini penulis 

akan menampilkan hikmah atau wisdom dari dilarangnya perilaku tabdhi>r dan 

Isra>f. 

1. Membangun Kesadaran SolidaritasKolektif 

Individualis dan egois bukan merupakan perilaku Islam.Solidaritas sosial 

menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, bukan solidaritas 

organik. Dalam sebuah riwayat,Umar bin khattab bertanya kepada Jabir, 

apakah diantara kamu ada yang mau mengikat pinggangnya lalu memberikan 

daging itu kepada anak pamannya dan tetangganya. Artinya, dalam 

membelanjakan hartanya, manusia harus melihat keadaan masyarakat 

sekitarnya139.Maka sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk 

mengimplementasikan nilai ukhuwah, insaniah, dan ta’awun sebagai 
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kewajiban internal umat Islam sebagai tanggungjawab sosial ekonomi 

terhadap sesamanya.140Sementara perilaku tabdhi>r dan isra>ftidak 

mempedulikan lingkungan masyarakatnya karena tertutup oleh sikap egoisme 

yang hanya mementingkan egonya sendiri. 

Secara sosial orang yang berlebih-lebihan akan kehilangan kepekaan 

sosialnya. Ia tidak bisa merasakan betapa susahnya orang yang serba 

kekurangan. Dalam hal ini Allah swt mensyariatkan puasa yang salah satu 

tujuannya adalah menumbuhkan rasa dan jiwa sosial141. Sehingga orang yang 

mempunyai harta yang melimpah ia turut bertanggungjawab atas kebutuhan 

dasar lingkungannya. 

2. Menghindari Hutang 

Berhutang adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari. Hingga ada doa 

yang salah satu pointnya adalah terhindar dari hutang. Seorang tidak akan 

memaksa untuk belanja barang yang diluar jangkauan kemampuannya, 

walaupun bisa hutang. Meskipun saat ini meskipun pada dasarnya seseorang 

tidak ingin berhutang karena adanya fasilitas kartu kredit, cicilan murah, 

harga promo dan yang lainnya menjadi faktor utama seseorang untuk 

berhutang. 

3. Menyebabkan Jatuh Miskin 

Mengikuti gaya hidup menyebabkan jatuh miskin  baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang142. Jatuh miskin dalam jangka pendek 

disebabkan oleh pola konsumsi yang terus diperturutkan, sehingga hal-hal 
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141 Munir, Ajaran, 67. 
142 Zaki, Pemerataan, 217. 
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pokok dan mendasar yang seharusnya bisa terpenuhi justru diabaikan. 

Sedangkan dalam jangka panjang perilaku tabdhi>r dan isra>f  menjadi 

miskin,karena tidak tersimpan tabungan untuk jangka panjang dan keperluan 

yang tidak diduga-duga menyebabkan harta yang sudah ada terjual sehingga 

ia terperosok dalam jurang kemiskinan.  

4. Menjaga Kesehatan Tubuh dan Mental 

Perut merupakan tempat bersarangnya berbagai macam penyakit.Pepatah 

kuno mengatakan “perut besar adalah sumber penyakit dan pencegahan 

adalah sumber pengobatan”.Makan berlebihan adalah sumber penyakit, 

disamping malas bergerak, lemah semangat dan keengganan 

berjuang143.Demikian juga makanan melebihi porsi yang ditetapkan dapat 

membahayakan dirinya144.Bahaya dari serangan penyakit akibat obesitas serta 

lemahnya daya juang akibat dari perut yang kekenyangan. 

Merupakan sebuah mukjizat jika petunjuk nabi tentang diet sesuai dengan 

tuntunan kedokteran modern yang mengenalkan diet sebagai pengaturan pola 

makan. Aisyah meriwayatkan: “petaka pertama di tengah umat ini setelah 

zaman nabinya adalah kekenyangan. Ketika perut satu kaum kenyang, maka 

tumbuh akan menjadi gemuk, hati mereka akan lemah dan syahwat mereka 

akan liar”145. Berlebih-lebihan dalam makan, karena akan menyebabkan 

gemuk, dan bisa mengakibatkan serangan penyakit terhadap tubuh146. 

Berlebih-lebihan dalam makan dan minum membuat badan menjadi gemuk 

                                                           
143Ibid., 164. 
144 Nadiah Thayyarah, Sains dalam al-Qur,an(Jakarta: Penerbit Zaman), 64. 
145Ibid., 145. 
146 Qardhawi, Norma, 164. 
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dan mendatangkan berbagai penyakit seperti lambung dan pencernaan.Secara 

kesehatan pola makan dan minum yang tidak seimbang terbukti telah menjadi 

sebab utama dari munculnya berbagai penyakit dan gangguan 

kesehatan.Sehingga tidak mengherankan jika dokter sering memberikan resep 

kesehatan terhadap sejumlah penyakit dengan menghindari jenis makanan 

tertentu147.Dengan demikian makan dengan takaran yang pas merupakan 

sebuah keniscayaan demi terjaganya kesehatan baik kesehatan fisik maupun 

kesehatan psikis.hanya makan kalau sudah hampir tiba di titik ambang 

kelaparan. Sebab kalau ia membiarkan diri kelaparan, berarti ia melanggar 

amanat Tuhan untuk merawat kesehatan badan. Berhenti makan sebelum 

menyentuh keadaan kenyang, karena pada batas itulah terletak optimalitas 

kesehatan dan kecerahan kreativitas hidup148.Artinya bahwa ketika seseorang 

mempunyai kemauan dan kemampuan menakar secara pas kebutuhannya, 

maka kesehatan badan, mental dan spiritual bisa terjaga. 

5. Disorientasi Hidup 

Secara psikologis orang yang berlebihan dalam konsumsi cenderung 

memiliki sifat menuruti hawa nafsu dan lupa akan hakikat dan tujuan 

konsumsi itu sendiri. Bahkan dalam alqur’an orang yang semacam ini 

sebagimana binatang yang makan, minum dan bersenang-senang tanpa arah 

tujuan149.Sebuah perumpamaan yang sangat buruk bagi seseorang yang hanya 

memperturutkan hawa nafsunya sehingga melupakan tujuan dari konsumsi itu 

sendiri. 

                                                           
147 Munir, Ajaran, 68. 
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Pelaku tabdhi>rdan isra>fsedikitnya menggambarkan watak seseorang 

yang tidak memiliki orientasi hidup.Bahkan Juga melemahkan kpribadian 

seseorang150.Disoriented dan nothing to doMensublimasikan dan 

mentransendensikan sebagai fungsi-fungsi takhayul yang destruktif dari 

kehidupan masyarakat.Bukan nanya sekadar gengsi, tapi sudah go-public, 

menjadi semakin populistik dan milik kelas budaya masyarakat.Terjadinya 

urbanisasi kebudayaan serta Situasi global narkotika kebudayaan pada 

masyarakat post-modern151.Akibat pengaruh dari transformasi kebudayaan 

menyebabkan seseorang begitu terhanyut dengan produk industri budaya, 

orientasi hidup hanya untuk mengikuti tren terkini.Percaya kepada takhayul 

kontemporer berupa merk produk budaya dan mode terkini mengakibatkan 

orang sampai pada taraf “memberhalakan materi”.Dan melupakan hakekat 

dan fungsi harta.Dimana harta kepemilikan harta sudah menjadi tujuan untuk 

bersenang-senang, bukan lagi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. 

6. Hilangnya Daya Kritis 

Preferensi atau daya pilihan terhadap sesuatu menjadi hilang karena 

perilaku tabdhi>r dan isra>f. Ia kehilangan daya kritis serta kemampuan 

untuk membuat keputusan-keputusan yang cemerlang dalam kehidupan 

ekonomi152. Pada era revolusi indusrti pekerja merupakan objek dari 

esploitasi manusia.Berbeda dengan era post-modern saat ini atau ada juga 

yang menyebutkan era post-industrial.Dimana konsumen sebagai objek 

                                                           
150 Zaki, Pemerataan, 219. 
151 Nadjib, Kiai, 194. 
152 Save M. Dagun, Pengantar Filsafat Ekonomi (Jakarta: Rineka Cipta), 1. 
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ekspoitasinya, sarana iklan sebagai sarananya serta mall-mall sebagai pabrik-

pabriknya. 

7. Edukasi 

Pendidikan ekonomi serta pengelolaan harta yang lebih bisa dipakai buat 

modal dan bekal menuju masyarakat yang produktif153.Sementara perilaku 

tabdhi>rdan isra>fadalah salah satu bentuk pola kontra produktif, karena 

harta yang dimilikinya hanya untuk keperluan konsumtif dan hidup berfoya-

foya. 

  

                                                           
153 Qardhawi, norma, 162. 
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BAB IV 

TAWARAN EKONOMI SYARI’AHTERHADAP  

PERILAKUTABDHI><R DAN ISRA>F 

 

Perilaku tabdhi>r dan isra>fmerupakan salah satu bentuk penyimpangan dan 

penyelewengan dalam perilaku ekonomi khususnya pada ranah konsumsi 

(consumer economic).Berangkat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat 

post-modern, ekonomi Syari’ah memberikan tawaran terhadap problem Perilaku 

tabdhi>r dan isra>f yang telah mengakar dan menggurita dalam masyarakat post-

modern. 

A. Kembali pada Wordview Islam 
 

Dalam kajian ekonomi Syari’ah perilaku tabdhi>r dan isra>f jika diruntut 

kebelakang tidak akan lepas dari kajian bagaimana ekonomi Syari’ah memandang 

kedudukan dan fungsi harta dan bagaimana wordview Islam terhadap konsumsi. 

Apabila kedua bagian ini diletakkan pada wordview yang tepat, maka perilaku 

tabdhi>r dan isra>f dalam menggunakan harta dengan sendirinya akan dapat 

dihindari. 

Harta dalam bahasa Arab disebut “al mal” yang berasal dari kata, يميل  -مال- 

 berarti condong, cenderung, dan miring154. Harta bisa berarti segala sesuatu ,ميل

yang menyenangkan manusia, dan menjadikannya untuk condong menguasai, 

memelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat.155Harta juga bisa berarti 

                                                           
154Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa 

UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),15. 
155 Afandi M Yazid, Fiqh Muamalah,(Logung pustaka, 2008),18.    
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segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari 

(duniawi)156.Harta merupakan sesuatu yang dibanggakan oleh manusia dalam 

kehidupan157.Berangkat dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

arti harta jika dirujuk dari bahasa asalnya secara bahasa berarti condong atau 

miring.Condong untuk menguasainya dan bisa berarti miring jika kepemilikannya 

tidak didasarkan pada ketentuan syari’ah.Secara istilah bisa dimaknai sesuatu 

yang menyenangkan dan bisa dikuasai dan digunakan.Jadi burung yang terbang 

tidak bisa dimaknai sebagai harta karena belum dalam kekuasaannya dan tidak 

bisa digunakan. 

Secara naluri manusia memang mempunyai kecenderungan mencintai 

harta.Berusaha mencari harta yang banyak untuk kemaslahatan bersama adalah 

perbuatan yang terpuji.Akan tetapi mencintai harta adalah perbuatan 

tercela.Bahkan pangkal dari kerusakan adalah mencintai harta secara berlebihan. 

Harta merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan, bahkan  menjadi salah 

satu dari unsur maqasidu syari’ah (agama, jiwa, akal, keturunan harta dan 

kehormatan).  Harta juga merupakan salah satu amanah yang Allah pinjamkan 

kepada manusia. 

Salah satu dari maqasidus syari’ah adalah Prioritas penjagaan terhadap  harta.  

Harta menurut Islam adalah sesuatu yang kita gunakan dan kita sedekahkan158.Al-

Qur’an menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan 

dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan di 

                                                           
156Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq 

2004),73. 
157Ahmad Munir, Harta dalam Perspektif Al-Qur’an (Ponorogo: Stain Press, 2010), 118. 
158 Hasan, Maqasid, 426.  
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antara keduanya159.Allah bahkan mengapresiasi orang yang memperlakukan dan 

membelanjakan harta kekayaan secara adil dan benar160.Disini manusia sebagai 

pengemban khalifah dimuka bumi diberi tanggungjawab untuk mengelola dan 

mengatur sesuai dengan yang Allah swt kehendaki. 

Mengingat pentingnya harta, Islam sangat menekankan pentingnya 

pemeliharaan serta pemanfaatan yang semestinya.Islam menasehatkan menjaga 

harta dengan hati serta membelanjakan harta dengan bijaksana dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang memang diperbolehkan.Untuk mencegah sikap 

pemborosan terhadap harta, Islam juga memerintahkan kaum muslimin agar tidak 

menyerahkan milik mereka kepada orang yang tidak bijaksana dalam didalam 

pengelolaan harta161.Bahwa orang yang tidak bisa bersikap bijak dalam 

menjalankan dalah Islam tidak diberi hak dalam pengelolaannya, karena 

dikhawatirkan harta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Fungsi harta diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan materi dan juga 

kebutuhan ruhiah.Kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan 

menafkahkannya kejalan kebaikan dan menjalankan kewajiban sosial.berupa 

kewajiban menyelesaikan problem sosial dan membantu mewujudkan 

kemaslahatan mereka dalam kehidupan162. Oleh karenanya konsumsi yang adil 

adalah konsumsi yang menjalankan prinsip keseimbangan dan pertengahan serta 

selalu istiqamah dijalur kebenaran dengan panduan nilai-nilai Islam. 

                                                           
159 Al-Qur’an, 25: 67. 
160 Al-Qur’an, 56: 67. 
161 Idris, Makan, 44. 
162 Abdul Sami’, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 234. 
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Tawaran kerusakan dan keliaran manusia adalah etika.Secara etimologi etika 

berasal dari kata bahasa Yunani “ethos”. Dalam bentuk tunggal “ethos” berarti 

tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, 

perasaan, cara berpikir. Etika dalam bentuk jamak “ta etha” berarti adat 

kebiasaan.163Etika dilihat dari perspektif filsafat merupakan kajian yang terkait 

dengan persoalan nilai moral perilaku manusia.Nilai moral adalah ajaran yang 

memberi manusia tentang bagaimana berperilaku dengan kualitas baik adalah 

moralitas atau dalam Islam dikenal dengan istilah “akhlak”.164Ditinjau dari 

tujuannya ada kesamaan antara etika, moral dan akhlak.Akan tetapi jika dilihat 

dari sumbernya terdapat perbedaan yang mendasar yang mana etika dan moral 

bersumber dari adat kebiasaan dan pemikiran manusia.Sementara akhlak 

bersumber dari Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur’an serta sudah di 

implementasikan oleh Nabi Muhammad Saw. 

Etika pada intinya merupakan gambaran atau studi kritis tentang perilaku 

manusia yang memiliki sifat humanistic dan rasionalistik. Hal ini lebih tegas lagi 

bila dilihat dari sikap dan perilaku Rasulullah yang digambarkan dalam Al-Qur’an  

sebagai yang memiliki akhlak yang agung165. Dalam hal etika banyak sumber 

yang bisa digali baik dari kebudayaan maupun digali dari nilai-nilai filsafat.Akan 

tetapi kedua sumber tersebut khususnya dinai-nilai yang disarikan dari filsafat 

cenderung sifatnya teoritis dan idealis belaka. Berbeda dengan akhlak yang tidak 

                                                           
163 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, Vol. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 173. 
164 Muhammad Muslih, Pengantar Ilmu Filsafat (Ponorogo: Darussalam University Press, 2008), 

73. 
165 Elvan Syaputra, Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern (Falah: Jurnal Ekonomi Syari’ah, Vol. 

2. No. 2 Agustus 2017), 147. 
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hanya teoritis filosofis akan tetapi sudah dipraktikkan sendiri oleh pribadi 

rasulullah. 

Etika Ilmu ekonomi Islam juga berusaha untuk mengurangi kebutuhan  

material yang luar  biasa  untuk  menghasilkan  energi  manusia  dalam  mengejar  

cita-cita spiritualnya. Hal ini akan menentukan bagaimana seorang muslim  dalam 

pola konsumsinya, seperti halnya anjuran Rasulullah agar selalu  berakhlak  

mulia. Dengan demikian maka seorang muslim akan menafkahkan hartanya  

untuk Kebaikan166.  

Pendidikan akhlak sejak masa kanak-kanak menjadi prioritas.Di samping 

pembelajaran sejak dini, pentingnya kebijakan Negara dalam mengatur perilaku 

ekonomi adalah mengubah norma-norma menjadi undang-undang dan 

memindahkan keindahan etika menjadi praktik sehari-hari167.Selain undang-

undang keteladanan juga diperlukan untuk dijadikan perangkat hukum yang 

ditetapkan sebagai acuan apabila terjadi pelanggaran dan menjadi landasan untuk 

menetapkan persengketaan ekonomi syari’ah.Di Indonesia konflik atau sengketa 

masalah ekonomi syari’ah bisa diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non 

litigasi. 

Islam menyajikan kerangka legislative yang perlu untuk mendukung dan 

memperkuat tujuan-tujuan dan menghindari penyalahgunaannya.Ciri khas Islam 

ini memiliki daya aplikafnya terhadap orang yang terlibat dalam pemborosan dan 

tabdhi>r. Dalam hukum (fiqih) Islam, orang yang dianggap tidak mampu 

mengurusi harta seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dalam mengelola 

                                                           
166Ibid., 149. 
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hartanya, dan jika dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus 

harta miliknya sendiri168. Hal ini dilakukan karena pentingnya akan penjagaan dan 

pengelolaan harta menjadi bagian penting dari maqasidus syari’ah.Apabila 

seseorang dianggap tidak memiliki kemampuan dalam mengelola harta maka 

harta tersebut diserahkan kepada orang yang mampu mengelolanya. 

Dalam hal konsumsi dalam kajian ekonomi Syari’ah Perbedaan aspek filosofis 

melahirkan perbedaan konsep.Dalam teori ekonomi Konvensional maksimalisasi 

kepuasan merupakan salahsatu tujuan dari konsumsi. Berbeda dengan ekonomi 

Syari’ah yang tujuan utamanya tercapainya maslahahdan keseimbangan dalam 

konsumsi atauIqtisad.Aristoteles menyebutnya dengan istilah “golden mean”. 

Terjadinya penyelengan perilaku konsumsi berawal dari pemaknaan terhadap 

konsumsi.Ada pembiasan makna konsumsi dalam persrektif linguistik.konsumsi, 

dari sudut pandang linguistik, diartikan sebagai proses menggunakan atau 

mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung di dalam objek-objek. Tanda-tanda 

pada objek konsumsi pada kenyataannya justru  cenderung digunakan untuk 

menandai relasi-relasi sosial. Saat ini objek konsumsi mampu  

menentukanprestise, status dan simbol-simbol  sosial tertentu bagi pemakainya. 

Objek juga mampu membentuk perbedaan perbedaan sosial. Itulah mengapa 

orang cenderung menilai dan mengenali orang dari penampilan 

luarnya.169Pengertian Konsumsi, dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses 

objektifikasi, yaitu proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-objek 
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169 Almizan, Konsumsi, ibid., 15. 



66 

 

sebagai media-nya. Maksudnya170, bagaimana memahami dan 

mengkonseptualisasikan diri maupun  realitas di sekitar kita melalui objek 

material171. Dari pengertian tersebut ekonomi syari’ah berusaha untuk 

mengembalikan makna, karakteristik dan tujuan konsumsi dalam kajian ekonomi 

syari’ah. Sebelum masuk dalam kajian mengenai konsumsi dalam pandangan 

Syari’ah akan kami paparkan sedikit mengenai konsumen sebagai pelaku 

konsumsi. 

Konsumen adalah orang yang menikmati kegunaan suatu barang atau jasa 

untuk dirinya, bukan untuk dijual atau diolah atau dikerjakan 

kembali172.Pengertian yang lain menyebutkan bahwa konsumen adalah seseorang 

yang menggunakan barang dan jasa. Sedangkan perilaku konsumen adalah 

perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, 

menilai, mengatur barang atau jasa yang akan mereka anggap memuaskan 

kebutuhan mereka173. Secara spesifik kajian ini fokus pada masalah konsumsi dan 

konsumen (Consumer Economic)174.Merupakan pembahasan pokok dalam kajian 

ini bagaimana perilaku konsumen dalam menjalankan kegiatan ekonomi 

khususnya dibidang konsumsi. 

Dalam konsumsi kebutuhan pokok yang paling asasi adalah terpenuhinya 

kebutuhan pokok.Kebutuhan adalah sesuatu yang harus ada dan tidak tergantikan 

oleh yang lainnya.Dalam istilah bahasa arab kebutuhan sama dengan ”حاجة ماّسة ” 

                                                           
170ALMIZAN ALMIZAN, “Konsumsi Menurut Ekonomi Islam Dan Kapitalis,” Al-Masraf 1, no. 1 
(2016): 13–30. 
171Almizan, Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis “al-Masraf 1, No 1 (2016), 13. 
172 Rivai Wirasasmita, Kamus Lengkap Ekonomi (Bandung: Pioner Jaya, 2002),81. 
173 Erlina, Ilmu Ekonomi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 36. 
174Wirasasmita, Kamus, 82. 
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yang artinya sangat terdesak untuk mendapatkan sesuatu, atau kebutuhan yang 

mendesak175. Kata حاجة disebutkan tiga kali dalam al-Qur’an176.Hajatyang berarti 

mencapai keinginan yang tersimpan dalam hati177, Keinginan yang telah 

ditetapkan178, dan keinginan menolong tanpa pamrih 179. Tetapi hajat yang di 

maksud dalam kajian ini adalah kebutuhan pokok.Misalnya ketika lapar manusia 

harus makan untuk mengisi perutnya ketika lapar.Yang menjadi persoalan adalah 

keinginan yang dalam hal makan diwakili oleh lidah. Perut hanya butuh sepiring 

nasi dan segelas air, tetapi lidah menginginkan pizza, burger dan lain-lainnya. 

Dengan demikan perilaku konsumen yang menjadi karakteristik ekonomi Syari’ah 

adalah perilaku yang dikendalikan dengan norma yang bersumber dari teks.  

Konsumsi merupakan objek dari perilaku konsumen.Suherman Rasyidi 

mendefinisikan konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan 

kebutuhan manusia (the use of goods and service in the satisfaction of human 

wants)180.Konsumsi adalah tindakan menggunakan berbagai komoditi, baik 

barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan181.Konsumsi adalah pemakai atau 

pengguna barang atau jasa demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia 

oleh konsumen akhir.Consumptie adalah segala kegiatan yang dipergunakan 

dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan 

dari Bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kataconsumption yang berarti 

                                                           
175https://www.almaany.com (juni, 2018),1. 
176 Zaki, Pemerataan, 38. 
177 Al-Quran, 40: 80. 
178 Al-Qur’an, 10: 68. 
179 Al-Qur’an, 59:8. 
180 Al-mizan, konsumsi, ,21. 
181 Sumadji, Kamus Ekonomi (Surabaya: Wacana Intelektual, 2006), 192. 
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pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran182.Dari berbagai 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa konsumsi adalah pemanfaatan dan 

penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. 

Keperluan hidup manusia secara kualitas memiliki tahapan-tahapan  

pemenuhan. Berdasarkan Teori Maslow, keperluan hidup berawal dari pemenuhan 

keperluan hidup yang bersifat kebutuhan dasar(basic needs), kemudian 

pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan,  

kenyamanan,  dan  aktualisasi.  Dalam banyak ketentuan perilaku ekonomi Islam, 

motif kebutuhan (needs) lebih mendominasi dan menjadi napas dalam roda 

perekonomian dan bukan keinginan.Kebutuhan didefinisikan sebagai keperluan 

dasar manusia untuk hidupnya. Sementara keinginan (wants) didefinisikan 

sebagai kemauan (desire) manusia183.Memenuhi keinginan dalam Islam tidak 

dilarang selama masih dalam batasan norma syari’ah. 

Manusia memang tidak bisa lepas dan bebas dari keinginan.Seperti disebutkan 

dalam sebuah hadist yang artinya “seandainya seorang manusia mempunyai harta 

sebanyak dua lembah niscaya ia akan mencarinya lembah yang ketiga dan tidak 

akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah 

mengampuni orang-orang yang bertaubat”.184Karena itu rasulullah dalam hal 

konsumsi selalu hati-hati dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhan dan tidak 

memperturutkan keinginan hawa nafsu. 

Membatasi diri sesuai dengan kebutuhan merupakan konsep dasar perilaku 

konsumen.Bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini akan 

                                                           
182http://ciputrauceo.net/blog/2015/7/13/pengertian-konsumsi-menurut-para-ahli-ekonomi-makro 
183 Idri, hadis, ibid., 112. 
184Ibid., 99. 

http://ciputrauceo.net/blog/2015/7/13/pengertian-konsumsi-menurut-para-ahli-ekonomi-makro


69 

 

menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan. Pola konsumsi yang didasarkan 

kebutuhan akan menghindari dari pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu185. 

Konsep Al-Ghazali tentang pemenuhan kebutuhan banyak menfokuskan kepada  

terpenuhnya  kebutuhan  manusia  secara  lahiriah  dan  batiniah.  Sehingga aspek 

ini merupakan salah satu hal yang penting dalam proses berkehidupan, dan 

dituntut  untuk  mengutamakan  akhirat  dari  pada  dunia186.Kebutuhan lahiriah 

bisa dipenuhi dengan kecukupan material.Akan tetapi berbeda dengan kepuasan 

rohani yang tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan materi.Kebutuhan ruhani 

bisa diraih justru dengan berbagi kepada sesama saudaranya. 

Terpenuhinya kebutuhan pokok (necessities) merupakan perioritas utama.Baik 

kebutuhan pokok untuk keluarga maupun kebutuhan pokok saudaranya. Beberapa 

hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam berkonsumsi adalah berkaitan 

dengan urgensi, tujuan dan etika konsumsi. Urgensi konsumsi adalah untuk 

menjaga kehidupan.Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan 

kehidupan manusia dan tugasnya dalam kehidupan.Manusia diperintahkan untuk 

mengkonsusmsi pada tingkat yang layak bagi diri, keluarga dan orang paling 

dekat di sekitarya187. 

Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam, diantaranya 

adalah Konsumen yang rasional (mustahlik al-aqlani) senantiasa membelanjakan 

pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan  kebutuhan  jasmani  

maupun  rohaninya. Konsumsi  dan  perilaku konsumsi  dalam  Islam  hendaklah  

memenuhi asas maslahat dan manfaat  (yang sejalan dengan nilai maqa>s}id al-
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186 Syaputra, Perilaku, 153. 
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shari>’ah, asas kemandirian, asas kesederhanaan, dan asas sosial188. Ini menjadi 

karakteristik ekonomi Syari’ah dimana terdapat pilar dan asas-asas yang digali 

dari sumber wahyu serta dibangun diatas kerangka teori syari’ah. 

Secara makro Konsumsi agregat merupakan satu variabel kunci dalam makro 

ekonomi konvensional.Konsumsi agregat terdiri dari dua yaitu kebutuhan (Cn) 

dan kemewaha (Ci) kebutuhan-kebutuhan dapat didefinisikan sebagai barang-

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok atau mengurangi 

kesulitan.kemewahan dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang diinginkan 

untuk tujuan-tujuan pamer. Konsumsi agregat yang sama akan memiliki proporsi 

kebutuhan dan kemewahan yang berbeda (C = Cn + Ci). Makin banyak sumber 

daya yang dipakai untuk tujuan konsumsi barang dan jasa mewah (Ci) maka 

makin kecil ketersediannya untuk tujuan pemenuhankebutuhan pokok189.oleh 

karena itu meskipun terjadi peningkatan dalam konsumsi agregat, sebuah 

masyarakat mungkin tidak akan lebih sejahtera dalam arti kata terpenuhinya 

kebutuhan pokok si miskin jika semua konsumsi meningkat itu adalah konsumsi 

untuk tujuan kemewahan oleh orang kaya (Ci).  

Oleh karena itu perilaku tabdhi>r dan isra>f serta kemewahan dalam 

konsumsi bisa dicegah dengan menggunakan prinsip moralitas.Bukan hanya 

mengenai makan dan minum saja langsung tetapi juga dengan tujuan akhirnya, 

yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual190.Perilaku 

berlebihan dan gaya hidup mewah dilarang karena perilaku tersebut lebih 

individualistik-materialistik serta mengganggu harmoni sosial. 

                                                           
188 Hasan, Maqasid, 423. 
189 Chapra, Masa Depan, ibid., 261. 
190Mannan, Teori, 47. 
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Ketentuan perilaku  ekonomi syari’ah, dominasi motif kebutuhan menjadi 

nafas dalam perekonomian Islam, bukan keinginan. Kebutuhan (needs) lebih  

didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya.  

Sementara  keinginan  (wants)  didefinisikan sebagai desire  (kemauan) manusia  

atas segala hal. Pemahaman dan pengamalan akidah dan akhlak yang baik 

(Islamic norms), hingga ketika asimilasi itu terjadi, maka terbentuklah pribadi-

pribadi muslim (Homo Islamicus) yang kemudian menentukan perilaku ekonomi  

yang orisinil dan bersumber dari Islam191. Ekonomi Syari’ah tidak memisahkan 

antar keinginan dan kebutuhan, akan tetapi mengidentifikasi dan menentukan 

skala prioritas dalam prakteknya. Maka untuk mensublimasikan perilaku 

konsumen peran akidah, syari’ah dan akhlak sangat menentukan. 

 

 

B. Tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap Perilaku Tabdhi>r dan Isra>f 
 

Secara bahasa tabdhi>r berarti menabur yang makna asalnya adalah menabur 

benih yang kemudian menumbuhkan tanaman.Berbeda dengan tabdhi>r dalam 

pengertian ekonomi Syari’ah yang berarti menghambur-hamburkan harta yang 

menyebabkan harta menjadi sia-sia yang berakibat pada kerusakan pada pengguna 

(konsumen) maupun harta itu sendiri. Terdapat empat jenis perilakutabdhi>r dan 

isra>f yaitu: Merusak, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan dan berlebih-

lebihan. 

1. Menjaga Kesehatan Fisik dan Psikis  

                                                           
191 Hasan, Maqasid, 421. 
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Dalam Islam Kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

dan dijaga.Perilaku tabdhi>r dan isra>f merupakan bentuk penyimpangan 

dan penyelewengan perilaku ekonomi karena perilaku ini menurut D. de 

Santillana mengatakan bahwa pemborosan adalah suatu bentuk penyakit 

jiwa192. Pemahaman terhadap kesehatan fisik dan psikis menjadi penting 

karena apabila hal ini tidak diperhatikan maka berbagai penyakit baik jiwa 

maupun raga akan menghinggapinya. Maka ada kaedah dalam ushul fiqih 

yang artinya “menolak bahaya lebih di utamakan daripada mengambil 

manfaat”. 

Segala sesuatu yang mengandung unsur yang berbahaya ditolak, karena 

bahaya.Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: 

ُتُكْمَِعْنَِشْيءٍِّفَاْجَتِنُبوُهَِوِإَذاِأََمْرُتُكْمِِِبَْمرٍِّفَْأتُواِِمْنُهَِماِاْسَتطَْعُتْم.ِ)رواهِالبخارى(ِ  فَِإَذاِهَنَي ْ

Artinya: “Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku 

perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu.” (HR. Al-

Bukhari)  

Dari hadist tersebut mengisyaratkan bahwa dalam hal larangan, Rasulullah 

saw telah memerintahkan untuk menjauhi dan meninggalkan larangan itu 

secara total. Berbeda dalam dalam masalah perintah yang dikerjakan 

berdasarkan kemampuannya.Dengan demikian bahwa menolak mudharat itu 

lebih diutamakan daripada mengambil manfaat193.Maka sekecil apapun yang 

                                                           
192 Abdul Mannan, Teori, 43. 
193http://imronkuswandi.blogspot.com/2014/12/mencegah-mudharat-lebih-diutamakan.html 

(Agustus, 2018), 1. 

http://imronkuswandi.blogspot.com/2014/12/mencegah-mudharat-lebih-diutamakan.html
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mendatangkan kerusakan harus di hindari. Karena bagaimanapun besarnya 

nikmat dari Allah swt yang telah diberikan berupa kenikmatan harta akan 

tetapi jikalau dirinya dalam keadaan sakit maka nikmat tersebut kurang bisa 

dirasakan bahkan tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada. 

Konsumsi yang menurunkan kreatifitas dapat kita pandang sebagai 

konsumsi yang haram.Alkohol meskipun nikmat menurut selera orang tapi 

ilmu gizi menunjukkan betapa buruknya alkohol bagi kesehatan.Pornografi 

bukan karya seni yang bermutu karena merusak iman dan juga 

mental.Mengendalikan konsumsi demi kesehatan badan dan rohani kita194. 

Jika mengonsumsi sesuatu  mendatangkankemafsadatan  pada  diri  atau  

lingkungan  maka tindakan itu harus ditinggalkan195. Yang menjadi tolok 

ukur dalam konsumsi bukan pada kuantitasnya tetapi kualitas yang 

dikonsumsi yang mengutamakan pada asas kemanfaatan.Dalam kaedah ushul 

Fiqih درء المفاسد أولى من جلم المنافع “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih 

diutamakan daripada menarik manfaat”196.Segala sesuatu yang 

membahayakan menjadi perioritas baik membahayakan bagi dirinya, maupun 

membahayakan bagi lingkungannya. 

Nikmat Allah yang besar dan tidak terhingga sampai tutup usia adalah 

kesehatan. Karena jika jatuh sakit biaya yang dikeluarkan tidak 

sedikit197.Menjaga kesehatan lebih diutamakan dari pada mengkonsumsi 

barang yang dilarang menurut ketentuan syari’ah dilarang, meskipun hanya 

                                                           
194Ibid., 32. 
195 Hasan, Maqasid, 422. 
196 Rozalinda, Ekonomi,99. 
197https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-kesehatan-bagi-tubuh-kita-arena-putri (Agustus, 2018), 

1. 

https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-kesehatan-bagi-tubuh-kita-arena-putri
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sedikit.Karena segala sesuatu yang dilarang sudah pasti didalamnya terdapat 

bahaya bagi kesehatan tubuh, mental dan spiritual dan bertentangan dengan 

ketentuan maqasidus as-syari’ah. 

2. Bertindak efisien dalam Perilaku Konsumsi  

Efisien dalam kajian ini dalam arti berdaya guna dan tepat 

guna198.Efisiensi bisa berarti memaksimumkan kepuasan dengan sumber daya 

yang ada.perilakutabdhi>r dan isra>f adalah perilaku yang tidak efisien 

karena daya guna suatu barang tidak dimanfaatkan secara optimal seperti 

yang dikehendahi oleh Allah swt. Sehingga seseorang dituntut Agar orang 

mampu mengatur keuangan dengan baik dan tanpa menelantarkan orang yang 

berada dalam tanggung jawabnya199. 

3. Utility dan Maslahah 

Pemaksimalan kemanfaatan atau kegunaan (utility) merupakan tawaran 

Ekonomi Syari’ah terhadap perilaku isra>f khususnya.kebutuhan dalam 

perspektif Islam ditentukan tidak hanya mengacu pada konsep utility tetapi 

juga konsep maslahah. Tokoh pertama yang memperkenalkan konsep 

Maslahah adalah Imam Maliki.Kemudian konsep dasar tersebut 

dikembangkan dan diperluas kajiannya oleh Imam as-Syatibi yang wafat pada 

tahun 790 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1388 Masehi200. 

Teori nilai guna (utility) apabila dianalisis dari teori Maslahah, kepuasan  

bukan hanya didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi 

                                                           
198http://kbbi.co.id/arti-kata/efisien (juni, 2018),1. 
199 Qardhawi, Norma, 157. 
200http://aryasalingsingan.blogspot.com/2015/03/biografi-imam-al-syatibi.html (juli,2018),1. 

http://kbbi.co.id/arti-kata/efisien
http://aryasalingsingan.blogspot.com/2015/03/biografi-imam-al-syatibi.html


75 

 

didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan 

lingkungannya.  

Memaksimalkan utilitymenjadi bagian dari tujuan konsumsi dalam 

Islam.Tetapi mengoptimalkan Maslahah menjadi prioritas.Konsumen rasional 

dalam Islam adalah konsumen yang dapat memandu perilakunya supaya 

dapat mencapai manfaat maksimum sesuai dengan norma-norma 

Islam.Manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan. 

Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa  dirasakan oleh  anggota 

tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari 

terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak 

berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari201. Manfaat bisa 

juga diartikan dengan tercapainya nilai guna secara optimal baik untuk jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

Maka agar tercapai maslahah secara optimal faktor niat sangat 

menentukan.Kata niat dalam bahasa Arab berarti menginginkan sesuatu dan 

bertekad hati untuk mendapatkannya.niat, sebagaimana yang dikatakan Al-

Qaraafy adalah “Maksud manusia dengan hatinya akan apa yang ia inginkan 

untuk melakukannya202. Pentingnya niat dalam melakukan konsumsi agar 

setiap yang dikerjakan tidak sia-sia dan terkandung didalamnya makna 

ibadah203. 

Pemenuhan kebutuhan dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam 

bingkai ketaatan dan dan pengabdian kepada Allah swt menjadikan nilai 

                                                           
201 Hasan, Maqasid, 422. 
202 Muflihana Dwi Faiqah, Niat, Maksud dan Tujuan (Solo: Universitas 11 Maret, Resume), 1. 
203 Hasan, Maqasid, 420. 
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ibadah.Tujuan tersebut merupakan kerangka besar (big frame) dari tujuan 

penciptaan manusia.Termasuk segala aktifitas yang dilakukan dimuka bumi. 

◆▪◼→◆⧫

◆➔ 

 

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku204. Makna ibadah tidak hanya ibadah mahdzah 

saja tetapi ibadah mu’amalah.Selama manusia menjalankan ibadahnya sesuai 

dengan syariah dan niat yang baik.Suatu amal perbuatan benar secara syari’ah 

tapi niatnya salah maka amal tersebut ditolak. Bahkan dalam al-Qur-an 

perbuatan seperti itu ibarat debu yang menempel di atas batu kemudian 

batunya terguyur hujan maka debu itu akan lenyap205. Demikian juga 

sebaliknya meskipun niat benar, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan syari’ah amal tersebut ditolak.Hingga suatu perbuatan bisa diterima 

apabila benar dalam niat dan sesuai syari’ah. Jadi perilaku konsumsi dalam 

Islam tidak hanya sekedar peristiwa budaya akan tetapi juga merupakan 

peristiwa religious karena berdasarkan nilai-nilai dan juga berangkat dari niat 

yang benar. 

Tujuan utama syariat adalah kesejahteraan umat manusia (maslahal al-

ibad). Menurut Syatibi, Maslahah adalah kemampuan suatu barang atau jasa 

yang mempengaruhi unsur dasar dan tujuan hidup manusia didunia. Semua 

barang dan jasa yang memiliki kemampuan atau kualitas untuk mendorong 

(yakni melindungi, menguatkan dan memperbaiki atau memperindah) kelima 

                                                           
204 Al-Qur’an, 51:56. 
205 Al-Qur’an, 2: 264. 
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unsur (hidup,harta, agama akal dan keturunan) dasar tersebut dinamakan 

Maslahah206.  

Konsep maslahah dalam teori Islam masuk dalam ranah dzanniat yang 

sifatnya dinamis dan dialektis.Maslahah adalah simbolisasi dari kemampuan 

adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan kontemporer. Termasuk 

sekaligus berperan sebagai filterisasi terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang 

mengkristal dalam setiap komuniti kehidupan, untuk terjadinya proses 

transforamasi budaya ke dalam nilai-nilai yang relevan dengan ajaran 

Islam207. Hal ini sangat dibutuhkan untuk era post-modern seperti saat ini 

dimana nilai-nilai adiluhung kebudayaan dan juga agama telah terkikis oleh 

gelombang industri budaya dan juga kebudayaan populer. 

Terpenuhinya kebutuhan dan adanya keinginan yang tertanam di dalam 

jiwa manusia bisa dikatakan sebagai fitrah. Agama tidak mengajarkan untuk 

membunuh fitrah tetapi mengendalikannya. Nilai-nilai yang bersumber pada 

dunia somatik dikenal sebagai nafsu amarah yang harus dikendalikan.Ruh 

terbungkus oleh badan, begitu juga nafsu, nafsu mutmainah dibungkus 

amarah.Begitu juga kepuasan konsumtif berpasangan dengan kepuasan 

kreatif.Kepuasan kreatif tidak bisa ditelusuri dari faktor-faktor somatik, tetapi 

berada pada kitab suci.Bersatunya badan dan ruh berarti bersatunya kepuasan 

konsumtif dengan kepuasan kreatif. 

Agama memberikan pedoman bahwa kesadaran ruh mempunyai tingkat 

yang lebih tinggi.Sehingga kesadaran ruh bisa mengendalikan kesadaran 

                                                           
206 Fahim Khan, Esai-Esai Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),6. 
207 Hamid, Membumikan,293. 
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somatic dan bukan sebaliknya.208Oleh karena itu, kepuasan konsumtif yang 

bersumber dari dunia somatic harus dikawal oleh kepuasan kreatif yang 

bersumber dari nilai-nilai agama. 

Kepuasan kreatif merupakan aktualisasi fitrah kita sebagai hamba Allah 

dan khalifatulah di muka bumi.Kreatifitas bisa diartikan bagian dari amal 

ibadah, mendatangkan rahmat Ilahi dalam bentuk munculnya kepuasan 

kreatif.Tujuan konsumsi adalah mencapai keadaan siap kreasi secara optimal. 

Tentu kita tidak akan mengabaikan selera, karena selerapun merupakan salah 

satu manifestasi rahmat Allah. Makan tanpa selera seperti mobil isi 

pertamax209.Dengan demikian segala bentuk perilaku yang menghambat 

kondisi keadaan siap kreasi secara optimal dicegah yang salah satu contohnya 

adalah Perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam konsumsi. 

4. Berlaku Adil Dalam Konsumsi 

Keadilan dalam konsumsi merupakan tawaran ekonomi Syari’ah untuk 

memberantas perilaku isra>f. Keadilan merupakan soko guru dari perilaku 

ekonomi Syari’ah.Karena keadilan merupakan hal yang pokok sehingga 

memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda. pengertian Keadilan 

diantaranya: Adil secara etimologi, yaitu suatu kalimat dari asal kata “adl” 

yang diambil dari bahasa Arab yang berarti lurus, tidak berat sebelah, 

kepatuhan dan kandungan yang sama, atau menyamakan sesuatu dengan yang 

lainnya (al-musawah)210. Adil merupakan lawan kata dari 

menyimpang.Dalam kamus bahasa Arab Adil pada mulanya berarti “sama”, 

                                                           
208 Hidajat nataatmadja, Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Yogyakarta: PLP2M, 1984),31. 
209 Ibid.,  
210Ensklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Khatiar Baru Van Heove, 2000), 25. 



79 

 

yang sering dikaitkan dalam hal-hal yang sifatnya immaterial. Adil juga bisa 

mengandung pengertian ”selalu beristiqmah dalam kebenaran”211. Jadi adil 

adalah perbuatan yang berpihak pada kebenaran serta tidak menyeleweng 

dalam melakukan tindakan. 

Keadilah harus diterapkan dalam perilaku konsumsi. Keadilan dalam 

konsumsi ialah upaya untuk berperilaku hemat, cermat, dan bersahaja dengan 

cara memberantas pemborosan dan segala perilaku konsumen sendiri maupun 

masyarakatnya. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang 

dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang 

ditetapkan bahkan sampai membiarkan merampas hak orang lain.  

Berbeda dengan pengertian keadilan dalam perspektif Barat yang hanya 

bertumpu pada rasio (akal).Hobbes mengemukakan bahwa keadilan adalah 

perjanjian yang dibuat kemudian diingkari, itulah ketidakadilan. Demikian 

Nietshe memahami keadilan sebagai kebenaran yang diakui kuat, Hume 

menyatakan keadilan adalah ”suatu kebaikan palsu”. Stoa berpendapat bahwa 

keadialan adalah ” menyamakan semua orang”. Hal senada juga diungkapkan 

Plato bahwa keadilan adalah,”mensejajarkan semua orang”. Sementara 

Dewey mendefinisikan bahwa keadilan adalah “kebaikan biasanya dianggap 

kebaikan yang tidak dapat berubah, bahkan persaingan adalah wajar dan adil 

dalam kapitalisme kompetitif-individualistik212. Dari berbagai pernyataan 

tersebut di atas terdapat perbedaan yang cukup mencolok.Hal ini disebabkan 

                                                           
211 Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, hidayatullah.com, 4. 
212 Muslehuddin, Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Yokyakarta: Tiara Wacana, 

1991),  79. 
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karena tidak adanya tolak ukur/standar sebagai landasannya.Jadi tidak ada 

standar keadilan yang mutlak kecuali diambil dari inti sari nilai-nilai agama. 

Adalah suatu kezaliman dan penindasan  apabila seseorang dibiarkan 

berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan 

bahkan sampai membiarkan merampas hak orang lain. Allah swt berfirman: 

⧫⧫❑☺◼⬧➔

◆◆❑⧫☺⬧◆

⧫⧫◆⚫⧫

 

 

Artinya: Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa 

ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang Telah 

disesatkan Allah? dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun213. 

Dari ayat ini sangat jelas bahwa nafsu termasuk penyebab terbesar dari 

perilaku berlebih-lebihan.214Keinginan tidak terbatas, sementara sumberdaya 

terbatas.Maka pemecahannya adalah bertindak ekonomis atau bertindak 

efisien215. 

Makan dengan takaran yang pas merupakan sebuah keniscayaan demi 

terjaganya kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis.Hanya 

makan kalau sudah hampir tiba di titik ambang kelaparan. Sebab kalau ia 

membiarkan diri kelaparan, berarti ia melanggar amanat Tuhan untuk 

merawat kesehatan badan. Berhenti makan sebelum menyentuh keadaan 

kenyang, karena pada batas itulah terletak optimalitas kesehatan dan 

                                                           
213 Al-Qur’an: Rum, 29. 
214 Idris, Makna, 51. 
215 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 42. 
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kecerahan kreativitas hidup216.Artinya bahwa ketika seseorang mempunyai 

kemauan dan kemampuan menakar secara pas kebutuhannya, maka kesehatan 

badan, mental dan spiritual bisa terjaga.Memanfaatkan dan memaksimalkan 

nilai guna serta tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, karena perilaku ini 

melanggar prinsip efektifitas dan efisiensi. 

 

 

C. Dimensi Konsumsi dalam Kajian Ekonomi Syari’ah   
 

Keadilan distribusi yang pada mulanya merupakan jargon sosialis tidak 

terwujud. Sedangkan dalam ekonomi Syari’ah sendiri mempunyai karakter untuk 

mendialektikakan nilai-nilai materi dan spiritulisme dalam kehidupan. Salah satu 

tujuan dalam ekonomi syari’ah adalah bertujuan membentuk masyarakat dengan 

tatanan sosial yang solid.Setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih 

sayang bagaikan satu keluarga.Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak 

diikat oleh batas geografis217.Tetapi diikat atas dasar kesamaan keyakinan dan 

disatukan dengan konsep ummat. 

Prinsip sosial dalam ekonomi Syari’ah bukanlah konsep utilitas melainkan 

kemaslahatan, konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada 

pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep Maslahah relatif lebih objektif 

karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Maslahah dipenuhi 

berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Memperhatikan 

lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam 

                                                           
216https://www.caknun.com/cermin/cara-makan-selebritis/(Juni, 2008),1. 
217 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 33. 

https://www.caknun.com/cermin/cara-makan-selebritis/(Juni
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masyarakat, diantaranya: kepentingan umat yaitu saling menolong orang lain218. 

Sebenarnya dalam konsep umat kurang tepat apabila ada istilah orang lain, karena 

dengan istilah ini secara ideologis kurang tepat. Karena dalam persaudaraan 

mempunyai konsep ikatan persaudaraan berdasarkan keimanan. Maka apabila 

antar individu mempunyai iman yang sama maka ia adalah sesame saudara. Juga 

kalimat “orang lain” terkandung didalamnya jarak psikologis antara dirinya dan 

orang yang ada diluar dirinya. 

Maqasidussyari’ah meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk 

mewujudkan falah dan hayatan thayibah dalam batas-batas syari’ah.Maqasidus 

syari’ah adalah sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya 

iman, kehidupan, akal keturunan dan harta benda.Maslahah menurut Imam-As-

Syatibi adalah pemilikan kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip 

dasar dan tujuan manusia. Kelima dasar tersebut dalam pandangannya adalah  

kehidupan, kekayaan, keimanan akal dan keturunan219.Imam As-Syatibi 

meletakkan kehidupan  pada perioritas utama. Karena ketika kehidupan manusia 

terancam maka dalam keadaan darurat hal-lah yang pada prinsipnya dilarang 

menjadi boleh.Contohnya makanan yang haram boleh dimakan jika tidak ada 

makanan yang lainya dengan catatan makan seperlunya. 

Ada juga pendapat yang meletakkan iman pada urutan pertama.Karena iman 

berpengaruh pada kepribadian manusia, perilakunya, serta sikapnya terhadap 

saudaranya.Iman berdampak signifikan terhadap hakekat, kuantitas dan kualitas 

kebutuhan materi dan psikologi.Menciptakan keseimbangan antara dorongan 

                                                           
218Al mizan, Konsumsi, 21. 
219Al arif, Pengantar, 200. 
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materiil dan spiritual dalam diri manusia.Meningkatkan solidaritas keluarga dan 

sosial220.Iman dalam perspektif Islam adalah ramuan terpenting untuk 

kesejahteraan manusia.Ia juga memberi suatu filter moral untuk mengalokasikan 

dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan 

keadilan sosio-ekonomi221.Perbedaan perioritas antara iman dan kehidupan pada 

dasarnya adalah karena perbedaan sudut pandang.Sehingga tidak perlu 

dipertentangkan apalagi sampai diperdebatkan. 

Ibnu Khaldun dalam karya besarnya “Muqaddimah menyatakan bahwa dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat, ekonomi tidak bisa tergantung pada 

variable-variabel politik, sosial dan demografi, tetapi juga sangat tergantung pada 

variable syari’ah. Syari’ah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan, 

kebersamaan keadilan, kesaling pengertian, kerja sama dan berperannya fungsi 

control tingkah laku terhadap hal yang membahayakan masyarakat222.Maka 

syari’ah bisa dikatakan merupakan landasan moral dan hukum bagi perilaku 

konsumsi sehingga tujuan kemaslahatan sosial bisa dicapai. 

Maslahah individu akan terisi dengan maslahahsosial dan tidak seperti 

kepuasan individual yang sering menimbulkan konflik kepuasan sosial. Secara 

lebih luas Maslahah ditekankan pada masalah konsumsi, produksi dan tukar 

menukar.Dengan demikan maslahah tetap berhubungan dengan tujuan aktifitas 

ekonomi.Terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan aktivitas  konsumsi. 

Dan prinsip pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas konsumsi.  Parameter 

kepuasan dalam Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda  konkrit (materi), 

                                                           
220 Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press), 102. 
221 Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),9. 
222Muflih, Perilaku, 11. 
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tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti  amal shaleh yang 

manusia perbuat. Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh  seorang manusia 

muslim ketikaharapan mendapat kreditpoindari Allah swtmelalui amal shalehnya 

semakin besar223.Dalam hal ini kepuasan kreatif merupakan faktor pendorong 

amal sholeh yang berdimensi dunia dan akhirat. 

Prinsip social justice dalam Ekonomi Syari’ah berbeda dengan konsep charity 

atau donasi dalam ekonomi konfensional.Dalam konsep ekonomi Syari’ah, harta 

yang didapatkan dengan jerih payah terdapat didalamnyasaudaranya.Dengan 

catatan sudah memenuhi ambang batas tertentu. Jadi bukan karena kita berbaik 

hati memberi donasi, namun ia bukan hak kita, tapi hak saudaranya yang 

membutuhkan224. Dalam konsep charity kewajibannya adalah faktor eksternal 

karena terikat dengan undang-undang, sementara social justice dalam ekonomi 

syari’ah merupakan faktor internal yang tersublimasi dalam jiwa. Karena 

landasannya tuahid maka tidak akan terjadi manipulasi data kekayaan untuk 

pengeluaran wajib seperti zakat misalnya. 

Islam sangat peduli pada kesulitan ekonomi saudaranya. Karena hal tersebut 

jika diabaikan dapat menghancurkan peradaban manusia serta pondasi kehidupan 

sosial yang pengaruhnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Maka bangunan 

ekonomi dengan distribusi yang adil dapat mengakibatkan tumbuhnya relasi 

sosial.Jika dibangun atas dasar nilai-nilai dan etika. Maka ia akan melahirkan 

sinergitas dan keserasian dalam masyarakat225. Sehingga semua rintangan 

                                                           
223 Syapurta, Perilaku, 148 
224 Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insai, 

2007),177. 
225 Dawood, Moderat, 162. 
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kepranataan atas pencapaian tingkat-kesetimpangan kemakmuran harus dibasmi 

dengan melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendistribusian kembali yang 

efektif226.Disini pentingnya regulasi kebijakan perundang-undangan yang 

melindungi dan menjaga harmoni sosial dengan peraturan yang kongkrit dan 

mudah diaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. 

Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam menjamin terbangunnya keadaan 

masyarakat yang berkeadilan serta terhindar dari kesenjangan sosial atau 

diskriminasi sosial227. Maka peranan iman menjadi tolak ukur penting karena 

keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi kepribadian 

manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap hidup terhadap 

sesama manusia, sumber daya dan ekologi228.Iman merupakan penggerak utama 

dalam menjalankan fungsi konsumsi sosial dengan landasan rasa cinta dan kasih 

sayang saudaranya yang membutuhkan. 

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat 

bertentangan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan 

keadian sosial ekonomi. Islam menjamin basic need full fillment (pemenuhan 

kebutuhan dasar hidup). Dalam sebuah hadist disebutkan “bukan muslim yang 

baik, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa 

tidur karena kelaparan”. Tidak peduli terhadap saudara dilingkungan sekitarnya 

merupakan salah satu indikator pribadi muslim yang tidak sempurna imannya. 

Bahkan Allah memasukkan kedalam surga seorang pelacur yang rela 

mengambilkan air minum untuk seekor anjing yang kehausan.Hal ini merupakan 

                                                           
226 Syed Nawab Haidar Naqvi, Etika dan ilmu ekonomi (Bandung: Mizan, 1985), 126. 
227 Sudarsono, Konsep, 153. 
228Muflih, Perilaku, 12. 
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apresiasi dari Allah atas kepedulian terhadap lingkungannya meskipun dengan 

seekor anjing. 

Norma-norma konsumsi akan mampu memberikan orientasi kepada preferensi 

individu terhadap konsumsi mewah dan dibarengi dengan jaringan keamanan 

sosial dan zakat. Konsumsi yang ditujukan sebagai tanggung jawab sosial adalah 

kewajiban mengeluarkan zakat.Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan 

keseimbangan ekonomi. Islam melarang penumpukan harta yang akan berakibat 

terhentinya peredaran harta, dan merintangi usaha229.  Ketidak adilan ekonomi 

menjadikan masyarakat permisif terhadap sesamanya. Masyarakat miskin akan 

menuntut hak kemanusiaan untuk disantuni, sehingga ledakan sosial yang 

berkaitan dengan isu kesejahteraan menjadi masalah utama230.Mempertajam 

pertentangan antara kuat kaya dan lemah yang miskin yang ahirnya akan 

menghancurkan tatanan sosial231.  Dalam sebuah Hadis nabi: “saya bersumpah 

kepada Allah; bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang beriman, 

bukanlah orang yang beriman yang sepanjang harinya kenyang sedang mereka 

mengetahui tetangganya dalam keadaan lapar232. Pergolakan sosial tidak akan 

terjadi apabila kebijakan zakat benar-benar ditegaskan dan pemberian sanksi yang 

berat kepada kelompok atau seseorang yang menyelewengkan dana zakat. Karena 

hal ini apabila tidak ditindak secara tegas akan berakibat pada chaos sosial. 

Adapun orang yang kikir (yang tidak mau mengorbankan sedikitpun haknya) 

dan merasa cukup sendiri (egoistis) serta mendustakan (mencemooh) kebaikan 

                                                           
229Al arif, Pengantar, 196. 
230 Sudarsono, Konsep, 64. 
231Ibid , 23. 
232Ibid., 24. 
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maka akan kami licinkan jalan kearah kesukaran233. Kebebasan terbatas dalam 

kepemilikan harta kekayaan dan sumber, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan 

merupakan kebulatan nilai yang tidak dapat dipisahkan.Nilai dasar ini merupakan 

pangkal bertolak untuk mengungkapkan nilai-nilai instrumental sistem 

ekonomi234.Salah satu karakteristik ekonomi syari’ah adalah berlandaskan nilai-

nilai universal yang bersumber dari teks yang terjamin orisinalitasnya. 

Dalam ekonomi Islam fungsi konsumsi terikat pada prinsip yang dinyatakan 

oleh Rasulullah saw bahwa hakikat kepemilikan bagi seseorang ialah apa yang 

dimakan dan yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekah .Diantara pendapatan 

seseorang terdapat milik keluarga, saudaranya.Dalam ekonomi syari’ah terdapat 

system manajemen dan lebih disiplin lebih rasional, lebih dewasa, lebih 

bertanggungjawab dan lebih mulia235.Karena adanya kesadaran dan kewajiban 

yang dibangun di atas landasan yang kokoh. 

Dalam Islam redistribusi pendapatan terdapat pendapatan yang wajib dan 

pendapatan sekarela. Menurut Zarqa, ada tiga tujuan utama distribusi 

pendapatan.Pertama, Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar untuk seluruh 

penduduk.Keduamengurangi ketidak-adilan pendapatan dan kekayaan, Ketiga, 

menyucikan kekayaan para pendonor236.Dari tiga tujuan tersebut tidak ada pihak 

yang dirugikan bahkan saling menguntungkan.Bagi penerima zakat memang telah 

menjadi haknya dan bagi pemberinya merupakan sarana untuk penyucian 

hartanya. 

                                                           
233 Al-Qur’an, 92: 8-10. 
234 Ahmad M Saefuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: CV Samudera, 1994), 25. 
235 Muhammad Ainun Nadjib, Bakso Khalifatullah dalam Buku Demokrasi La Roiba Fih (Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas, 2016), 58. 
236 Jusmaliani, Kebijakan, 76. 
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Atthabrani berkata nafkah dimulai dari keluarga, termasuk didalamnya untuk 

pribadi sendiri.Memberi nafkah untuk pribadi termasuk kewajiban yang besar 

dibandingkan nafkah untuk keluarga. Tidak seharusnya seseorang menghidupkan 

orang lain dengan cara merusak diri sendiri.Allah swt memberikan ancaman 

kepada orang kaya tetapi tidak mau berbagi dengan menginfakkan sebagian 

hartanya. Harta yang di infakkan adalah apa yang lebih dari kebutuhan237.Para 

sahabat bertanya tentang jumlah nafkah yang harus dikeluarkan, turunlah surat al-

Baqarah ayat al-baqarah 219. al-afwu adalah (segala yang melebihi kebutuhan) 

adalah suatu patokan dalam mengeluarkan nafkah karena tiada sedekah kecuali 

apabila harta yang disedekahkan melebihi kebutuhan.  

Kombinasi antara iman dan infak banyak terdapat dalam al-Qur’an.Terjadi 

perbedaan pendapat mengenai tafsir infak.Para pengamat condong mengatakan 

bahwa infak bertendensi pada seluruhinfak, baik yang wajib maupun yang sunah, 

untuk diri sendiri maupun keluarga, untuk masyarakat atau untuk 

fisabililah238.Secara konsumsi sosial menjadi wajib khususnya bagi seseorang 

yang sudah melebihi batas kecukupan kebutuhan pokoknya. 

Final spendingadalah konsumsi dan infakmuslim, yaitu konsumsi 

berorientasikan duniawi untuk menjaga macam kebutuhan dharuriyat. Islam 

mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya 

kesejahteraan manusia.Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian 

masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Karena dalam ajaran Islam, satu 

orang muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan ketika salah satu 

                                                           
237 Abdul Wahid, Tafsir Ekonomi Kontemporer (Jakarta: Madani Publishing House, 2010),  239. 
238 Qardhawi, Norma, 139. 
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anggota tubuhnya merasakan sakit, maka semua anggota tubuhnya juga 

merasakan rasa sakit239. 

Dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hakikat kepemilikan bagi seseorang 

ialah apa yang dimakan dan yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). 

Dengan demikian persamaan tadi dapat dituliskan dalam persamaan Y = (C + Z) + 

S. Untuk mempermudah C+Z sebagai total pengeluaran yang merupakan milik 

pribadi seseorang dapat ditulis dengan simbol Cz sehingga Y = Cz + S. Terdapat 

unsur infak yang pada hakekatnya ialah membantu orang yang sedang 

membutuhkan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam tidak dibenarkan 

konsumsi yang berlebihan dan individualistis240.Konsumsi dikendalikan oleh 

prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan prinsip 

moralitas. 

Pentingnya zakat ada lima, yaitu: Pertama, proyek yang baik menurut Islam. 

Kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.Ketiga, 

memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan.Keempat, 

memilihara dan menubuhkembangkan harta.Dan kelimamelindungi kepentingan 

anggota masyarakat241. Alasan yang mendasari ketika seorang muslim diwajibkan 

mengeluarkan zakat adalah agar ia senantiasa menginvestasikan hartanya. 

Kewajiban zakat juga mendorong umat manusia untuk bekerja dan mempunyai 

banyak harta242. 

                                                           
239Al mizan, Konsumsi, 25. 
240Ibid., 28. 
241Ibid., 21. 
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Zakat sangat berpengaruh terhadap total konsumsi masyarakat (total consumer 

Expenditure). Akibat zakat akan menaikkan hasrat konsumsi rata-rata dan 

kecenderungan marginal untuk konsumsi.Hal ini dikarenakan hasrat konsumsi 

seorang penerima zakatadalah lebih tinggi dibandingka dengan pembayar zakat. 

Dengan adanya zakat maka kesenjangan investasi akibat tingkat pendapatan yang 

berbeda akan bisa diminimalisir243. 

Dampak zakat adalah untuk memperbaikan kondisi ekonomi kaum miskin 

akan memberi mereka kesempatan untuk melakukan upaya upaya produktif.Dan 

memperbaiki kapasitas perolehan pendapatan.244Zakat hanyalah dukungan 

sementara selama mereka mencari kesempatan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi mereka.Sehingga kedepannya distribusi zakat mampu merubah mustahik 

menjadi muzakki. Salah satu implikasi ekonomi yang terpenting terhadap perilaku 

konsumen islam, adalah bahwa memberi (harta )kepada mereka yang 

membutuhkan didalam masyarakat adalah suatu bagian yang normal dari perilaku 

konsumen. Distribusi kekayaan haruslah dipandang sebagai pilihan dari individu, 

yakni bagian dari keputusan mikro individual. Pengeluaran (untuk diberikan) 

kepada orang lain dijalan Allah adalah bagian dari perilaku konsumen yang 

dimotivasi oleh kepentignan pribadi. Jadi distribusi menjadi bagian self interes 

yang dibentuk oleh nilai-nilai dan hukum Islam. 

 

⬧⧫◆

→❑⧫◆◆

➔⬧⧫➔

 

                                                           
243 Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf (Yogyakarta: PSEI, 2003),132. 
244 Fahim khan, Esai,  6. 
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Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 

mereka akan mendapat) siksa yang pedih245. 

Demikian juga Allah swt memberikan pahala yang besar kepada orang yang 

bersedia menafkahkan sebagian hartanya. 

⬧⧫◆⧫❑→⬧◆❑

◆⧫⧫

⬧◆→⬧☺

◆❑⧫⧫◆⬧⧫⬧

◼→✓➔⬧

◆⬧⬧◆☺⧫❑➔☺➔⬧

⧫ 

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena 

mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 

terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan 

buahnya duakali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis 

(pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat246.  

Pesan moral dari ayat diayat tersebut diatas adalah bahwa orang kaya agar 

terasa ringan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan. Dan orang yang 

mendapat bantuan diharapkan juga bisa tumbuh berkembang biak seperti halnya 

tumbuh berkembangnya balasan dari Allah swt247.  

                                                           
245Al-Qur’an, 9: 34. 
246 Al-Qur’an, 2:265 
247Munir, Harta, 117. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Perilaku tabdhi>r danisra>fdalam beberapa aspek memiliki kesamaan 

dengan perilau konsumtif.Salah satu karakteristik masyarakat post-modern adalah 

consumer society, shooping society, mengutamakan penampilan (life Style) dan 

masyarakat yang suka bersolek (dandy society).Latar historisnya  adalah sejak 

turunnya Nabi Adam dari surga karena memakan buah yang dilarang oleh Allah 

swt, hinggaterjadinya revolusi Industri di Inggris.Latar ideologisnya adalah 

pengaruh dari paham hedonisme, utilitarianisme, pragmatisme, materialisme 

hingga konsumerisme.adapun latar terbentuknya masyarakat konsumen 

diantaranya: manipulasi selera pasar, layanan iklan yang masif, layanan credit 

card, dan menjamurnya shopping mall. 

Perilaku Tabdhi>r dan isra>fadalah salah satu bentuk penyelewengan 

perilaku konsumsi. Indikatornya adalah: mengkonsumsi yang dilarang 

syari’ah,menghambur-hamburkan harta, pengeluaran yang boros, dan Merusak 

harta. Dan berlebih-leAdapun wisdomnya terjaganya kesehatan mental dan 

spiritual 

Ekonomi Syari’ah memberikan tawaran bagi perilaku Tabdhi>r dan isra>f 

dengan cara mengembalikan wordview Islam terhadap harta dan 

konsumsi.Menjaga Kesehatan fisik, mental dan spiritual.Bertindak efisien dalam 

perilaku konsumsi. Maksimalisasi nilai guna dan mengutamakan 
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maslahah..Tergabungnya kepuasan konsumtif dan kreatif hingga tercapainya 

keadaan siap kreasi secara optimal. Serta dimensi sosial yang berlandaskan teks 

dalam kajian ekonomi Syari’ah  

B. Saran dan Rekomendasi 
 

Catatan sebagai saran dalam penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi, 

yaitu:Pertama,perlu adanya penelitian lanjutan, yaitu penelitian lapangan (Field 

Research) tentang praktif tabdhi>r dan isra>f dalam masyarakat maupun 

institusi. Kedua, perlu diadakan penelitian laboratorium khususnya dalam hal 

tabdhi>r dan isra>f  dalam makan terhadap kesehatan mental dan tubuh.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Dalam kajian ekonomi, masalah keinginan (termasuk didalamnya kebutuhan) 

manusia merupakan tema sentral dalam susunan paradigmanya1.Ada sebagian 

manusia menganggap bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan bisa diraih apabila 

seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi2.Dalam pengertian ilmu ekonomi 

konvensional sebagai ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya yang tak terbatas terhadap sumberdaya yang 

terbatas. 

Saat ini masyarakat telah memasuki era post-modernatau masyarakat 

industrial, Sebuah era dimana yang namanya keinginan dan kebutuhan telah 

menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas dan makin sulit dibedakan satu sama 

lainnya3. Kaburnya masalah kebutuhan dan keinginan merupakan sebuah 

persoalan karena masyarakat sangat sulit membedakan mana yang merupakan 

keinginan yang berimplikasi pada pemenuhan keinginan yang dikemas menjadi 

seolah-olah kebutuhan. 

Mencairnya kebutuhan dan keinginan tidak terbentuk dengan sendirinya, 

melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.Hal ini terjadi karena 

kemajuan teknologi yang mampu memproduksi barang secara besar-besaran 

                                                           
1 Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN press), 24. 
2Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam Rajawali Press, 

2015), 1. 
3 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-

Modernisme (Jakarta: Kencana, 2014), 106. 
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dalam waktu yang singkat sehingga barang produksi yang melimpah tidak ada 

nilainya ketika belum didistribusikan ke pasar.Dengan demikian dibutuhkan 

sebuah strategi pemasaran agar barang produksi bisa dikonsumsi secara luas. 

Bahkan terkadang mengabaikan moral dalam pemasarannya 

dengancaramanipulasi selera pasar dengan menciptakan pseudo kebutuhan.  

Selain tingkat produksi yang melimpah, juga ada persaingan pasar dan 

manajemen sosial yang akan bersatu memberikan tekanan kepada konsumen 

untuk konsumsi. Sehingga konsumen tidak merasakan jika dirinya sedang 

dieksploitasi oleh kekuatan pasar yang menghegemoni dan secara tidak sadar akan 

membentuk suatu sistem yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai seduction4. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberi tekanan pada konsumen adalah 

dengan cara penyebaran iklan produk budaya yang merangsang munculnya 

perilaku konsumsi yang sinergistik (synergitic consumtion)5dan terbentuknya 

masyarakat konsumen. 

Di era post-modern ini dimana masyarakat mengonsumsi produk-produk 

budaya umumnya tidak didorong oleh kebutuhan,akan tetapi karena pengaruh 

iklan produk budaya yang menciptakan logika hasrat yang dibentuk oleh daya 

tarik budaya popular6. Saat ini boleh dikatakan bahwa manusia tidak terlepas dari 

kekuatan industri budaya yang memanipulasi selera pasar.Ia tidak hanya memoles 

produk budaya, tetapi dengan produk budaya ini lantas mengonstruksi selera, cita 

rasa, dan bawah sadar khalayak. Industri budaya saat ini telah membentuk suatu 

                                                           
4 Ibid.,108. 
5Synergitic Consumtion adalah gabungan dari sekian banyak aktifitas leisure, hobi dan perilaku 

keranjingan. 
6 Suyanto, Sosiologi, 114. 
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masyarakat yang lebih mengutamakan penampilan luar (life style) dan gengsi 

menjadi sesuatu yang penting. 

Gaya hidup  masyarakatyang lebih memperioritaskan tanda, simbol dan 

merkdagang daripada nilaiguna. Mengutamakan berbelanja sudah menjadi bagian 

darilife style7. Terjadinya pergeseran paradigma dari slogan “saya berfikir maka 

saya ada” bergeser menjadi “ saya belanja maka saya ada”. Apalagi saat ini 

belanja lebih dimudahkan dengan tersedianya fasilitas penggunaan kartu kredit 

dan dan tersedianya fasilitas belanja online yang jangkauannya sangat luas dan 

dilayani selama 24 jam8.Dengan demikian kebutuhan menjadi semakin meningkat 

karena kekuatan pasar mampu menciptakan keinginan-keinginan yang 

dimanipulasi menjadi seolah-olah kebutuhan. 

Dalam istilah kajian ekonomi syari’ah, belanja yang tidak semestinya 

merupakan  perilaku konsumsi yang boros dan berlebihan, perilaku yang lebih 

mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala perioritas akan 

mendorong perilaku gaya hidup yang bermewah-mewah9. Bermewah-mewahan 

dalam terminologi agama adalah masuk dalam kategori perilaku isra>f10atau 

berlebih-lebihan.Sementara al-Qur’an memaklumatkan serangan terhadap 

kemewahan11.Dengan bermewah-mewahan manusia menjadi lupaakan kewajiban 

sosialnya serta mengesampingkan keadaan masyarakat sekitarnya. 

                                                           
7 Gaya Hidup (life Stile) diekspresikan melalui apa yang dikenakan seseorang, apa yang ia 

konsumsi dan bagaimana sikap atau berperilaku ketika ada dihadapan orang lain. 
8Masyarakat konsumen adalah sebuah masyarakat yang cenderung diorganisasikan di seputar 

konsumsi ketimbang produksi barang dan jasa. 
9 Usman Effendi, Psikologi Konsumen (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 17. 
10Isra>f  berarti berlebih-lebihan dan pemborosan, yang mengakibatkan menjadi sia-sia dan tidak 

berguna. 
11 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 152. 
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Selain perilaku berlebih-lebihan (isra>f) Islam juga melarang perilaku 

tabdhi>r12.D. de Santillana mengatakan bahwa pemborosan adalah suatu bentuk 

penyakit jiwa13.Pelaku pemborosan dan berlebih-lebihan sudah tidak lagi 

menggunakan nalar rasional kalkulatif, akan tetapi perilaku yang lebih bersifat 

irrasional spekulatif, sehingga harta yang dibelanjakan tidak tepat sasaran dan 

menjadi sia-sia. 

Pemborosan atau perilaku tabdhi>r meskipun hanya terdapat dalam satu ayat 

(surat al-Isro’ayat 26-27) tetapi dengan keras perilaku tabdhi>r dikatakan sebagai 

teman syetan. ِِِالشََّياِطي ِِإْخَوانَِ رِيَنَِِِكانُوا ِاْلُمَبذِ  ِِإنَِّ ِتَ ْبِذيرًا رِْ َِوالِتُ َبذِ  " Kata ِ  jamak "اخوان"ِ

dari ِ  yang berarti persamaan dan keserasian. Sementara dalam ayat yang "أخ"

lainsecara keseluruhan menyebutkan larangan menjadikan syetan sebagai teman. 

Syetan adalah seburuk-buruk teman14.Syetan juga merupakan musuh nyata yang 

harus dijauhi dan dihindari15.Kemudian larangan mengikuti langkah-langkah 

syetan16.Dengan demikian, dampak dari pelarangan tabdhi>r dari aspek ekonomi 

syari’ah membawa efek yang cukup signifikan baik secara mikro maupun makro. 

Kebutuhan,  keinginan, hasrat, dan kehendak manusia tidak akan terkendali 

tanpa adanya sistem nilai yang baku dan universal.Pengabaian terhadap sistem 

nilai mengakibatkan mundurnya kualitas hidup manusia.Sistem nilai pun jika 

bersumber pemikiran manusia masih bias, berpihak dan subyektif.Maka satu-

                                                           
12Tabzir adalah suatu kegiatan menyalahgunakan, menghambur-hamburkan dan merusak harta. 
13 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

1997), 43. 
14Al-Qur’an, 4: 38. 
15Al-Qur’an, 2: 186. 
16Al-Qur’an, 2: 208. 
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satunya sumber nilai yang obyektif dan universal adalah nilai yang bersumber dari 

nilai universal agama. 

Kajian tabdhi>r dan isra>f dalam perspektif Ekonomi Syari’ah menjadi 

penting untuk dikaji.Karena Islam sebagai agama yang integral dan universal, 

sempurna dan orisinal17.Agama yang tetap relevan disetiap waktu dan 

tempat.Meskipun problem yang dihadapi zaman dahulu berbeda dengan saat 

ini.Sehingga diperlukannya pendekatan yang menggunakan interdisipliner, seperti 

pendekatan historis, filosofis, psikologis maupun sosiologis.Pemahaman secara 

konstektual dibutuhkan untuk membaca perkembangan sosial, ilmu agama 

mampu merespon realitas aktual secara konstektual, dan mampu merespon 

tantangan kontemporer secara dinamis dan solutif18. Sehingga Islam sebagai 

agama universal dan intergral akan menemukan maknanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perilaku tabdhi>r  danisra>f  dalam masyarakat post-modern? 

2. Bagaimana konsep tabdhi>r  danisra>f  dalam kajian ekonomi Syari’ah? 

3. Bagaimana Tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap perilaku tabdhi>r dan 

isra>f dalam masyarakat Post-Modern? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

                                                           
17 Yusuf Qardhawi, Reposisi Islam (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001), 33. 
18Jamal Ma’mur Asmuni, Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2015), 4. 
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1. Untuk menggali akar sejarah serta sebab terjadinya perilaku tabdhi>r 

dan isra>f  masyarakatpost-modern. 

2. Untuk mendeskripsikan konsep tabdhi>r dan isra>f dalam kajian 

Ekonomi Syari’ah. 

3. Untuk memberikan tawaran terhadap perilaku tabdhi>r dan isra>f 

dalam masyarakat Post-Modern. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara sederhana ada dua manfaat dari kajian ini, pertama, berbentuk 

manfaat teoritis yang merupakan pengetahuan yang lebih disistematiskan.Dan 

yang Kedua, manfaat praktis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan aplikatif bagi kalangan 

akademisi dan juga masyarakat. Adapun rincian manfaat yang diperoleh dari 

kajian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 Kajian ini merupakan secercah harapan untuk menambah khazanah 

pemikiran khususnya mengenai konsep tabdhi>r dan isra>f. Dan mengetahui 

bagaimana perilaku yang ideal dalam konsumsi,sehingga bisa menjadi salah 

satu rujukan untuk akademisi Ekonomi Syari’ah khususnya, dan civitas 

akademika umumnya. 

b. Manfaat Praktis 

 Dari hasil kajian ini diharapkan bisa dijadikan pijakan nilai dan 

wordview bagi kalangan akademisi dan juga masyarakat luas.Sehingga 

perilaku tabdhi>r dan isra>f yang sudah life style dapat dihindari dan 
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masyarakat kembali menerapkan nilai-nilai Islam yang ideal dalam seluruh 

aspek kehidupan.Dan konsumsi yang ideal dan konsumsi yang berdimensi 

sosial bisa diaplikasikan.Sehingga perilaku ekonomi dengan landasan nilai 

yang universal tidak hanya sekadar peristiwa budaya, akan tetapi peristiwa 

religious.  

E. Telaah Pustaka 

Kajian tentang konsep tabdhi>r dan isra>f telah banyak dilakukan oleh pakar 

ekonomi Syari’ah. Ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas hal-hal yang 

terkait dengan konsep tabdhi>r  danisra>f . Diantaranya:  

Bagong Suyanto dalam buku “Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi 

di Era Masyarakat Post Modernisme19” menjelaskan mengenai perilaku 

masyarakat konsumen. Rumusan masalah dalam buku ini, yaitu mengenai apa 

yang melatarbelakangi terbentuknya masyarakat konsumen, bagaimana perilaku 

konsumen sinergistik dan implikasinya terhadap gaya hidupmasyarakat. Dan 

bagaimana kekuatan industri budaya mempengaruhi konsumen agar terus 

mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan.Adapun tujuan penulisan buku ini 

adalah untuk menjelaskan mengenai terbentuknya masyarakat konsumen serta 

memperkaya dan memperbarui tema-tema yang dibahas dalam kajian sosiologi 

ekonomi kontemporer.Tetapi dalam buku ini sedikit menjelaskan respon 

akademik terhadap hegemoni kapitalis di era post-Modernisme. Adapun dalam 

kajian ini, penulis akan membahas bagaimana Ekonomi Syari’ah 

                                                           
19 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post- 

Modernisme (Jakarta: Kencana, 2014). 
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mampumenjawab tantangan sekaligus peluang untuk bisa survive didalam pusaran 

ekonomi mainstream kapitalis. 

Dalam buku terjemahan yang berjudul “Ghuluw benalu dalam ber Islam karya 

Abdurrahman bin Mu’alla al-Luwaihiq”20memaparkan perilaku berlebihan dalam 

perilaku dakwah. Rumusan masalah dalam buku ini adalah bagaimana akar 

ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama dan tabiatnya dalam kehidupan orang-

orang muslim kontemporer. Apa ruang lingkup ghuluw aqidah, syari’ah dalam 

perilaku individu maupun sosial. Adapun tujuan dari kajian ini adalah mengetahui 

hakikat ghuluw dan kritik terhadap fenomena ghuluw menurut wacana nash dan 

kaidah syari’ah. Ada kesamaan pembahasan dalam kajian ini yaitu mengenai 

perilaku berlebih-lebihan.Adapun perbedaannya adalah terletak pada obyek 

kajiannya, objek berlebihan (ghuluw) dalam kajian ini adalah dakwah.Sementara 

objek berlebihan (isra>f) dalam kajian ini adalah perilaku berlebihan dalam 

kontek kajian ekonomi Syari’ah. 

Dalam sebuah artikel “Narkotika kebudayaan” karya Muhammad Ainun 

Nadjib:21”menerangkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan berpotensi dan 

mempunyai daya destruktif seperti halnya narkotika.Permasalahan dalam kajian 

ini adalah persoalan realitas narkotika dalam kehidupan masyarakat, pemahaman 

yang sempit mengenai narkotika kebudayaan.Narkotika kebudayaan dalam kajian 

ini memiliki makna ideomatik, dan lebih bersifat konotatif.Bahwa apapun yang 

dikonsumsi secara berlebihan memiliki potensi haram.Haram disini bersifat 

ketidaksehatan biologis dan psikologis. Dalam hal ini hedonisme misalnya 

                                                           
20 Abdurrahman bin Mu’alla al-Luwaiqi, Ghuluw Benalu Dalam Ber Islam (Jakarta: Darul Falah, 

2003). 
21 Emha Ainun Nadjib, Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki. (Jakarta: Kompas, 2016). 
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merupakan suatu pola, standar konsumsi dan simbolisasi perilaku kehidupan 

bermuatan keberlebihan dan kecenderungan artifisial: ia berpotensi terhadap 

narcotizing Function. Adapun tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui 

makna narkotika dalam arti luas bahwa materialisme berlebihan dan 

konsumtifisme merupakan salah satu bukti dekadensi kebudayaan masyarakat 

modern. 

Skripsi “Makna tabdhi>r dan isra>f dalam al-Qur’an” karya Umi latifah 

mahasiswa UIN Suka Yogyakarta22 menjelaskan konsep tabdhi>r  danisra>f  

dalam al-Qur’an. Rumusan masalah dalam kajian ini yaitu ayat apa saja tentang 

tabdhi>r dan isra>f dalam al-Qur’an, bagaiman penafsiran ayat-ayat tentang 

tabdhi>r dan isra>f serta bagaimana caranya agar terhindar dari perilaku 

tabdhi>r dan isra>f. Adapun tujan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui ayat-

ayat tentang tabdhi>r dan isra>f dalam al-qur’an, Penafsiran ayat-ayat tentang 

tabdhi>r dan isra>f  dan cara agar terhindar dari perilaku tabdhi>r dan isra>f 

berdasarkan al-Qur’an. Tetapi dalam kajian ini belum membahas secara spesifik 

perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam kajian ekonomi syari’ah, baik secara makro 

maupun secara mikro. 

Kajian ilmiah selanjutnya adalah buku “Perilaku Konsumen dalam Perspektif 

Ilmu Ekonomi Islam” karya Muhammad Muflih, M.A23, yang menjelaskan 

mengenai perilaku konsumen muslim yang ideal. Rumusan masalah dalam buku 

ini adalah apa keunggulan perilaku konsumen muslim, bagaimana hubungan 

perilaku konsumen sebagai pribadi dan hubungannya dengan lingkungan sosial 

                                                           
22Umi Latifah, Skripsi Makna Tabdhi>r dan Isra>f Dalam Al-Qur’an.(UIN Yogyakarta, 2015). 
23 Muhammad Muflih, Perilaku Komsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Press) 2006. 
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dan kontribusinya terhadap pembangunan. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk 

mengupas pengembangan teori perilaku konsumen muslim yang memiliki potensi 

sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat. Kajian ini memiliki kesamaan 

mengenai perilaku yang ideal muslim, akan tetapi perbedaannya adalah belum 

adanya pembahasan mengenai perilaku masyarakat konsumen yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. 

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dalam kajian ini penulis akan menampilkan 

ulang sebagian, menegaskan kembali mengenai masyarakat konsumen dan yang 

melatarbelaknginya dengan menggunakan teori sosiologi ekonomi kontemporer. 

Kemudian mengelaborasikan fenomena tersebut dengan konsep tabdhi>r dan 

isra>f  dalam kajian ekonomi Syari’ah, serta menelusuri dan melacak akar sejarah 

dan ideologis dari perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam masyarakat. 

F. Landasan Teori 

Kajian ini menggunakan teori sosiologi ekonomi kontemporer dan teori 

ekonomi syari’ah.Alasan menggunakan Teori sosiologi ekonomi kontemporer 

karena tindakan individu dalam ekonomi dipengaruhi oleh tindakan sosial, 

tindakan ekonomi tidak selalu rasional-kalkulatif dan perilaku ekonomi tidak 

lepas dari konteks struktur sosial dan kebudayaan dimana masyarakat hidup24. 

Sosiologi ekonomi kontemporer menitikberatkan pada persoalan bagaimana 

kekuatan industri budaya mempengaruhi konsumen sehingga terjadi perubahan 

gaya hidup dan berbagai isu yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya yang 

                                                           
24Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post- 

Modernisme (Jakarta: Kencana 2014), 22. 
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terjadi pada masyarakat post-modern25. Jadi teori ini digunakan untuk melihat 

femonema sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat post-modern. 

Adapun kajian ekonomi syari’ah yang merupakan pokok pembahasan dalam 

kajian ini. Penulis berupayamendeskripsikan perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam 

perspektif ekonomi syari’ah yang digali dari norma-norma yang bersumber dari 

teks dan sosio-historis kehidupan rasulullah saw. Kemudian penulis akan 

memberikan tawaran bagaimana perilaku yang ideal dalam konsumsi dalam 

perspektif ekonomi Syari’ah. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif kualitatif yang mengambil model kepustakaan atau library 

research. Yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dari sumber 

penelitian dengan tujuan menggambarkan data secara deskriptif.  

 

 

2. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini membutuhkan berbagai sumber data yang digunakan ada 

dua kategori, pertama sumber data primer: Al-Qur’an dan tafsir (al-Isra’: 26-

27), (al-An-an’am: 141), dan al-Hadist dengan pemahaman ulama’ klasik 

yang merupakan landasan sistem dan nilai ekonomi Syari’ah. Buku Perilaku 

Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, karya Muhammad 

                                                           
25Ibid. 
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Muflih26; Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat 

Post-Modernisme, karya Bagong Suyanto27; Teori Sosiologi Modern, karya 

George Ritzer28; Makna Tabdhi>r dan Isra>f dalam Al-Qur’an, Karya Umi 

latifah29. Juga buku-buku, kitab-kitab klasik dan kontemporer, e-jurnal dan e-

book. Sedang data sekunder berupa blok, wordpress, esay, majalah, bulletin 

dan lainnya yang terkait dengan pembahasan. Sumber data pustaka diperoleh 

di perpustakaan Pascasarjana IAIN Ponorogo, perpustakaan Pusat IAIN 

Ponorogo, perpustakaan Unida dan maktabah syamilah.Telaah dilakukan 

dengan upaya pendalaman materi untuk mendapatkan data yang saling terkait 

dan data yang komprehensif. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah teknik dokumentasi 

(document review).30Dokumentasi berupa buku-buku, jurnal, dan karya 

tulisan lainnya baik dalam bentuk elektronik maupun cetak.Data data tersebut 

diperoleh melalui internet, perpustakaan, dan juga maktabah syamilah. 

4. Pengolahan data 

Setelah proses pengumpulan data dilakukan maka selanjutnya adalah 

mengolah data tersebut agar penelitian dapat terlaksana secara proporsional,  

sistematik, dan terarah.  Dalam pengolahan data, penulis mengutip apa 

adanya kedalam bentuk pointer-pointer, sehingga ketika data sudah di 

                                                           
26 Muhammad Muflih, Perilaku Komsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Press) 2006. 
27 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post- 

Modernisme (Jakarta: Kencana 2014). 
28 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2015).  
29 Umi Latifah, Skripsi Makna Tabzir dan Isrof Dalam Al-Qur’an  (UIN Yogyakarta, 2015). 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 225. 
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kumpulkan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis sesuai 

rumusan masalah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan, 

kemudian diikuti dengan analisis data dan interpretasi terhadap data-data 

tersebut guna menemukan jawaban dari persoalan yang 

dikemukakan.Kemudian meninjau dan memahami tabdhi>r dan isra>f dalam 

teks-teks karya klasik dan buku-buku kontemporer, berusaha terlibat dalam 

memaknai teks, menggunakan teks tepat secara fungsional, melakukan 

analisis dan mentransformasikan teks secara kritis. 

B. Sistematika Pembahasan  

Sebagai sebuah langkah akademik dan sistematik untuk menjabarkan kajian 

ini, menjawab rumusan-rumusan masalah yang diajukan dan memenuhi tujuan 

penelitian yang sudah disebutkan, maka pembahasan kajian ini akan dibagi 

menjadi lima bab yang saling berkaitan dan merupakan kesatuan pembahasan 

yang utuh, yaitu: 

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penjelasan 

secara umum dan gambaran tentang tabdhi>r dan isra>f . Sedang susunannya 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah penjelasan dan pemaparan awal peneliti terkait 

penelitian yang akan dilaksanakan serta maksud dan tujuan penelitian ini. 

Bab kedua berisi tentang perilaku tabdhi>rdan isra>f di masyarakat, 

terminologi tabdhi>r dan isra>f hanya ada dalam wacana kajian Islam.Adapun 
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dalam kajian ekonomi konvensional istilah yang digunakan adalah perilaku 

konsumtif atau masyarakat konsumen. Dalam pembahasan ini penulis akan 

memaparkan gambaran umum tentang perilaku tabdhi>r dan isra>f di era post-

modern.Kerangka pemikiran dan pendekatan masalah dalam kajian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi ekonomi kontemporer.Alasan 

menggunakan teori ini karena fokus obyek kajian sosiologi ekonomi kontemporer 

adalah masalah eksploitasi konsumen dan industri budaya.Pembahasan 

selanjutnya adalah sisi historis dari perilaku tabdhi>r dan isra>f. Sisi historis dan 

ideologis merupakan hal yang penting, karena sejarah merupakan data kepastian 

masa lalu yang bisa dijadikan pijakan untuk melihat kemungkinan dimasa yang 

akan datang. Kemudian kajian dilanjutkan mengenai akar atau penyebab 

terbentuknya perilaku perilaku tabdhi>r dan isra>f. Karena dinamika sosial tidak 

terbentuk dengan sendirinya, melainkan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sehingga pola masyarakat berubah. Fungsi bab ini adalah 

penjelasan secara teoritis, historis, dan sosiologis terkait landasan dasar penelitian 

ini dari sumber-sumber terpercaya hasil pengamatan dan literasi peneliti baik dari 

kitab-kitab klasik, kontemporer, buku, jurnal, majalah maupun internet sebagai 

dasar teori penelitian yang dilakukan peneliti. 

Bab ketiga berisi tentang paparan data penelitian yang meliputi tabdhi>r dan 

isra>f dalam kajian ekonomi Syari’ah yang merujuk kepada al-Qur’an dan al-

Hadist yang merupakan landasan nilai universal yang menjadi ajuan dan pedoman 

dalam kajian ekonomi Syari’ah dengan menggunakan pemahaman ulama’ dan 

pakar ekonomi Syari’ah.Karena dari berbagai pandangan para ulama’ dapat 
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dijadikan rujukan dan juga bahan pertimbangan yang merupakan khazanah Islam. 

Yang terakhir dalam bab ini adalah menggali wisdom dari pelarangan perilaku 

tabdhi>r dan isra>f. Karena dalam kaedah ushul bahwa sesuatu yang diperintah 

pasti membawa manfaat, sedangkan sesuatu yang dilarang masti membawa 

madharat. Dengan demikian, ketika sudah diketahui madharat dari perilaku 

tabdhi>r dan isra>f maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk berlaku adil dalam 

perilaku ekonomi khususnya dalam hal konsumsi. Fungsi bab ini adalah 

pemaparan konsep tabdhi>r dan isra>fdalam masyarakat post-modern dalam 

pandangan ekonomi Syari’ah. 

Bab keempat adalah Tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap perilaku tabdhi>r 

dan isra>f.Dalam bab peneliti akan memaparkan wordview Islam terkait 

pandangan Ekonomi Syari’ah dalam konsumsi, karena perilaku tabdhi>r dan 

isra>f merupakan perilaku konsumsi yang bertentangan dengan nilai ekonomi 

Syari’ah. Kemudian dilanjutkan dengan tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap 

perilaku tabdhi>r dan isra>f yaitu: menjaga kesehatan fisik dan mental spiritual, 

bertindak efisien dalam perilaku konsumsi,memaksimalkan nilai guna (utility) dan 

maslahah serta berlaku adil dalam konsumsi. Kemudian dimensi konsumsi dalam 

kajian Ekonomi Syari’ah. Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan 

dimensi konsumsi yang merupakan karakteristik dari Ekonomi Syari’ah. Fungsi 

bab ini adalah memberikan sebuah tawaran atas perilaku tabdhi>r dan isra>f 

dalam kajian Ekonomi Syari’ah. 

Bab kelima adalah penutup.Bab ini berisi kesimpulan dari ketiga rumusan 

masalah yang telah dipaparkan dalam bab-bab diatas.Kemudian saran dan yang 
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terakhir adalah kata penutup atau kesimpulan dari seluruh pembahasan. Fungsi 

bab ini adalah memudahkan bagi pembaca untuk menemukan jawaban dari 

rumusan masalah yang berisi kesimpulan akhir dari proses penelitian yang 

dilakukan peneliti disertai dengan bukti-bukti pendukung penelitian.   



17 

 

BAB II 

PERILAKU TABDHI><R DAN ISRA<FMASYARAKAT POST-MODERN 

 

Ada tiga pokok pembahasan dalam bab ini. Pertama, pembahasan mengenai 

post-modern yang merupakan objek kajian ini, dan perilaku tabdhi>rdan 

isra>fdalam masyarakat post-modern yang merupakan salah satu karakteristik 

utamanya adalah terbentuknya masyarakat konsumen (consumersociety).Kedua, 

latar historis dan ideologis yang melatarbelakanginya.Karena bagaimanapun suatu 

tatanan masyarakat merupakan kontinuitas dari masyarakat sebelumnya baik dari 

aspek historis maupun ideologis.Dan Ketiga, latar psikologis dan sosiologis 

terciptanya perilaku tabdhi>rdan isra>fdalam masyarakat post-modern. 

A. Perilaku Tabdhi>r dan Isra>f  Masyarakat Post-Modern   

Konsumsi berlebihan ditinju dari perspektif sosial dan agama merupakan 

perilaku yang dilarang dan salah satu bentuk dari penyimpangan perilaku 

ekonomi. Terjadinya pergeseran paradigma dimana pada era modern produksi 

merupakan fokus utamanya, Berbeda dengan era post-modern saat ini dimana  

konsumsi merupakan obyek pembahasannya. Sebelum masuk pada kajian 

mengenai perilaku konsumtif dalam masyarakat terlebih dahulu  akan kami kaji 

sedikit mengenai post-modern yang salah satu karakteristiknya adalah 

terbentuknya masyarakat konsumen. 

Secara istilah postmodernisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman, 

Rudolf Pannwitz, pada tahun 1917, untuk menggambarkan nihilismebudaya barat 
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abad ke-2031.Menurut Hassan dan Jencks istilah itu pertama kali dipakai oleh 

Feredico de Onis pada tahun 1930-an. Kemudian dibidang historiografi pada 

tahun 1939 oleh Toynbee dalam A Study of History. Pada tahun 1970 para filosof 

post menjadi populer di Amerika serikat dan istilah semakin menyebar dan 

menjadi populer.  

Pos-modern ditandai dengan peralihan politik dari negara nasional keinteraksi 

global pada tahun 197532.Jean francois lyotard dalam bukunya”the postmodern 

condition: a report of knowledge” tahun 1984 mengungkapkan berbagai fenomena 

post-modern yang ditemukan dibidang sosialdan budaya. Misalnya membahas 

sosiologi masyarakat post-industi atau industri maju yang berkaitan dengan 

pengaruh teknologi baru terhadap masyarakat. Akhirnya berbicara tentang 

postmodernisme adalah proses mentiadakan atau putus dengan zaman modernitas, 

yang melibatkan munculnya totalitas dunia sosial baru yaitu postmodernisme33. 

Konsep post-modern dirangkai dari konsep post dan modern, sehingga post-

modern mengandung makna setelah modernitas atau era sekarang. Namun definisi 

post-modern tidak sesederhana itu, konsep ini meliputi dimensi sosial budaya 

yang menjadi objek pemikirannya34. Richard Appignanesi dan Garratt post-

modern diartikan secara bermacam-macam,” sebagai mengatakan hasil dari 

modernisme”, anak dari modernisme”, ada juga yang mengatakan “perkembangan 

dari modernisme”,”penyangkalan tentang modernisme”atau penolakan atas 

modernisme”. Namun demikian meskipun terdapat banyak perbedaan dalam 

                                                           
31 http://www.academia.edu/19676658/Latar_Belakang_Lahirnya_Aliran_POSTMODERNISME 

(Mei, 2018),  2. 
32 Ritzer, Postomern,vi. 
33Ibid., vii. 
34 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67. 

http://www.academia.edu/19676658/Latar_Belakang_Lahirnya_Aliran_POSTMODERNISME
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pengertian akan tetapi ada persamaan pada paradigma post-modern atau 

persamaan karakteristiknya35. Artinya bahwa apabila post-modern ditinjau dari 

rentang waktunya merupakan kelanjutan dari modern. Akan tetapi post-modern 

tidak hanya menyangkut dimensi waktu saja akan tetapi didalamnya tergantung 

sebuah ideologi dan epistimologi yang berbeda dengan era sebelumnya. 

Karena post-modern cakupannya sangat luas maka istilah post-modernisme 

masih kabur dan diperdebatkan.Kekaburan makna istilah “post-modern” itu 

diantaranya adalah adanya akhiran” isme” dan awalan “post”nya. Awalan 

“post”pada istilah ini pun masih menimbulkan banyak perdebatan. Apakah “post” 

itu pemutusan hubungan pemikiran total dari segala pola kemodernan, atau 

sekadar koreksi atas aspek-aspek tertentu saja dari kemodernan, apakah segala hal 

yang modern itu sedemikian maksiat?, atau post-modernisme bentuk radikal dari 

kemodernan itu sendiri, yaitu kemodernan yang akhirnya bunuh diri. Atau justru 

wajah arif dari kemodernan yang telah sadar diri.36Dari sisi istilah ini masih 

menimbulkan perdebatan barangkali berangkat dari modern itu sendiri yang juga 

masih diperdebatkan.Dari sudut ini ketidakjelasan makna “pos-modernisme” 

boleh jadi justru berakar pada ketidakjelasan “kemodernan itu sendiri37.Bahkan 

tokoh-tokoh yang tergabung didalamnya pun masih memunculkan banyak 

perdebatan. 

Untuk memudahkan dalam memahaminya, Postmodernisme biasanya 

dibedakan dengan postmodernitas.Postmodernisme merujuk pada kritik-kritik 

                                                           
35 Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme teori dan metode (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), 14. 
36 Ibid. 
37 Bambang Sugiharto, Posmodernisme tantangan bagi filsafat (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

1996), 16. 
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filosofis atas gambaran dunia (word view), epistemologi dan ideologi-ideologi 

modern.38George Ritzer mengatakan bahwa Postmodernisme merujuk pada 

produk kultural (dalam seni,film, arsitektur dan sebagainya) yang berbeda dari 

dari produk kultural modern39. Daniel Bell mengartikan “posmodernisme” sebagai 

kian berkembangnya kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan, 

membumbungnya kesenangan dan keinginan, akhirnya membawa logika 

modernism ke kutub terjauhnya.Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa persrektif filsafat merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap filsafat 

modern.Dari perspektif kebudayaan menampilkan produk yang berbeda dengan 

kebudayaan modern.Misalnya dalam karya produk modern lebih mengedepankan 

keteraturan sementara dalam produk budaya postmodern menampilkan 

ketidakteraturan. 

Adapun postmodernitas yang menjadi obyek kajiannya tertuju pada situasi 

dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, 

konsumerisme berlebih-lebihanan dan penggalian kembali inspirasi-inspirasi 

tradisi.40Postmodernitas merujuk pada suatu epos-jangka waktu, zaman, masa-

sosial dan politik yang biasanya terlihat mengiring era modern dalam pemahaman 

historis.Jadi post-modern meliputi suatu epos history baru, produk kultur baru dan 

tipe teorisasi baru mengenai dunia sosial41. Sehingga dengan terjadinya 

pergeseran paradigma filsafat, munculnya produk budaya berimplikasi pada 

tatanan sosial dan budaya yang berbeda dengan era modern. 

                                                           
38Ibid., 24. 
39 George Ritzer, Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003),14. 
40 Sugiharto, Postmodernisme, 24. 
41Ritzer, Teori Sosial, 14. 
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Dalam ranah kebudayaan Jean Baudrillard mengatakan bahwamasyarakat 

post-modern ditandai oleh implosi (ledakan kedalam) alias peleburan kesegala 

batas, wilayah, dan pembedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah, 

penampilan dan kenyataan. Dengan demikian postmodernitas dapat ditafsirkan 

sebagai proses de-diferensiasi dan implosi peleburan segala bidang42. Artinya, 

pada era ini antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur, munculnya produk 

budaya yang memicu lahirnya masyarakat yang lebih mengutamakan penampilan 

dari pada isi, serta meleburnya kebudayaan dampak dari globalisasi dan efek dari 

keterbukaan informasi. 

Dari sisi historis Post-modern merupakan siklus sejarah baru yang dimulai 

sejak tahun 1875 dengan berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme 

serta kebangkitan kekuatan non-Barat43.Dalam perspektif ini merupakan efek dari 

politik dan ekonomi yang terjadi pada saat itu, dimana superioritas Barat mulai 

menurun kewibawaannya. 

Latar belakang munculnya gerakan postmodern diantaranya: pertama, 

pandangan dualistiknya yang membagi kenyataan pada dua objek, spiritual-

material, manusia-dunia. Hal ini merupakan kritik atas modern yang berfikiran 

sekuler dan individualistik. 

Kedua, pandangan modern yang bersifat objektifistis dan positifistis yang 

akhirnya cenderung menjadikan manusia bagai mesin.Dalam modernism ilmu-

ilmu positif empiris menjadi standar kebenaran tertinggi yang berakibat nilai-nilai 

moral dan religious kehilangan wibawa.Hasilnya adalah disorientasi moral-

                                                           
42 Sugiharto, Posmodernisme, 26. 
43 Ibid. 
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religius.Nilai nilai budaya adiluhung dan nilai-nilai agama menjadi tersubordinasi 

bahkan tersingkirkan. 

Ketiga adalah materialisme.Materialisme ontologis ini didampingi oleh 

materialisme praktis, yaitu bahwa hidup menjadi keinginan yang tak habis-

habisnya untuk memiliki dan mengontrol hal-hal material44.Fokus utama manusia 

modern adalah mengejar dan mencari sebayak-banyaknya materi yang dianggap 

sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. 

Tergesernya paradigma manusia dari persoalan produksi ke persoalan 

konsumsi merupakan salah ciri masyarakat post-modern.Rene Descrates 

mengatakan “cogito, Ergo Sum” saya berfikir maka saya ada, artinya eksistensi 

manusia diwujudkan dengan daya pikir dan gagasan-gagasannya. Berbeda dengan 

masyarakat post-modern saat ini yang mengubah paradigmanya menjadi “I shop 

therefore I am” saya belanja maka saya ada. Dari ungkapan tersebut setidak-

tidaknya dapat diketahui bahwa eksistensi manusia diaktualisasikan dengan 

aktifitas konsumsi45.Dengan demikian terjadinya pergeseran paradigma berpikir 

secara tidak langsung mempengaruhi pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat 

saat ini. 

Konsumsi berlebihan sudah menjadi  bagian dari budaya yang berimplikasi 

pada nilai-nilai dan struktur kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari aktifitas dan skala prioritas dalam kehidupannya, melanjutkan 

pendidikan demi bisa berkonsumsi lebih baik, menilai seseorang dengan apa yang 

dikonsumsi dan digunakannya dan menunjukkan identitas diri. Dengan demikian 

                                                           
44 Sugiharto, Postmodernisme, 29. 
45 Surayya Nurrist, “Posmodernisme dan Budaya Konsumen”, 2010.1. 
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fungsi konsumsi yang pada prinsipnya adalah untuk nilai guna bergeser menjadi 

konsumsi untuk nilai tanda. 

Dalam pengertian post-modern masyarakat konsumen adalah sebuah 

masyarakat yang cenderung diorganisasikan diseputar konsumsi ketimbang 

produksi46. Masyarakat47 konsumsi atau consumer Society adalah sebuah tatanan 

masyarakat yang wujud eksistensinya dipandang dari apa yang dikonsumsinya48.  

Eksistensi dirinya diwujudkan dan dipertahankan dengan semakin dan terus 

menerusnya mengkonsumsi tanda dan status sosial di balik komoditi yang 

diperdagangkan. Hal ini akan berimplikasi pada penyamaan level konsumsi yang 

tinggi dengan kesuksesan sosial dan kebahagiaan personal. Sehingga konsumsi 

menjadi bagian penting dalam tujuan hidup.Masyarakat konsumen akan merasa 

minder jika tidak memiliki dan membeli produk-produk terbaru, yang 

dipersepsikan sebagai bagian dari identitas atau simbol status masyarakat post-

modern49. Dengan demikian konsumsi tinggkat tinggi tidak bisa dihindarkan 

karena masyarakat tergoda keingginan yang dikemas seolah-olah kebutuhan. 

Menurut Jean Pauld Baudrilard logika konsumsi tidak pada fokus pada 

pemanfaatan nilai guna pada barang atau jasa akan tetapi akan fokus pada 

produksi dan sejumlah penanda sosial. Terjadinya pergeseran logika dari 

kebutuhan menjadi logika hasrat. Dengan demikian orang tidak mengkonsumsi 

                                                           
46 Susanto, Sosiologi, 106. 
47Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu. (Haris Priyatna, Kamus Sosiologi (Bandung: Nuansa Cendekia, 

2013), 97). 
48Selu Margaretha Kushendrawati, “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: 

Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial,” Hubs-Asia 9, no. 2 (2010). 53. 
49 Susanto, Sosiologi, 108. 
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nilai guna barang akan tetapi mengkonsumsi nilai tanda50. Mengkonsumsi objek 

tertentu menandakan bahwa kita sama dengan orang yang mengkonsumsi objek 

tersebut dan kita berbeda dengan dari siapa yang mengkonsumsi obyek lain, inilah 

kode51. Artinya bahwa diferensiasi dalam konsumsi tidak lagi mengacu pada 

objek akan tetapi lebih pada pesan yang disampaikan. 

Masyarakat tidak membeli apa yang dibutuhkan, tetapi membeli apa yang 

kode sampaikan kepada konsumen tentang apa yang seharusnya dibeli. Lebih 

jauh, kebutuhan diri sendiri ditentukan oleh kode.Jadi kita menentukan 

“kebutuhan” atas yang disampaikan oleh kode tentang apa yang dibutuhkan”,yang 

ada hanya kebutuhan karena sistem memerlukannya52. 

Brand tidak boleh cuma jadi “bagian” dari produk tapi sebaliknya, justru 

brand-lah yang harus memberi nilai tambah pada produk53.Membangun tingkat 

kepercayaan dan kepuasan pelanggan.Baudrilard memandang bahwa kita bergerak 

dari suatu masyarakat yang didominasi oleh tanda dan kode yang diasosiasikan 

dengan komodotas-komoditas. 

Post-Modern yang menjadi objek dalam kajian ini adalah menunjukkan epos 

waktu yang ditandai dengan peralihan politik dari negara nasional keinteraksi 

global pada tahun 1975. Dan fenomena post-modern yang ditemukan di bidang 

sosial dan budaya. Misalnya membahas sosiologi masyarakat post-industi atau 

industri maju yang berkaitan dengan pengaruh teknologi baru terhadap 

masyarakat. 

                                                           
50Ibid., 110. 
51Ritzer, Teori, 138. 
52 Susanto, Sosiologi,139. 
53 Hermawan Kartajaya, Marketing Plus 2000 siasat memenangkan persaingan global (Jakarta: 

Gramedia, 2002), xiv. 
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B. Akar Sejarah Perilaku Tabdhi>r dan Isra>fMasyarakat Post-Modern. 

Perilaku individu maupun masyarakat tidak lepas dari latar historis dan 

sosiologisnya.Secara historis jika telusuri kebelakang, dalam perspektif Islam 

bahwa Nabi Adam as dan Hawa terusir dari surga karena permasalahan 

konsumsi.Iamelanggar larangan Allah dimana Adam as dilarang mendekati 

sebuah pohon (yang oleh Iblis diberi nama pohon khuli yang artinya keabadian)54. 

Saat itu Iblis datang seolah-olah menasehati Adam bahkan untuk meyakinkannya 

Iblis sampai bersumpah bahwa dia hanya memberi nasehat.Kemudian pada 

akhirnya nabi terusir dari surga karena telah menuruti kehendak Iblis. 

Tsabit Bin Qais Bin Sammas menghambur-hamburkan hartanya ketika habis 

memetik kurma sebagai hasil panen, setelah itu mengadakan pestapora55. Mereka 

suka poya-poya tetapi enggan bayar zakat dan kehidupan seperti ini sudah 

menjadikebiasaan dikalangan mereka. Juga teguran kepada perilakutabz{ir. 

Dahulu masyarakat jahiliah menyembelih unta, menghambur-hamburkan harta 

dalam rangka membanggakan diri dan mencari popularitas.56Hal ini pun sudah 

menjadi kebiasaan mereka.Bangsa Arab jahiliyyah menyembelih dan berjudi 

dengan untanya, serta membagi-bagikan hartanya karena kebanggaan dan 

reputasi. Kemudian perilaku-perilaku semacam tersebut akan disyairkan57. 

Perilaku tabdhi>rdan isra>f sesungguhnya bermula dari terjadinya revolusi 

konsumen yang terjadi di Inggris pada paruh kedua abad ke-18.Dimana 

modernisasi dan mekanisasi mulai menguasai pabrik-pabrik dan barang-barang 

                                                           
54Al-Qur’an, 02: 36. 
55Idris, “Makna Tabzir dalam Al-Qur’an Surat Ayat 26-27” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 

Surabaya) 31. 
56Ibid., 34. 
57Ibid., 49. 
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dapat diciptakan secara masal58.Argumen yang lain mengatakan awal perilaku 

konsumtif dikaitkan dengan proses industrialisasi pada awal abad ke-19. 

Sementara ilmuwan lainnya berpendapat bahwa perilaku konsumtif merupakan 

fenomena abad ke-20 yang kaitkan dengan lahirnya komunikasi massa, 

meningkatnya kesejahteraan dan semakin banyaknya perusahaan-perusahan59. 

Sementara Rostow melihat perkembangan ekonomi dunia dalam perspektif 

sejarah. Menurutnya ada dialektika perkembangan atau pertumbuhan dalam 

sejarah perkembangan ekonomi dunia.Pada masa ini lebih dikenal masa revolusi 

industri, dimana pada saat itu telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dari 

masyarakat petani menjadi masyarakat industri. 

Perubahan masyarakat dari petani menjadi masyarakat industri dari sisi 

ekonomi membawa dampak yang cukup signifikan khususnya bagi pemilik 

modal. Akan tetapi pada sisi kemanusiaan terjadi proses dehumanisasi karena 

manusia dalam industri diperlakukan layaknya sebuah mesin. Artinya, bahwa pola 

hubungan yang dibangun antara pekerja dan pemilik modal adalah top and downd 

(atasan dan bawahan).Dan pekerja(buruh) banyak yang tidak mendapat upah yang 

layak yang berakibat pada konflik sosial antara pemilik pabrik dan buruh. 

Adapun akar filosofis dari perilaku tabdhi>rdan isra>f adalah 

hedonisme.Istilah hedonisme berakar dari bahasa Yunani kuno hedonen yang 

berarti kesenangan.Hedonisme mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila 

mengandung hedone (kenikmatan, kepuasan) bagi manusia60. Ia memandang  

                                                           
58 Susanto, Sosiologi, 113. 
59 Armaidy Armawi, Dari Konsumerisme ke Konsumtifisme Dalam Perspektif Sejarah Filsafat 

Barat, “jurnal Filsafat No. 3. 2007, 317. 
60 Ahmad Tasrif, Filsafat Umum (Bandung: Rosdakarya,2012), 40. 
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kesenangan  sebagai  tujuan pokok di dalam hidup. Hedonisme adalah menjadikan 

kesenangan diri sebagai tujuan akhir.Baik secara sadar maupun tidak bahwa 

hedonisme telah mewabah dan merasuk kedalam alam pikiran masyarakat.Hal ini 

bisa dilihat dari fenomena yang terjadi pada era ini dimana kesenangan menjadi 

perioritas utama dalam hidupnya. 

Hedonismejuga lebih tertuju pada kesenangan yang lebih bersifat 

individual.Secara psikologis hedonisme berpandangan bahwa manusia hanya 

mengejar kesenangan diri mereka saja.Ia menentang kepedulian separuh terhadap 

orang lain yang umumnya dianggap sebagai elemen esensial moralitas61. Hal ini 

tentu akan berdampak pada hilangnya empati dan kepedulian kepada sesama 

manusia. 

Democritos62 (400 SM-370SM) merupakan tokoh awal yang mengajarkan 

aliran hedonisme dalam sejarah filsafat Yunani kuno. Kemudian dilanjutkan oleh 

Aristippus63 (± 435-350 SM) mengatakan bahwa kesenangan yang merupakan 

satu-satunya yang ingin  dicari  manusia,  dan  yang  dimaksud  dengan  

kesenangan  di sini  adalah  yang  berkaitan  langsung  dengan  panca  indra  atau 

segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang indrawi64. Dalam hal ini 

kesenangan yang dimaksudkan adalah kesenangan terhadap harta benda atau 

materi. 

                                                           
61 Simon Blackburn, Kamus Filsafat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 388. 
62Democritus berasal dari Abdera dikenal mengembara kemana-mana, dan dijuluki filsuf yang 

suka tertawa. (ibid., 226). 
63Aristippus dari Cyrene sebagai orang kaya yang sangat pemilih dalam semua hal, dan seorang 

hedonis yang luar biasa. (ibid., 55). 
64 Armawi, Konsumerisme, 217. 
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Pendapat berbeda dikemukakan oleh Epikuros (341-370 SM), ia 

mengembangkan dan memperluas arti kesenangan itu. Baginya kesenangan berarti 

hilangnya rasa sakit dalam badan dan hilangnya kesulitan jiwa.Epikuros 

memandang kesenangan dari perspektif yang berbeda baginya kesehatan jiwa dan 

raga menjadi sesuatu yang esensial, selama kesehatan selalu terjaga maka 

kesenangan sudah berada dalam genggamannya. 

Aliran  ini  telah  dijiwai  oleh  pemikiran  para filsuf  modern  dengan  

sebutan utilitarianisme65 yang  berarti kegunaan atau kemanfaatan (utility). Utility 

dalam teori ekonomi telah dikembangkan oleh dua tokoh yaitu John Stuart Mill 

(1806-1873) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Jeremy Bentham dalam teorinya 

melakukan perhitungan dengan cermat atau selalu menghitung jumlah rasa senang 

dan jumlah rasa sakit sebagai hasil perbuatan  yang kemudian mengurangi jumlah 

rasa sakit dan rasa senang. Perhitungan ini dinamakan hedonistic 

calculus66.Meskipun rasa sakit dan senang secara kuantitatif sulit untuk 

dikalkulasikan secara matematis. 

Apabila Jeremy Bentham yang  mengutamakan jumlah (kuantitas), John 

Stuart Mill67 lebih cenderung pada wilayah kualitatif atau kualitas. Baginya 

                                                           
65Utilitarianisme adalah pemaksimalan kemanfaatan atau kegunaan (utility) atau kebahagiaan. 

(Tasrif, Filsafat.,ibid40). Bentham, James dan John Stuard Mill dan Sidgwick menyatakan 

berusaha menjawab semua tentang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang mestinya ditinggalkan, 

atau bagaimana sebaiknya menjalani hidup berdasarkan ide dasar pemaksimalan 

kemanfaatan/kegunaan. (Blackburn, Kamus.,ibid., 893.) 
66Istilah lainnya adalah felicific calculus (kalkulus kebahagiaan).Kebahagiaan atau tujuan tindakan 

diukur berdasarkan unit-unit kesenangan.Unit-unit ini diukur berdasarkan intensitas, durasi dan 

kedekatan, meski nilai dari kesenangan tertentu dapat dihilangkan oleh kuantitas dan kualitas rasa 

senang atau sakit yang memungkinkan sehingga diperoleh nilai rata-ratanya. ((Blackburn, 

Kamus.,ibid, 320.) 
67Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial. tindakan yang dilakukan oleh 

manusia bertujuan membawa kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologis, bukan orang lain 

atau nilai-nilai. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme
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kesenangan jiwa lebih utama daripada kesenangan lahiriah68. Kalau melihat 

fenomena yang terjadi pada era post-modern saat ini, model pemikiran ini banyak 

diikuti dan bahkan telah menjadi tren saat ini, dimana masyarakat mengkonsumsi 

barang atau jasa atas pertimbangan kepuasaan psikologis karena yang dikonsumsi 

bukan pada nilai guna yang ditawarkan, akan tetapi lebih pada aspek nilai tanda 

yang disampaikan. 

Paham selanjutnya adalah pragmatisme69, ia merupakan suatu aliran yang 

sangat dekat dengan utilitarianisme. Prinsip yang diajarkan oleh pragmatisme 

adalah yang baik adalah yang berguna secara praktis70.Pragmatisme pertama kali 

diperkenalkan oleh Charles Saders Piere (1839-1914 M) seorang filosof Amerika 

yang pertama kali menggunakan pragmatism sebagai metode filsafat.Tetapi 

pengertian pragmatisme sudah ada sejak Socrates dan Aristoteles71.Meskipun 

pada masa itu belum populer, tetapi embrio pragmatisme sudah ada. 

Kemudian materialisme72, secara ontologis hakikat  yang wujud adalah yang 

ada pada sesuatu yang tampak.  Bahwa materialisme menafikan sesuatu yang 

tidak nampak secara kasat masa termasuk agama dan Tuhan.Dengan demikian 

hanya materi yang dianggap sebagai kenyataan dasar.Adapun materialisme 

praktis, adalah bahwa perioritas hidup menjadikan keinginan yang tak habis-

habisnya untuk memiliki hal-hal materi73. Keinginan yang berlebihan akan barang 

                                                           
68 Armawi, Konsumerisme,318. 
69Kata pragmatisme diambil dari kata pragma (bahasa Yunani) yang berarti tindakan, perbuatan. 

(Tasrif, Filsafat.,ibid190). 
70 Tasrif, Filsafat., 40. 
71Ibid., 190. 
72Materialisme dalam filsafat, berpandangan bahwa dunia disusun sepenuhnya oleh materi.bahwa 

hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. 
73 Sugiharto, Postmodernisme. 29. 
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dan kekayaan. Hingga masuk pada tahap pemberhalaan materi.Ini merupakan titik 

tolak dari terbentuknya masyarakat konsumen. 

Kemudian konsumerisme  yangmerupakan paham atau ideologi yang 

menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau 

pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya 

secara sadar dan berkelanjutan74.Konsumerisme pada mulanya merupakan suatu 

gerakan  konsumenyang pada mulanya muncul dalam periode 1890-1906, dan 

kemudian berlanjut pada era 1930-an.  

Jhon F. Kennedy pada bulan Maret 1962 menyuarakannya di Congress, yang 

berhubungan dengan konsumen, pelayanan pasar dan kualitas keseluruhan barang 

di pasaran. Oleh karena itu, fakta ini diidentifikasikan sebagai tanggapan  

(respons) terhadap kekurangan pasar. Gerakan ini lebih menekankan pada aspek 

perlindungan dan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk lembaga  konsumen,  

yang  misinya  menjembatani  berbagai  pihak yang  berkepentingan  seperti  

produsen  dan  konsumen. Namun perkembangan yang dicapai oleh gerakan 

konsumen tidak dapat mengejar perkembangan hasrat danselera  konsumen yang 

cenderung berlebihan dan boros. Sebaliknya, hasrat  untuk berproduksi  yang  

lebih  besar  pada  produsen  juga tidak dapat dikendalikan75. 

Bergesernya  pengertian  dan  makna  konsumerisme  dari sebuah gerakan 

yang merupakan pranata sosial dan kecenderungan perilaku  masyarakat  yang  

bersifat  memboroskan  dalam berkonsumsi  telah  menyudutkan  arti  positif  

lembaga  tersebut, sehingga  yang  timbul  adalah  gejala  tingkah  laku  manusia 

                                                           
74https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumerisme (Juni, 2018),1. 
75 Armawi, Konsumerisme. 320. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumerisme
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konsumsimania76. Masyarakat saat ini telah menunjukkan gejala konsumerisme 

yang sangat luar biasa dan telah menjadikan bagian dari gaya hidup.Dalam  

perkembangannya konsumerisme mengalami kecenderungan yang kompleks pula, 

ia tidak hanya menjadi gejala yang  bersifat  ekonomis  belaka, melainkan telah  

berkembang menjadi gejala yang bersifat psikologis dan sosiologis.77 

C. Latar Belakang terbentuknya Perilaku Tabdhi>rdanIsra>fMasyarakat 

Post-Modern 

Terbentuknya Perilaku Tabdhi>r dan Isra>fdipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

 

a. Kesejahteraan 
 

Faktor internalnya adalah kondisi kesejahteraan Sementara pada saat 

yang sama kondisi kesejahteraan masyarakat melambung karena 

peningkatan performance perekonomian. Ketika kehidupan sosial 

membaik, dan masyarakat memiliki uang yang cukup bahkan berlebihan, 

maka mereka mempunya waktu senggang untuk melakukan berbagai 

aktifitas pleasure.Hal ini disebabkan oleh faktor melimpahnya dana untuk 

keperluar liburan dan juga daya beli berbagai barang konsumsi78.  

b. Waktu Luang 
 

Sejak awal abad ke-21 ketika jam kerja masyarakat berkurang, 

sementara disaat yang sama penghasilan atau gaji yang diperoleh justru 

                                                           
76 Ibid 
77 Martono, Sosiologi, 90. 
78 Susanto, Sosiologi, 124. 
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meningkat, maka masyarakat memiliki waktu lebih banyak untuk 

bersenang-senang dan cendrung untuk mengisi waktu luangnya dengan 

berbagai aktifitas belanja untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya 

hedonis. 

c. Aktualisasi diri  

 

Masalah pemaknaan identitas sosial saat ini tidak ditentukan oleh ras, 

gender atau ideology politik, melainkan justru oleh apa yang mereka 

konsumsi dan kenakan. Secara singkat apa yang dikonsumsi masyarakat 

pada hakekatnya merupakan refleksi dari kelas sosial mana mereka 

berasal79.Kebutuhan dan keinginan manusia bertambah sejalan dengan 

dengan perkembangan peradaban materialistik yang mewarnai pola hidup 

mereka.Semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradaban, faktor-faktor 

psikologis mereka semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena 

cita rasa seni, keangkuhan dan dorongan untuk pamer memberi peran 

dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-

kebutuhan fisiologi mereka80. 

2. Faktor Eksternal 

a. Pengaruh globalisasi  

 

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-

kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi 

                                                           
79Ibid.,125. 
80Idri, hadis, 110. 
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dunia81.Globalisasi juga merupakan penyebaran praktik, relasi, kesadaran 

dan organisasi keseluruh penjuru dunia, yang telah melahirkan 

transformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari segi budaya 

globalisasi umumnya dipahami sebagai proses penjajahan budaya atau 

westernisasi.82 

b. Produksi  

 

Melimpahnya produksi mendorong produsen untuk berusaha 

bagaimana caranya agar barang produksinya bisa dikonsumsi.Hasil 

produksi dalam jumlah tinggi kemudian menuntut standardisasi 

(standardization).Atas desakan standardisasi produk yang diperuntukkan 

bagi sejumlah besar masa, maka muncul alasan kuat untuk 

menyeragamkan produk budaya.Dengan model penyeragaman industri 

budaya merupakan awal dari logika industri kebudayaan yang 

berkembang sebagai proyek penyeragaman selera dan cita rasa83.Contoh 

mall, mc Donald, dan waralaba lainnya. 

c. Produk Budaya 

 

Produk budaya bisa diproduksi secara tak terbatas, terutama karena 

didukung oleh perkembangan teknik-teknik produksi industry dan 

                                                           
81 Martono, Sosiologi, 188. 
82 Susanto, Sosiologi, 169. 
83 Ibid.,116. 



34 

 

teknologi informasi yang masif, sehingga pada titik tertentu terjadilah 

proses komersialisasi kebudayaan84. 

d. Manipulasi Selera Pasar 

 

Tidak hanya ekspansi produk budaya.Bahkan selera dan cita rasa 

masyarakat pun dikemas dan dikonstruksi menurut logika pasar dengan 

mengatasnamakan memenuhi segmentasi pasar.Ideologi dalam hal 

produk budaya lebih bersifat rekreasional yaitu suatu produk yang 

menjanjikan relaksasi, tawaran kesenangan fantasi dan menghibur.Produk 

semacam ini lebih disukai karena lebih menyenangkan dan mampu 

mengembangkan imajinasi.Selain dari pada itu juga memberi ruang bagi 

eskapisme serta dunia impian kolektif85.Sehingga mampu mengalihkan 

perhatian orang dari masalah yang sebenarnya dengan menawarkan solusi 

palsu. 

 

e. Layanan Iklan 
 

Iklan merupakan ujung tombak post-modern, walau bagaimana 

memengaruhi konsumen untuk membeli produk adalah tema dasar dalam 

kajian mengenai iklan.Kajian mengenai iklan tidak akan lepas dari 

perspektif ekonomi. Dalam konteks post-modern, kebutuhan muncul 

                                                           
84 Produk budaya dalam kapitalisme berbeda dengan dengan pengertian budaya sebagai kultur 

adiluhung atau tradisi yang acap kali mengacu pada tata nilai dan norma sosial keagamaan, akan 

tetapi adalah budaya populer atau budaya pop. (Susanto, Sosiologi, Ibid., 117). 
85 Susanto, Sosiologi, 116. 
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ketika produk tercipta, bukannya produk tercipta untuk memenuhi 

kebutuhan86. 

Di era post-modern ini, masyarakat mengonsumsi produk-produk 

budaya umumnya tidak didorong oleh kebutuhan, akan tetapi karena 

pengaruh iklan produk budaya yang menciptakan logika hasrat yang 

dibentuk oleh daya tarik budaya popular87. 

  

                                                           
86Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers,2016), 107. 
87 Suyanto, Sosiologi, 114. 
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BAB III 

PERILAKU TABDHI><R  DANISRA<FDALAM KAJIAN EKONOMI 

SYARI’AH 

Perilaku tabdhi>r dan isra>fmasyarakat post-modern ditinjau dari perspektif 

ekonomi Syari’ah.Kajian dimulai dengan gambaran umum mengenai ekonomi 

syari’ah khususnya konsumsi.Pembahasan tabdhi>r dan Isra>fyang digali dari al-

Quran dan hadist yang merupakan landasan filosofis normatif, sumber hukum, 

dan etika yang terangkum dalam syari’ah yang disepakati oleh seluruh umat Islam 

dan sebagai sumber ideal moral.Selanjutnya paparan indikator perilaku Tabdhi>r 

dan Isra>f,serta wisdom dilarangnya perilaku Tabdhi>r dan Isra>fdalam kajian 

ekonomi syari’ah. 

A. Tabdhi>r dan Isra>fdalam Kajian Ekonomi Syari’ah 

Dalam khazanah Islam ekonomi disamakan artinya dengan kata “iqtishad” 

yang dalam Bahasa Arab artinya hemat dan penuh perhitungan. Menurut Baqir al-

Hasani sebagaimana yang dikutip oleh Agustianto bahwa istilah ekonomi dan 

iqtishad merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang 

mengartikannya sama88. Kata iqtishad merupakan derivasi dari kata qash yang 

mempunyai arti equilibrium (keseimbangan atau pertengahan) atau the state of 

being even, equal balanced. Sehingga kata iqtishad berarti “that which evenly in 

between two extremes”. Atau lebih tepatnya diambil dari sebuah hadits “alaikum 

hadyan qashidan”(follow the middle of the road). Maksudnya diwajibkan atas 
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kamu menempuh jalan tengah89.Artinya  bahwa dalam pandangan ekonomi 

Syari’ah keseimbangan atau keadilan merupakan pilar utama dalam bangunan 

sistem ekonomi Syari’ah. 

Dalam kajian ilmu ekonomi Syari’ah selalu merujuk kepada dua hal.Pertama, 

teks sebagai landasan filosofis normatifnya90.Kedua, dengan cara menimba 

pengalaman dari berdirinya “Negara Madinah” sebagai acuan sosio historisnya 

untuk mengambil ideal moralnya sebagi ibrah untuk mewujudkan cita-cita 

terbentuknya “civil society”. Yaitu suatu masyarakat beradab yang lahir dari 

dalam dan buaian petunjuk tuhan91.Oleh karenanya, dalam melihat realitas sosial 

sistem Islam tidak bisa lepas dari kajian teks dan historis. 

Didalam kandungan teks terdapat ketentuan qat’iyyat danzhanniyat.Qat’iyyat 

merupakan pondasi utama Islam sebagai pilar dan pondasi utama islam sebagai 

kesatuan berpikir92. Ia merupakan wilayah normativitas-idealitas atau diktum 

tekstualis normatif yang bersifat formal final dan tidak berubah-

rubah.93Sedangkan zhanniyatmerupakan pembahasan yang  masih terus 

berkembang dan berdialektika sesuai dengan dinamika kehidupan. Karena ia 

senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya,  maka kajian 

ini lebih bersifat kontektual, bergantung perbedaan tempat dan waktu 

(historisitas-realitas). Meskipun demikian syari’ah tidak serta merta menjadi 

relatif karena memiliki kemutlakan yang tidak akan pernah berubah dalam 

                                                           
89 Ibid.,3. 
90 Muhammad Muslih, Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem 

Kebangsaan, “ Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam”, Vol 6 No 1(ISID, April 2011),113. 
91 Ibid. 
92Yusuf al-Qardhawi, Reposisi Islam (Jakarta: Al Mawardi Prima, 1999), 27. 
93 Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural (Bandung: Mizan, 2000),  25. 



38 

 

mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah94.Jadi dalam Islam 

terdapat sebuah sistem kehidupan (way of life) Islam juga harus dipahami sebagai 

sebuah wordview. 

Sebelum masuk pada pembahasan utama terlebih dahulu penulis akan 

mendeskripsikan pengertianTabdhi>r dan isra>f . Secara bahasa 

Tabdhi>rdiambil dari tiga hurufِ"ذبر" yang berarti menabur. Adapun secara istilah 

syara’ menurut Abu Ubaidah menyatakan tabdhi>r adalah perbuatan isra>f yang 

cenderung kepada fasid (merusak sesuatu atau harta). Ibnu Mas’ud dan Ibnu 

Abbas yang mengatakan bahwa tabdhi>r adalah membelanjakan harta diluar 

kebutuhan yang dibenarkan.Dalam pengertian ini tabdhi>r dimaknai sebagai 

perilaku berlebih-lebihan dalam konsumsi dan berpotensi merusak harta karena 

belanja yang melebihi kebutuhan.Tabdhi>r dalam pengertian ini dilihat dari sudut 

pandang harta itu sendiri.Secara bahasa tabdhi>r berarti menabur yang makna 

asalnya adalah menabur benih yang kemudian menumbuhkan tanaman.Tetapi 

tabdhi>r yang dimaksud dalam kajian ini adalah menabur harta dan merusaknya. 

Tabdhi>r menurut al Raghib al-Ashfahani adalah menyia-nyiakan harta. Hal 

ini sesuai dengan apa yang disabdakan nabi ِهنىِالنىبِصلىِهللاِعليهِوسل مِعنِإضاعة

 yang artinya bahwa nabi melarang menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud املالِِ

dengan menyia-nyiakan harta adalah alokasi belanja yang tidak tepat sasaran yang 

mengakibatkan harta tidak berfungsi secara maksimal bahkan harta menjadi sia-
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sia.Faktor pendorongnya adalah tergoda pada kesenangan sesaat, sehingga 

manfaat harta tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.Contohnya banyak 

aneka makanan piring yang sudah diambiltetapi hanya dimakan sedikit, kemudian 

sisanya dibuang ditempat sampah dan tidak merasa bersalah sedikitpun. Orang 

yang boros seperti itu kelak akan ditanya mengenai sikapnya dalam menyia-

nyiakan nikmat Allah dan akan diminta pertanggungjawaban atas sikapnya yang 

tidak mau berbagi95. 

Fakhrur Razi mendefinisikan tabdhi>r adalah menghambur-hamburkan harta 

dan menafkahkannya dalam kemewahan.96Dalam kamus al-Ma’ani,tabdhi>r 

adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak 

bermanfaat
97

.Iamenghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atau tanpa 

mendapatkan ganjaran pahala. Dalam istilah bahasa Indonesia hal ini termasuk 

dalam Sikap boros. Yaitu orang yang melampaui batas kewajaran, sehingga al-

Qur’an sehingga perilaku tabdhi>r disamakan dengan orang-orang kafir yang 

melampaui batas. 

Tabdhi>r menurut Yusuf Qardhawi adalah orang yang menyelewengkan 

harta dan pangkatnya sehingga menjadikan kerusakan dimuka bumi, serta 

hilangnya barokah nikmat dari Allah98. Tabdhi>r berarti mempergunakan harta 

dengan cara yang salah, yaitu menuju tujuan-tujuan yang terlarang99. Yaitu 

menggunakan harta untuk tujuan pamer atau dalam terminologi agama adalah 

                                                           
95 Mohammed Mohamed Emam, Moderat dan Prinsip Kemudahan (Yogyakarta: Idea Press, 

2017), 29. 
96 Qardhawi, Norma, 155. 
97 https://www.almaany.com.(juny,2018),1 
98 Qardhawi, Norma, 156. 
99 M. Nur Rianto al Arif, Pengantar Ekonomi Syari’ah (Bandung: Pustaka Setia, 2015),188. 
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riya’, yaitu menggunakan harta untuk tujuan agar dipuji orang, agar meningkatkan 

status sosialnya dan mempertegas status dirinya dengan apa yang dikenakan dan 

digunakannya.  

Berbeda dengan Az-Zajjaj yang mendefinisikan tabdhi>r dari sudut pandang 

pengguna harta atau dalam istilah ekonomi dari sisi konsumen.Ia menyatakan 

bahwa perilaku tabdhi>r adalah membelanjakan harta untuk selain ketaatan 

kepada Allah.100Ibnu al-Arabi menukil riwayat dari Asyhab yang bersumber dari 

Malik bahwa tabdhi>rialah mencegah/mengalihkan penggunaan harta dari hal 

yang hak, dialihkan penggunaannya kepada hal yang tidak hak.Kata tabdhi>rjuga 

dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak.As-subuki al-Kabir 

jika uang dihambur-hamburkan bukan untuk kepentingan agama dan dunia 

hukumnya haram.Dalam hal ini penggunaan harta yang merugikan penggunanya, 

karena sesuatu yang dilarang dalam al-Qur’an dan hadist pasti ada sesuatu yang 

membahayakan bagi dirinya sendiri. 

Adapun membasuh muka lebih dari tiga kali adalah perilaku tabdhi>r 

walaupun wudhu di sungai yang mengalir.101Diriwayatkan ketika nabi lewat dan 

melihat Sa’ad bin Abi Waqqas sedang berwudhu. Beliau berkata, “jangan boros,” 

Sa’ad bertanya” adakah sikap boros dalam menggnakan air, ya rasulullah” beliau 

bersabda” ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir102.Dalam momen 

ini rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap proporsional dan 

profesional meskipun dalam keadaan air yang melimpah dan gratis pada saat itu, 
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tetapi nabi memerintahkan untuk menggunakannya secara wajar sesuai 

aturan.Apalagi pada saat ini penggunaan air sebagian sudah berbayar. 

Perilaku wudhu bisa ditarik dalam skala dan konteks yang lebih luas, bahwa 

maksimalisasi nilai guna pada barang maupun jasa merupakan sebuah 

keniscayaan.Sedangkan perilaku berlebih-lebihan dalam wudhu merupakan 

tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai efisiensi dan pemanfaatan barang 

atau jasa tidak pada porsi dan posisinya. 

Rasululah tidak hanya memberikan larangan tetapi juga memberikan teladan 

penggunaan air ketika wudhu dan mandi.Bahkan rasulullah memberi telandan 

secara kongkrit dan aplikatif dalam hal mandi dan wudhu. 

ِكانِالنيبِصلىِهللاِعليهِوسل مِيتوض أُِابملد ٍِّويغتسلِ عنِأنسِبنِمالكِقال:

 ابلص اعِإىلِمخسةِأمدادٍِّ)رواهِالبخارِومسلم(

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata:” Nabi saw berwudhu dengan satu 

mud, dan mandi dengan satu sha, hingga lima mud (HR. Bukhari dan Muslim)103. 

Secara spesifik rasulullah juga memberikan contoh dalam hal wudhu. 

جاءِأعريٌبِإىلِالنيبِصلىِهللاِعليهِوسل مِيسألُهِعنِالوضوء.ِفأراُهِثالاث,ثالاث.ِ

فمنِزادِعلىِهذاِفقدِأساء,ِوتعدَّ,ِوظلمِ)رواهِأمحدِوالنسائي(  قال:ِ"ِهذاِالوضوءُِ

Artinya: ada seorang arab badui datang kepada nabi Muhammad saw. Lalu 

ia bertanya tentang wudhu kepada rasulullah, beliaupun memperlihatkan 
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kepadanya wudhu (dengan membasuh anggota badan) sebanyak tiga kali tiga 

kali. Kemudian beliau bersabda:”beginilah cara wudhu yang benar. Barangsiapa 

yang (membasuhinya) lebih dari ini, maka sungguh ia telah berbuat tidak baik, 

melampaui batas dan berbuat zalim  (HR. Ahmad dan Nasa’i). 

Nabi Muhammad saw telah mengajarkan kepada umatnya teladan akhlak 

yang mulia dengan bertindak proporsional. Serta berhenti melakukan perbuatan 

yang menghancurkan nilai-nilai efisiensi104. Ada tiga kecaman terhadap perilaku 

isra>f  yaitu berbuat tidak baik, melampaui batas dan berbuat zalim. Tindakan 

melampaui batas secara ekonomi akan berpengaruh pada menurunnya nilai guna 

suatu barang atau jasa misalnya: dalam konteks wudhu air yang sudah dipakai 

menjadi air musta’mal dimana nilai guna air yang semestinya suci dan 

mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Isra>f dalam hal 

minum meskipun air mineral jika diminum dalam porsi yang melebihi 

kebutuhannya air mineral tersebut tidak bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya 

bahkan membahayakan konsumennya.Sehingga perilaku tersebut bisa dianggap 

berbuat dzalim kepada dirinya dan kepada saudaranya yang membutuhkan. 

Tabdhi>r dalam al-Qur’an hanya disebutkan sebanyak tiga kali.Itupun hanya 

terdapat pada surat al-Isra’ ayat 26-27. 

◆◆⬧◼→⧫✓

☺◆⧫◆◆

⧫➔⬧⧫

⧫☺❑⧫◆❑✓
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◆⧫◆⬧

◼⧫❑→ِ
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 boros105. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 

ingkar kepada Tuhannya. 

Zamaksyari mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan sebuah permisalan 

dalam perbuatan tercela.Permisalan tersebut merupakan puncak dari ungkapan 

perbuatan yang sangat tercela, karena sumber perbuatan tercela itu adalah dari 

syetan106.Perilaku tabdhi>rdikategorikan sebagai saudara dan teman setan sebab 

mereka taat (mengikuti) apa yang ia suruhkan kepadanya, yakni berbuat isra>f107. 

Arti teman setan menyerupai setan dalam perbuatan buruk dan memgingkari 

perintah dan larangan Allah swt.Syetan selalu mengajak berbuat kerusakan 

dimuka bumi baik yang merusak konsumen maupun barang atau jasa yang 

dikonsumsi.Makan yang berlebihan merupakan contoh berbuat kerusakan pada 

konsumen karena dengan berlebih-lebihan berefek pada kesehatan mental dan 

spiritual konsumen.Sedangkan dari sisi barang atau jasa manfaat dan nilai 

gunanya menjadi tidak maksimal bahkan menjadi sia-sia dan rusak. 

Definisi Isra>f adalah Melebihi batas kewajaran.Isra>fdalam hal tertentu 

sama dengan ghuluw, berlebihan dan melampaui batas108. Isra>fJuga 

                                                           
105 Al-Qur’an, 17: 26-27. 
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107Ibid., 50. 
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mengandung arti penghamburan yang melebihi batas kewajarannya serta 

mengakibatkan boros109.Ia juga berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak 

memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam.110Isra>fjuga bisa diartikan 

melakukan perkara yang di luar batasnya, yaitu batasan yang semestinya perkara 

tersebut sudah cukup tetapi dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan kesia-

siaan111. Dari berbagai pengertian ini dapat dipahami bahwa isra>fdalam satu sisi 

memiliki kesamaan dengan tabdhi>r. Sementara pada sisi yang lain kajian 

isra>flebih kepada perilaku yang berlebih-lebihan.  

 Dalam sebuah hadist juga disebutkan akan dilarangnya perilaku berlebih-

lebihan. 

ِأنِيرىِنعمتهِعلىِ كلواِواشربواِوتصد قواِمنِغريُُِمليةٍِّوالِسرُفِفإنِهللاِحيبُّ

 عبدهِ)رواهِالنساءيِوِابنِماجه(

Artinya: Makan dan minumlah, dan bersedekahlah tanpa kesombongan dan 

janganlah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya Allah ingin melihat nikmat yang 

telah dianugerahkan kepada hambanya .112 

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa berlebihan dalam sedekahpun 

dilarang meskipun sedekah sangat dianjurkan,bahkan Allah menjanjikan pahala 

yang besar.Akan tetapi jika apabila sedekah sudah pada taraf berlebihan maka 

perilaku tersebut menjadi dilarang.Berlebih-lebihan dalam konsumsi merupakan 

                                                           
109Ibid., 17. 
110 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 167.  
111 Yayan, Konsep, 17.  
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perilaku yang mengabaikan nikmat dan karunia Allah swt karena dengan perilaku 

tersebut nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepada hambanya tidak digunakan 

dengan sebagaimana mestinya. 

Dalam hadist yang lain juga disebutkan bahwa Makan dari sesuatu yang tidak 

diinginkan termasuk bagian dari perilaku berlebihan-lebihan. 

 منِالس رِفِإنِأتكَلِماالِتشتهيه

Artinya: Termasuk berlebih-lebihan jika anda makan apa yang anda tidak 

inginkan113. 

Rasulullah saw juga telah memberi contoh dalam hal makan. Ketika 

mengambil makanan yang disenangi saja dan meninggalkan makan yang tidak 

disukai serta tidak mencelanya.Akan tetapi karena dorongan hawa nafsu 

seseorang ketika makan mengambil porsi yang banyak, meskipun melebihi 

ambang batas kebutuhannya, tetapi dipaksakan untuk menghabiskannya sehingga 

perilaku ini membahayakan dirinya dan berpotensi merusak dirinya sendiri.Selalu 

mengikuti hawa nafsunya sendiri, perilaku tabdhi>r dan isra>ftidak mau 

menerima pengaruh dari orang lain, tanpa memikirkan sebab akibat.Dan tidak 

adanya ilmu pengetahuan. 

Menurut Asyhab seperti yang diriwayatkan  dari Ibnu Mas’ud, bahwa yang 

dimaksud tabdhi>r adalah isra>f. Asyhab bahkan menghukumi perilaku tabdhi>r 

sampai pada level haram114.Hal senada juga pandangan Muhammad Ainun 

Nadjib, bahwa sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan sesungguhnya 
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memiliki potensi haram. Terminologi haram dalam kontek ini karena berimplikasi  

ketidaksehatan biologis maupun psikologis.115Misalnya, perilaku kehidupan 

bermuatan keberlebihan dan kecenderungan artificial,ia potensial terhadap 

narcotizing function116. Narkotika dalam penertian ini adalah bukan dalam arti 

yang sesungguhnya, pengertian ini merupakan sebuah idiom terhadap apapun 

yang memiliki daya destruksif dianggap sebagai narkotika. 

Hukum Islam mengganggap setiap pemakaian kekayaan yang sesungguhnya  

tidak diperlukan sebagai bentuk pemborosan. De.Santillana dalam pandangannya 

menyatakan bahwa pemborosan adalah suatu bentuk penyakit jiwa.Hukum Islam 

tidak menghendaki sikap yang berlebih-lebihan117. Al-Qur’an  secara  tegas  

menjelaskan  bahwa  manusia  dapat memanfaatkan segala  ciptaan Allah  dibumi  

sebagai bahan konsumsinya. Hanya saja pemenuhan konsumsi itu harus 

dijalankan secara wajar dan seimbang. 

Termasuk juga tindakan berlebih-lebihan adalah hidup dalam gelimang 

kemewahan.Hidup mewah sebagai penyebab kehancuran, kerusakan moral dan 

penyimpangan dari jalan yang benar118.Bahkan orang yang hanya mementingkan 

kemewahan masuk dalam kategori orang-orang zalim yang berbuat 

dosa119.Didalam ayat yang lain Allah akan menghancurkan suatu negeri yang 

hidup mewah karena kedurhakaannya dengan kehancuran yang sehancur-

                                                           
115 Nadjib, Kiai, 196. 
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117 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 

43.  
118 Zaki, Pemerataan, 56. 
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hancurnya120.Islam juga memaklumatkan serangan terhadap kemewahan dan 

mereka yng hidup dalam kemewahan.Kemewahan adalah menenggelamkan diri 

dalam kenikmatan dan bermegah-megahan.Kemewahan adalah sifat utama 

penduduk neraka.Sehingga seseorang yang hanya mementingkan kenikmatan 

yang mewah dan durhaka terhadap perintah Allah dapat ancaman akan 

dihancurkan dan dimusnahkan. 

Kemegahan merupakan penghambat adalah musuh setiap risalah, karena 

kemegahan sangat anti dengan upaya pembaruan dan kemajuan.Ketika nabi Nuh 

as berdakwah para penentang risalahnya adalah kebanyakan dari kalangan orang-

orang kaya yang hidup dalam kemegahan dan bermewah-mewahan121.Begitu juga 

pada masa nabi Muhammad kasta elit pun menjadi penentang barisan 

pertama.Mereka hanyut pada kenikmatan sementara.Mereka makan, minum dan 

menikmati kehidupan tidak lebih ini seperti hewan.Karena otaknya hanya sibuk 

memikirkan dunia dan mereka tidak bisa mengekang dan mengendalikan hawa 

nafsunya. Sikap tabdhi>r akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik untuk 

pribadi maupun saudaranya.  

Kemewahan juga merusak tatanan masyarakat karena yang dikejar dari 

kemegahan hidup ini tidak lebih dari kepuasan nafsu hingga melalaikan norma 

dan etika. Mewah menurut Imam al-Razi adalah orang yang disombongkan 

dengan kenikmatan dan kemudahan hidup122. 

Manusia sebagai khalifah diberi mandat dan kebebasan oleh Allah swt untuk 

mengelola harta berdasarkan petunjuk dari teks yang diwujudkan dalam bentuk al-

                                                           
120Al-Qur’an, 17: 16. 
121 Qardhawi, Norma, 151. 
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Qur’an.Oleh karenanya manusia sebagai pemegang mandat untuk  mengelolaharta 

yang konsekuensinya adalah ia kelak di hari kemudian akan dimintai 

pertanggungjawabannya. 

➔➔⧫⬧⧫❑⧫⧫➔

ِ
Artinya: Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang 

kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)123. 

Ayat lain yang menyebutkan mengenai perilaku isra>fadalah ayat ketika 

seseorang selepas melakukan panen, kemudian hasil panennya buat foya-foya 

sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi dikemudian hari. 

◆❑➔◆✓⧫

➔◆◆⧫◆

⧫◆⧫➔→❑

◆◆⧫⧫

◆◆⧫⧫❑➔→◼

☺⬧⧫☺❑➔◆◆

◆❑⧫◼◆❑➔➔

⧫✓☺ 

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 

(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, 

dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

                                                           
123 Al-Quran, 107: 8. 
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fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.124Maka selanjutnya Allah swt 

memberikan petunjuk untuk membelanjakan harta secara professional dan 

proporsional. 

⧫◆⬧❑→⬧❑

➔⬧◆⧫⧫◆✓⧫

⬧◆❑⬧ِ
Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian125. 

Dalam ayat yang lain Allah swt juga memberikan pedoman untuk 

membelanjakan harta secara wajar. Atau dalam istilah kebudayaan jawa berlaku 

“sak madya”. 

◆➔⧫⬧❑➔⧫◼

◆⬧⧫

➔⧫⬧❑➔⧫❑⧫ِ
Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya126Karena itu kamu menjadi 

tercela dan menyesal127. Maksud ayat “ِمسط  kata sindiran bagi yang "تبسطهاكل

poya-poya128. Secara lebih terperinci dalam hal pola makan dan berpakaian pun 

                                                           
124 Al-Qur’an, 6: 141. 
125 Al-Qur’an, 25: 67.  
126 Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah. 
127Al-Qur’an, 17: 29. 
128 Husnain Muhammad Makluf, Kamus al-Qur’an (Bandung: Penerbit Piramid, 1987),150. 
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Allah swt memberikan arahan untuk berpakaian yang indah dan makan yang baik-

baik dengan catatan tidak berlebih-lebihan. 

⧫⧫⧫◆➔⧫⧫

⧫❑➔→◆❑◆

◆◆❑➔➔ 

⧫⧫✓☺ 

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid  makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan129. 

Maksud ayat tersebut adalah dalam hal makan janganlah melampaui batas 

yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan 

yang dihalalkan. 

Diantara bentuk sikap boros dan kemubaziran yang paling tampak pada zaman 

kita saat ini adalah Pemborosan pada fasilitas umum dan primer dan sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat.Seperti air, listrik dll. Semua itu 

bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah swt karena didalamnya 

mengandung unsur yang menggangu ketertiban umum130. 

Dari berbagai pengertian dan pemahaman mengenai tabdhi>r dan isra>f, 

terdapat perbedaan dan juga persamaan antara pengertian tabdhi>r dan isra>f. 

Dalam kamus al-Munawir menyebutkan bahwa tabdhi>r memiliki arti yang sama 

                                                           
129Al-Qur’an, 7: 31. 
130 Dawood, Moderat ,30. 
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dengan isra>f yaitu Pemboros dan menghambur-hamburan harta131. Hal serupa 

juga dikatakan Ibnu Asyur dalam Tafsir al-Tahri>r wa al-Tanwir, menyatakan 

bahwa tabdhi>r sinonim dengan kata isra>f132. Demikian juga terdapat dalam 

kamus besar bahasa Indonesia berarti boros133. Al-Zamakhsyari pun 

mendefinisikan tabdhi>r  membelanjakanharta pada hal yang tidak seharusnya 

dan membelanjakan harta secara isra>f.134Tabdhi>r secara bahasa merusak harta 

dan membelanjakannya secara isra>f. dari berbagai pengertian tersebut diatas 

dapat diketahui terdapat titik temu dan titik pisah antara pengertian tabdhi>r dan 

isra>f. 

B. Indikator Tabdhi>r  danIsra>fdalam Kajian Ekonomi Syari’ah  

Seseorang yang menginfakkan hartanya satu dirham dalam hal haram maka itu 

mubazir dan itu harus dicegah135.Dalam pengertian seseorang yang 

menyumbangkan hartanya untuk hal-hal maksiat termasuk dalam perilaku 

tabdhi>r.Misalnya menyumbangkan harta untuk beli minuman keras, kartu 

domino, beli kerbau untuk larung sesaji di telaga Ngebel dal lain-lain.Perilaku ini 

bisa masuk dalam kategori “akut” atau perilaku tabdhi>r stadium satu.Karena 

dalam hal ini mengidentifikasinya sangat mudah,karena dalam al-Qur’an sudah 

sangat jelas, meskipun konsumsinya hanya sedikit tetap masuk dalam kategori 

tabdhi>r. Contoh haramnya khamer karena alasan memabukkan dan 

membahayakan, maka sedikitnya pun haram meskipun tidak sampai 

                                                           
131 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 68. 628. 

Lihat akhmad Sya’bi, kamus al-Qalam (Surabaya: Penerbit Halim,1997),21.90. lihat Atabik Ali, 

Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multikarya Grafika, 2003), 308. 
132 Idris, “Makna, 32. 
133 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2005), 193.  
134 Idris, “Makna, 49. 
135Ibid., 52. 
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mabuk.Contoh lainnya adalah memakan daging babi meskipun hanya 

sedikit.Kecuali dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan mengkonsumsi 

sesuatu yang haram dengan batasan cukup untuk bertahan hidup. 

Membelanjakan harta untuk kesenangan serta pengeluaran yang boros.Ibnu al-

Arabi dalam Tafsir Ahka>m al-Qur’an bertanya dalam hal membelanjakan 

hartanya untuk kesenangan, apakah mubazir atau bukan?.Dijawab oleh Ibnu al-

Arabi, seseorang yang membelanjakan harta dalam kesenangan melebihi 

kebutuhannya, kemudian sebab itu hartanya habis, maka itu adalah 

mubazir136.Belanja dengan tujuan kesenangan atau mengikuti keinginan hingga 

hartanya habis masuk dalam kategoritabdhi>rstadium dua. Karena dalam kasus 

seperti ini susah dihukumi karena sifatnya lebih subyektif dan secara kualitatif 

susah diukur. Contoh berlama-lama main ditempat hiburan yang mengakibatkan 

hal-hal pokok terabaikan ini termasuk tabdhi>r. Bahkan dalam kategori ini tidak 

hanya tabdhi>r tetapi juga isra>f.Dalam bahasa Indonesia tipe ini bisa disebut 

sebagai perilaku pemborosan. 

Merusak harta merupakan bagian dari perilaku tabdhi>r. Dalam kategori ini 

tabdhi>r masuk pada stadium tiga. Pada level ini hanya tabdhi>r tetapi tidak 

Isra>f. Misalnya membuang makanan ke tong sampah sementara orang lain 

banyak yang membutuhkannya. 

Menyia-nyiakan harta dengan tidak memaksimalkan manfaat dan nilai 

guna.Meremehkannya atau kurang merawatnya hingga rusak dan binasa.Dalam 

kategori ini tabdhi>r masuk pada stadium empat. Pada level ini hanya tabdhi>r 

                                                           
136 Ibid 
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tetapi tidak isra>f. Contoh menelantarkan hewan hingga mati, menelantarkan 

tanaman hingga mati,menelantarkan kebun tanpa ditanami, menelantarkan buah 

dan biji-biji hingga rusak dimakan bakteri atau serangga. Maka dalam Islam fikih 

Islam apabila tanah tidak dirawat selama lebih dari dua tahun, maka tanah tersebut 

boleh diambil paksa dan dimiliki oleh orang lain. 

Termasuk juga menghidupkan lampu diwaktu siang, kecuali menyalakan 

lampu sepeda motor disiang hari karena terikat oleh peraturan negara. Atau 

menyalakan lampu warna disiang hari karena kondisi kabut tidak termasuk 

perbuatan tabdhi>r.Menelantarkan sumberdaya hewani pada kulit, susu atau 

bagian lain yang bisa dimanfaatkan. Hal ini sudah dicontohkan nabi ketika 

melihat bangkai kambing.Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya, Mereka 

menjawab, kambing itu sudah menjadi bangkai.”Nabi menjawab yang dilarang 

adalah memakan dagingnya137.Dalam kasus yang lain rasulullah saw 

menganjurkan untuk meminum air yang kemasukan lalat, dengan cara 

mencelupkan seluruh badannya kemudian lalatnya dibuang dan airnya bisa 

diminum kembali. Secara logika perbuatan tersebut menjijikkan tetapi secara 

syariat tidak apa-apa diminum.Menurut Dr. Zaghloul El-Nagger, hadis ini berarti 

bahwa lalat itu membawa penyakit di salah satu sayapnya, dan obat dari penyakit 

tersebut di sayap yang lain138.Dalam keadaan seperti ini meskipun menurut nalar 

menjijikan tetapi secara kesehatan tidak membahayakan maka minuman tersebut 

harus dimanfaatkan sehingga tidak menjadi sia-sia dan terbuang.Karena jika tidak 

                                                           
137 Qardhawi, Norma, 157. 
138https://www.arrahmah.com/2015/07/24/penjelasan-ilmiah-hadits-nabi-tentang-lalat-yang-jatuh-

ke-air-minum/ (July, 2018), 1. 

https://www.arrahmah.com/2015/07/24/penjelasan-ilmiah-hadits-nabi-tentang-lalat-yang-jatuh-ke-air-minum/
https://www.arrahmah.com/2015/07/24/penjelasan-ilmiah-hadits-nabi-tentang-lalat-yang-jatuh-ke-air-minum/
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dimanfaatkan maka tidak mensyukuri manifestasi nikmat tuhan yang di 

amanatkan kepada manusia. 

C. Wisdom  Pelarangan Perilaku Tabdhi>r dan Isra>f Dalam Kajian 

Ekonomi Syariah 

Syari’ah Islam telah memberikan pedoman dan petunjuk yang didalamnya ada 

perintah dan larangan.Sudah menjadi kaidah ushul fiqh bahwa segala sesuatu yang 

diperintahkan pasti ada manfaatnya.Demikian juga sebaliknya bahwa segala 

sesuatu yang dilarang pasti ada bahayanya.Maka tugas akal manusia untuk 

menggali dan mencari mengapa perkara ini diperintahkan, dan mengapa perkara 

ini dilarang.Apabila penggalian dan pencarian telah ditemukan, dalam terminologi 

Islam telah ditemukan hikmahnya atau wisdom.Maka dalam kajian ini penulis 

akan menampilkan hikmah atau wisdom dari dilarangnya perilaku tabdhi>r dan 

Isra>f. 

1. Membangun Kesadaran SolidaritasKolektif 

Individualis dan egois bukan merupakan perilaku Islam.Solidaritas sosial 

menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, bukan solidaritas 

organik. Dalam sebuah riwayat,Umar bin khattab bertanya kepada Jabir, 

apakah diantara kamu ada yang mau mengikat pinggangnya lalu memberikan 

daging itu kepada anak pamannya dan tetangganya. Artinya, dalam 

membelanjakan hartanya, manusia harus melihat keadaan masyarakat 

sekitarnya139.Maka sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk 

mengimplementasikan nilai ukhuwah, insaniah, dan ta’awun sebagai 

                                                           
139 Qardhawi, Norma, 162. 
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kewajiban internal umat Islam sebagai tanggungjawab sosial ekonomi 

terhadap sesamanya.140Sementara perilaku tabdhi>r dan isra>ftidak 

mempedulikan lingkungan masyarakatnya karena tertutup oleh sikap egoisme 

yang hanya mementingkan egonya sendiri. 

Secara sosial orang yang berlebih-lebihan akan kehilangan kepekaan 

sosialnya. Ia tidak bisa merasakan betapa susahnya orang yang serba 

kekurangan. Dalam hal ini Allah swt mensyariatkan puasa yang salah satu 

tujuannya adalah menumbuhkan rasa dan jiwa sosial141. Sehingga orang yang 

mempunyai harta yang melimpah ia turut bertanggungjawab atas kebutuhan 

dasar lingkungannya. 

2. Menghindari Hutang 

Berhutang adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari. Hingga ada doa 

yang salah satu pointnya adalah terhindar dari hutang. Seorang tidak akan 

memaksa untuk belanja barang yang diluar jangkauan kemampuannya, 

walaupun bisa hutang. Meskipun saat ini meskipun pada dasarnya seseorang 

tidak ingin berhutang karena adanya fasilitas kartu kredit, cicilan murah, 

harga promo dan yang lainnya menjadi faktor utama seseorang untuk 

berhutang. 

3. Menyebabkan Jatuh Miskin 

Mengikuti gaya hidup menyebabkan jatuh miskin  baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang142. Jatuh miskin dalam jangka pendek 

disebabkan oleh pola konsumsi yang terus diperturutkan, sehingga hal-hal 

                                                           
140 M. Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Jakarta: Elsas, 2008), 295. 
141 Munir, Ajaran, 67. 
142 Zaki, Pemerataan, 217. 
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pokok dan mendasar yang seharusnya bisa terpenuhi justru diabaikan. 

Sedangkan dalam jangka panjang perilaku tabdhi>r dan isra>f  menjadi 

miskin,karena tidak tersimpan tabungan untuk jangka panjang dan keperluan 

yang tidak diduga-duga menyebabkan harta yang sudah ada terjual sehingga 

ia terperosok dalam jurang kemiskinan.  

4. Menjaga Kesehatan Tubuh dan Mental 

Perut merupakan tempat bersarangnya berbagai macam penyakit.Pepatah 

kuno mengatakan “perut besar adalah sumber penyakit dan pencegahan 

adalah sumber pengobatan”.Makan berlebihan adalah sumber penyakit, 

disamping malas bergerak, lemah semangat dan keengganan 

berjuang143.Demikian juga makanan melebihi porsi yang ditetapkan dapat 

membahayakan dirinya144.Bahaya dari serangan penyakit akibat obesitas serta 

lemahnya daya juang akibat dari perut yang kekenyangan. 

Merupakan sebuah mukjizat jika petunjuk nabi tentang diet sesuai dengan 

tuntunan kedokteran modern yang mengenalkan diet sebagai pengaturan pola 

makan. Aisyah meriwayatkan: “petaka pertama di tengah umat ini setelah 

zaman nabinya adalah kekenyangan. Ketika perut satu kaum kenyang, maka 

tumbuh akan menjadi gemuk, hati mereka akan lemah dan syahwat mereka 

akan liar”145. Berlebih-lebihan dalam makan, karena akan menyebabkan 

gemuk, dan bisa mengakibatkan serangan penyakit terhadap tubuh146. 

Berlebih-lebihan dalam makan dan minum membuat badan menjadi gemuk 

                                                           
143Ibid., 164. 
144 Nadiah Thayyarah, Sains dalam al-Qur,an(Jakarta: Penerbit Zaman), 64. 
145Ibid., 145. 
146 Qardhawi, Norma, 164. 
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dan mendatangkan berbagai penyakit seperti lambung dan pencernaan.Secara 

kesehatan pola makan dan minum yang tidak seimbang terbukti telah menjadi 

sebab utama dari munculnya berbagai penyakit dan gangguan 

kesehatan.Sehingga tidak mengherankan jika dokter sering memberikan resep 

kesehatan terhadap sejumlah penyakit dengan menghindari jenis makanan 

tertentu147.Dengan demikian makan dengan takaran yang pas merupakan 

sebuah keniscayaan demi terjaganya kesehatan baik kesehatan fisik maupun 

kesehatan psikis.hanya makan kalau sudah hampir tiba di titik ambang 

kelaparan. Sebab kalau ia membiarkan diri kelaparan, berarti ia melanggar 

amanat Tuhan untuk merawat kesehatan badan. Berhenti makan sebelum 

menyentuh keadaan kenyang, karena pada batas itulah terletak optimalitas 

kesehatan dan kecerahan kreativitas hidup148.Artinya bahwa ketika seseorang 

mempunyai kemauan dan kemampuan menakar secara pas kebutuhannya, 

maka kesehatan badan, mental dan spiritual bisa terjaga. 

5. Disorientasi Hidup 

Secara psikologis orang yang berlebihan dalam konsumsi cenderung 

memiliki sifat menuruti hawa nafsu dan lupa akan hakikat dan tujuan 

konsumsi itu sendiri. Bahkan dalam alqur’an orang yang semacam ini 

sebagimana binatang yang makan, minum dan bersenang-senang tanpa arah 

tujuan149.Sebuah perumpamaan yang sangat buruk bagi seseorang yang hanya 

memperturutkan hawa nafsunya sehingga melupakan tujuan dari konsumsi itu 

sendiri. 

                                                           
147 Munir, Ajaran, 68. 
148https://www.caknun.com/cermin/cara-makan-selebritis/(Juni, 2008),1. 
149 Munir, Ajaran, 69. 
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Pelaku tabdhi>rdan isra>fsedikitnya menggambarkan watak seseorang 

yang tidak memiliki orientasi hidup.Bahkan Juga melemahkan kpribadian 

seseorang150.Disoriented dan nothing to doMensublimasikan dan 

mentransendensikan sebagai fungsi-fungsi takhayul yang destruktif dari 

kehidupan masyarakat.Bukan nanya sekadar gengsi, tapi sudah go-public, 

menjadi semakin populistik dan milik kelas budaya masyarakat.Terjadinya 

urbanisasi kebudayaan serta Situasi global narkotika kebudayaan pada 

masyarakat post-modern151.Akibat pengaruh dari transformasi kebudayaan 

menyebabkan seseorang begitu terhanyut dengan produk industri budaya, 

orientasi hidup hanya untuk mengikuti tren terkini.Percaya kepada takhayul 

kontemporer berupa merk produk budaya dan mode terkini mengakibatkan 

orang sampai pada taraf “memberhalakan materi”.Dan melupakan hakekat 

dan fungsi harta.Dimana harta kepemilikan harta sudah menjadi tujuan untuk 

bersenang-senang, bukan lagi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. 

6. Hilangnya Daya Kritis 

Preferensi atau daya pilihan terhadap sesuatu menjadi hilang karena 

perilaku tabdhi>r dan isra>f. Ia kehilangan daya kritis serta kemampuan 

untuk membuat keputusan-keputusan yang cemerlang dalam kehidupan 

ekonomi152. Pada era revolusi indusrti pekerja merupakan objek dari 

esploitasi manusia.Berbeda dengan era post-modern saat ini atau ada juga 

yang menyebutkan era post-industrial.Dimana konsumen sebagai objek 

                                                           
150 Zaki, Pemerataan, 219. 
151 Nadjib, Kiai, 194. 
152 Save M. Dagun, Pengantar Filsafat Ekonomi (Jakarta: Rineka Cipta), 1. 
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ekspoitasinya, sarana iklan sebagai sarananya serta mall-mall sebagai pabrik-

pabriknya. 

7. Edukasi 

Pendidikan ekonomi serta pengelolaan harta yang lebih bisa dipakai buat 

modal dan bekal menuju masyarakat yang produktif153.Sementara perilaku 

tabdhi>rdan isra>fadalah salah satu bentuk pola kontra produktif, karena 

harta yang dimilikinya hanya untuk keperluan konsumtif dan hidup berfoya-

foya. 

  

                                                           
153 Qardhawi, norma, 162. 



60 

 

BAB IV 

TAWARAN EKONOMI SYARI’AHTERHADAP  

PERILAKUTABDHI><R DAN ISRA>F 

 

Perilaku tabdhi>r dan isra>fmerupakan salah satu bentuk penyimpangan dan 

penyelewengan dalam perilaku ekonomi khususnya pada ranah konsumsi 

(consumer economic).Berangkat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat 

post-modern, ekonomi Syari’ah memberikan tawaran terhadap problem Perilaku 

tabdhi>r dan isra>f yang telah mengakar dan menggurita dalam masyarakat post-

modern. 

A. Kembali pada Wordview Islam 
 

Dalam kajian ekonomi Syari’ah perilaku tabdhi>r dan isra>f jika diruntut 

kebelakang tidak akan lepas dari kajian bagaimana ekonomi Syari’ah memandang 

kedudukan dan fungsi harta dan bagaimana wordview Islam terhadap konsumsi. 

Apabila kedua bagian ini diletakkan pada wordview yang tepat, maka perilaku 

tabdhi>r dan isra>f dalam menggunakan harta dengan sendirinya akan dapat 

dihindari. 

Harta dalam bahasa Arab disebut “al mal” yang berasal dari kata, يميل  -مال- 

 berarti condong, cenderung, dan miring154. Harta bisa berarti segala sesuatu ,ميل

yang menyenangkan manusia, dan menjadikannya untuk condong menguasai, 

memelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat.155Harta juga bisa berarti 

                                                           
154Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa 

UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),15. 
155 Afandi M Yazid, Fiqh Muamalah,(Logung pustaka, 2008),18.    
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segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari 

(duniawi)156.Harta merupakan sesuatu yang dibanggakan oleh manusia dalam 

kehidupan157.Berangkat dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

arti harta jika dirujuk dari bahasa asalnya secara bahasa berarti condong atau 

miring.Condong untuk menguasainya dan bisa berarti miring jika kepemilikannya 

tidak didasarkan pada ketentuan syari’ah.Secara istilah bisa dimaknai sesuatu 

yang menyenangkan dan bisa dikuasai dan digunakan.Jadi burung yang terbang 

tidak bisa dimaknai sebagai harta karena belum dalam kekuasaannya dan tidak 

bisa digunakan. 

Secara naluri manusia memang mempunyai kecenderungan mencintai 

harta.Berusaha mencari harta yang banyak untuk kemaslahatan bersama adalah 

perbuatan yang terpuji.Akan tetapi mencintai harta adalah perbuatan 

tercela.Bahkan pangkal dari kerusakan adalah mencintai harta secara berlebihan. 

Harta merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan, bahkan  menjadi salah 

satu dari unsur maqasidu syari’ah (agama, jiwa, akal, keturunan harta dan 

kehormatan).  Harta juga merupakan salah satu amanah yang Allah pinjamkan 

kepada manusia. 

Salah satu dari maqasidus syari’ah adalah Prioritas penjagaan terhadap  harta.  

Harta menurut Islam adalah sesuatu yang kita gunakan dan kita sedekahkan158.Al-

Qur’an menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan 

dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan di 
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2004),73. 
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antara keduanya159.Allah bahkan mengapresiasi orang yang memperlakukan dan 

membelanjakan harta kekayaan secara adil dan benar160.Disini manusia sebagai 

pengemban khalifah dimuka bumi diberi tanggungjawab untuk mengelola dan 

mengatur sesuai dengan yang Allah swt kehendaki. 

Mengingat pentingnya harta, Islam sangat menekankan pentingnya 

pemeliharaan serta pemanfaatan yang semestinya.Islam menasehatkan menjaga 

harta dengan hati serta membelanjakan harta dengan bijaksana dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang memang diperbolehkan.Untuk mencegah sikap 

pemborosan terhadap harta, Islam juga memerintahkan kaum muslimin agar tidak 

menyerahkan milik mereka kepada orang yang tidak bijaksana dalam didalam 

pengelolaan harta161.Bahwa orang yang tidak bisa bersikap bijak dalam 

menjalankan dalah Islam tidak diberi hak dalam pengelolaannya, karena 

dikhawatirkan harta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Fungsi harta diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan materi dan juga 

kebutuhan ruhiah.Kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan 

menafkahkannya kejalan kebaikan dan menjalankan kewajiban sosial.berupa 

kewajiban menyelesaikan problem sosial dan membantu mewujudkan 

kemaslahatan mereka dalam kehidupan162. Oleh karenanya konsumsi yang adil 

adalah konsumsi yang menjalankan prinsip keseimbangan dan pertengahan serta 

selalu istiqamah dijalur kebenaran dengan panduan nilai-nilai Islam. 
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Tawaran kerusakan dan keliaran manusia adalah etika.Secara etimologi etika 

berasal dari kata bahasa Yunani “ethos”. Dalam bentuk tunggal “ethos” berarti 

tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, 

perasaan, cara berpikir. Etika dalam bentuk jamak “ta etha” berarti adat 

kebiasaan.163Etika dilihat dari perspektif filsafat merupakan kajian yang terkait 

dengan persoalan nilai moral perilaku manusia.Nilai moral adalah ajaran yang 

memberi manusia tentang bagaimana berperilaku dengan kualitas baik adalah 

moralitas atau dalam Islam dikenal dengan istilah “akhlak”.164Ditinjau dari 

tujuannya ada kesamaan antara etika, moral dan akhlak.Akan tetapi jika dilihat 

dari sumbernya terdapat perbedaan yang mendasar yang mana etika dan moral 

bersumber dari adat kebiasaan dan pemikiran manusia.Sementara akhlak 

bersumber dari Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur’an serta sudah di 

implementasikan oleh Nabi Muhammad Saw. 

Etika pada intinya merupakan gambaran atau studi kritis tentang perilaku 

manusia yang memiliki sifat humanistic dan rasionalistik. Hal ini lebih tegas lagi 

bila dilihat dari sikap dan perilaku Rasulullah yang digambarkan dalam Al-Qur’an  

sebagai yang memiliki akhlak yang agung165. Dalam hal etika banyak sumber 

yang bisa digali baik dari kebudayaan maupun digali dari nilai-nilai filsafat.Akan 

tetapi kedua sumber tersebut khususnya dinai-nilai yang disarikan dari filsafat 

cenderung sifatnya teoritis dan idealis belaka. Berbeda dengan akhlak yang tidak 
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hanya teoritis filosofis akan tetapi sudah dipraktikkan sendiri oleh pribadi 

rasulullah. 

Etika Ilmu ekonomi Islam juga berusaha untuk mengurangi kebutuhan  

material yang luar  biasa  untuk  menghasilkan  energi  manusia  dalam  mengejar  

cita-cita spiritualnya. Hal ini akan menentukan bagaimana seorang muslim  dalam 

pola konsumsinya, seperti halnya anjuran Rasulullah agar selalu  berakhlak  

mulia. Dengan demikian maka seorang muslim akan menafkahkan hartanya  

untuk Kebaikan166.  

Pendidikan akhlak sejak masa kanak-kanak menjadi prioritas.Di samping 

pembelajaran sejak dini, pentingnya kebijakan Negara dalam mengatur perilaku 

ekonomi adalah mengubah norma-norma menjadi undang-undang dan 

memindahkan keindahan etika menjadi praktik sehari-hari167.Selain undang-

undang keteladanan juga diperlukan untuk dijadikan perangkat hukum yang 

ditetapkan sebagai acuan apabila terjadi pelanggaran dan menjadi landasan untuk 

menetapkan persengketaan ekonomi syari’ah.Di Indonesia konflik atau sengketa 

masalah ekonomi syari’ah bisa diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non 

litigasi. 

Islam menyajikan kerangka legislative yang perlu untuk mendukung dan 

memperkuat tujuan-tujuan dan menghindari penyalahgunaannya.Ciri khas Islam 

ini memiliki daya aplikafnya terhadap orang yang terlibat dalam pemborosan dan 

tabdhi>r. Dalam hukum (fiqih) Islam, orang yang dianggap tidak mampu 

mengurusi harta seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dalam mengelola 
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hartanya, dan jika dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus 

harta miliknya sendiri168. Hal ini dilakukan karena pentingnya akan penjagaan dan 

pengelolaan harta menjadi bagian penting dari maqasidus syari’ah.Apabila 

seseorang dianggap tidak memiliki kemampuan dalam mengelola harta maka 

harta tersebut diserahkan kepada orang yang mampu mengelolanya. 

Dalam hal konsumsi dalam kajian ekonomi Syari’ah Perbedaan aspek filosofis 

melahirkan perbedaan konsep.Dalam teori ekonomi Konvensional maksimalisasi 

kepuasan merupakan salahsatu tujuan dari konsumsi. Berbeda dengan ekonomi 

Syari’ah yang tujuan utamanya tercapainya maslahahdan keseimbangan dalam 

konsumsi atauIqtisad.Aristoteles menyebutnya dengan istilah “golden mean”. 

Terjadinya penyelengan perilaku konsumsi berawal dari pemaknaan terhadap 

konsumsi.Ada pembiasan makna konsumsi dalam persrektif linguistik.konsumsi, 

dari sudut pandang linguistik, diartikan sebagai proses menggunakan atau 

mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung di dalam objek-objek. Tanda-tanda 

pada objek konsumsi pada kenyataannya justru  cenderung digunakan untuk 

menandai relasi-relasi sosial. Saat ini objek konsumsi mampu  

menentukanprestise, status dan simbol-simbol  sosial tertentu bagi pemakainya. 

Objek juga mampu membentuk perbedaan perbedaan sosial. Itulah mengapa 

orang cenderung menilai dan mengenali orang dari penampilan 

luarnya.169Pengertian Konsumsi, dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses 

objektifikasi, yaitu proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-objek 
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sebagai media-nya. Maksudnya170, bagaimana memahami dan 

mengkonseptualisasikan diri maupun  realitas di sekitar kita melalui objek 

material171. Dari pengertian tersebut ekonomi syari’ah berusaha untuk 

mengembalikan makna, karakteristik dan tujuan konsumsi dalam kajian ekonomi 

syari’ah. Sebelum masuk dalam kajian mengenai konsumsi dalam pandangan 

Syari’ah akan kami paparkan sedikit mengenai konsumen sebagai pelaku 

konsumsi. 

Konsumen adalah orang yang menikmati kegunaan suatu barang atau jasa 

untuk dirinya, bukan untuk dijual atau diolah atau dikerjakan 

kembali172.Pengertian yang lain menyebutkan bahwa konsumen adalah seseorang 

yang menggunakan barang dan jasa. Sedangkan perilaku konsumen adalah 

perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, 

menilai, mengatur barang atau jasa yang akan mereka anggap memuaskan 

kebutuhan mereka173. Secara spesifik kajian ini fokus pada masalah konsumsi dan 

konsumen (Consumer Economic)174.Merupakan pembahasan pokok dalam kajian 

ini bagaimana perilaku konsumen dalam menjalankan kegiatan ekonomi 

khususnya dibidang konsumsi. 

Dalam konsumsi kebutuhan pokok yang paling asasi adalah terpenuhinya 

kebutuhan pokok.Kebutuhan adalah sesuatu yang harus ada dan tidak tergantikan 

oleh yang lainnya.Dalam istilah bahasa arab kebutuhan sama dengan ”حاجة ماّسة ” 
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yang artinya sangat terdesak untuk mendapatkan sesuatu, atau kebutuhan yang 

mendesak175. Kata حاجة disebutkan tiga kali dalam al-Qur’an176.Hajatyang berarti 

mencapai keinginan yang tersimpan dalam hati177, Keinginan yang telah 

ditetapkan178, dan keinginan menolong tanpa pamrih 179. Tetapi hajat yang di 

maksud dalam kajian ini adalah kebutuhan pokok.Misalnya ketika lapar manusia 

harus makan untuk mengisi perutnya ketika lapar.Yang menjadi persoalan adalah 

keinginan yang dalam hal makan diwakili oleh lidah. Perut hanya butuh sepiring 

nasi dan segelas air, tetapi lidah menginginkan pizza, burger dan lain-lainnya. 

Dengan demikan perilaku konsumen yang menjadi karakteristik ekonomi Syari’ah 

adalah perilaku yang dikendalikan dengan norma yang bersumber dari teks.  

Konsumsi merupakan objek dari perilaku konsumen.Suherman Rasyidi 

mendefinisikan konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan 

kebutuhan manusia (the use of goods and service in the satisfaction of human 

wants)180.Konsumsi adalah tindakan menggunakan berbagai komoditi, baik 

barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan181.Konsumsi adalah pemakai atau 

pengguna barang atau jasa demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia 

oleh konsumen akhir.Consumptie adalah segala kegiatan yang dipergunakan 

dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan 

dari Bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kataconsumption yang berarti 
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pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran182.Dari berbagai 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa konsumsi adalah pemanfaatan dan 

penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. 

Keperluan hidup manusia secara kualitas memiliki tahapan-tahapan  

pemenuhan. Berdasarkan Teori Maslow, keperluan hidup berawal dari pemenuhan 

keperluan hidup yang bersifat kebutuhan dasar(basic needs), kemudian 

pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan,  

kenyamanan,  dan  aktualisasi.  Dalam banyak ketentuan perilaku ekonomi Islam, 

motif kebutuhan (needs) lebih mendominasi dan menjadi napas dalam roda 

perekonomian dan bukan keinginan.Kebutuhan didefinisikan sebagai keperluan 

dasar manusia untuk hidupnya. Sementara keinginan (wants) didefinisikan 

sebagai kemauan (desire) manusia183.Memenuhi keinginan dalam Islam tidak 

dilarang selama masih dalam batasan norma syari’ah. 

Manusia memang tidak bisa lepas dan bebas dari keinginan.Seperti disebutkan 

dalam sebuah hadist yang artinya “seandainya seorang manusia mempunyai harta 

sebanyak dua lembah niscaya ia akan mencarinya lembah yang ketiga dan tidak 

akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah 

mengampuni orang-orang yang bertaubat”.184Karena itu rasulullah dalam hal 

konsumsi selalu hati-hati dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhan dan tidak 

memperturutkan keinginan hawa nafsu. 

Membatasi diri sesuai dengan kebutuhan merupakan konsep dasar perilaku 

konsumen.Bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini akan 
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menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan. Pola konsumsi yang didasarkan 

kebutuhan akan menghindari dari pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu185. 

Konsep Al-Ghazali tentang pemenuhan kebutuhan banyak menfokuskan kepada  

terpenuhnya  kebutuhan  manusia  secara  lahiriah  dan  batiniah.  Sehingga aspek 

ini merupakan salah satu hal yang penting dalam proses berkehidupan, dan 

dituntut  untuk  mengutamakan  akhirat  dari  pada  dunia186.Kebutuhan lahiriah 

bisa dipenuhi dengan kecukupan material.Akan tetapi berbeda dengan kepuasan 

rohani yang tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan materi.Kebutuhan ruhani 

bisa diraih justru dengan berbagi kepada sesama saudaranya. 

Terpenuhinya kebutuhan pokok (necessities) merupakan perioritas utama.Baik 

kebutuhan pokok untuk keluarga maupun kebutuhan pokok saudaranya. Beberapa 

hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam berkonsumsi adalah berkaitan 

dengan urgensi, tujuan dan etika konsumsi. Urgensi konsumsi adalah untuk 

menjaga kehidupan.Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan 

kehidupan manusia dan tugasnya dalam kehidupan.Manusia diperintahkan untuk 

mengkonsusmsi pada tingkat yang layak bagi diri, keluarga dan orang paling 

dekat di sekitarya187. 

Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam, diantaranya 

adalah Konsumen yang rasional (mustahlik al-aqlani) senantiasa membelanjakan 

pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan  kebutuhan  jasmani  

maupun  rohaninya. Konsumsi  dan  perilaku konsumsi  dalam  Islam  hendaklah  

memenuhi asas maslahat dan manfaat  (yang sejalan dengan nilai maqa>s}id al-
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shari>’ah, asas kemandirian, asas kesederhanaan, dan asas sosial188. Ini menjadi 

karakteristik ekonomi Syari’ah dimana terdapat pilar dan asas-asas yang digali 

dari sumber wahyu serta dibangun diatas kerangka teori syari’ah. 

Secara makro Konsumsi agregat merupakan satu variabel kunci dalam makro 

ekonomi konvensional.Konsumsi agregat terdiri dari dua yaitu kebutuhan (Cn) 

dan kemewaha (Ci) kebutuhan-kebutuhan dapat didefinisikan sebagai barang-

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok atau mengurangi 

kesulitan.kemewahan dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang diinginkan 

untuk tujuan-tujuan pamer. Konsumsi agregat yang sama akan memiliki proporsi 

kebutuhan dan kemewahan yang berbeda (C = Cn + Ci). Makin banyak sumber 

daya yang dipakai untuk tujuan konsumsi barang dan jasa mewah (Ci) maka 

makin kecil ketersediannya untuk tujuan pemenuhankebutuhan pokok189.oleh 

karena itu meskipun terjadi peningkatan dalam konsumsi agregat, sebuah 

masyarakat mungkin tidak akan lebih sejahtera dalam arti kata terpenuhinya 

kebutuhan pokok si miskin jika semua konsumsi meningkat itu adalah konsumsi 

untuk tujuan kemewahan oleh orang kaya (Ci).  

Oleh karena itu perilaku tabdhi>r dan isra>f serta kemewahan dalam 

konsumsi bisa dicegah dengan menggunakan prinsip moralitas.Bukan hanya 

mengenai makan dan minum saja langsung tetapi juga dengan tujuan akhirnya, 

yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual190.Perilaku 

berlebihan dan gaya hidup mewah dilarang karena perilaku tersebut lebih 

individualistik-materialistik serta mengganggu harmoni sosial. 
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Ketentuan perilaku  ekonomi syari’ah, dominasi motif kebutuhan menjadi 

nafas dalam perekonomian Islam, bukan keinginan. Kebutuhan (needs) lebih  

didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya.  

Sementara  keinginan  (wants)  didefinisikan sebagai desire  (kemauan) manusia  

atas segala hal. Pemahaman dan pengamalan akidah dan akhlak yang baik 

(Islamic norms), hingga ketika asimilasi itu terjadi, maka terbentuklah pribadi-

pribadi muslim (Homo Islamicus) yang kemudian menentukan perilaku ekonomi  

yang orisinil dan bersumber dari Islam191. Ekonomi Syari’ah tidak memisahkan 

antar keinginan dan kebutuhan, akan tetapi mengidentifikasi dan menentukan 

skala prioritas dalam prakteknya. Maka untuk mensublimasikan perilaku 

konsumen peran akidah, syari’ah dan akhlak sangat menentukan. 

 

 

B. Tawaran Ekonomi Syari’ah terhadap Perilaku Tabdhi>r dan Isra>f 
 

Secara bahasa tabdhi>r berarti menabur yang makna asalnya adalah menabur 

benih yang kemudian menumbuhkan tanaman.Berbeda dengan tabdhi>r dalam 

pengertian ekonomi Syari’ah yang berarti menghambur-hamburkan harta yang 

menyebabkan harta menjadi sia-sia yang berakibat pada kerusakan pada pengguna 

(konsumen) maupun harta itu sendiri. Terdapat empat jenis perilakutabdhi>r dan 

isra>f yaitu: Merusak, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan dan berlebih-

lebihan. 

1. Menjaga Kesehatan Fisik dan Psikis  
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Dalam Islam Kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

dan dijaga.Perilaku tabdhi>r dan isra>f merupakan bentuk penyimpangan 

dan penyelewengan perilaku ekonomi karena perilaku ini menurut D. de 

Santillana mengatakan bahwa pemborosan adalah suatu bentuk penyakit 

jiwa192. Pemahaman terhadap kesehatan fisik dan psikis menjadi penting 

karena apabila hal ini tidak diperhatikan maka berbagai penyakit baik jiwa 

maupun raga akan menghinggapinya. Maka ada kaedah dalam ushul fiqih 

yang artinya “menolak bahaya lebih di utamakan daripada mengambil 

manfaat”. 

Segala sesuatu yang mengandung unsur yang berbahaya ditolak, karena 

bahaya.Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: 

ُتُكْمَِعْنَِشْيءٍِّفَاْجَتِنُبوُهَِوِإَذاِأََمْرُتُكْمِِِبَْمرٍِّفَْأتُواِِمْنُهَِماِاْسَتطَْعُتْم.ِ)رواهِالبخارى(ِ  فَِإَذاِهَنَي ْ

Artinya: “Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku 

perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu.” (HR. Al-

Bukhari)  

Dari hadist tersebut mengisyaratkan bahwa dalam hal larangan, Rasulullah 

saw telah memerintahkan untuk menjauhi dan meninggalkan larangan itu 

secara total. Berbeda dalam dalam masalah perintah yang dikerjakan 

berdasarkan kemampuannya.Dengan demikian bahwa menolak mudharat itu 

lebih diutamakan daripada mengambil manfaat193.Maka sekecil apapun yang 
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mendatangkan kerusakan harus di hindari. Karena bagaimanapun besarnya 

nikmat dari Allah swt yang telah diberikan berupa kenikmatan harta akan 

tetapi jikalau dirinya dalam keadaan sakit maka nikmat tersebut kurang bisa 

dirasakan bahkan tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada. 

Konsumsi yang menurunkan kreatifitas dapat kita pandang sebagai 

konsumsi yang haram.Alkohol meskipun nikmat menurut selera orang tapi 

ilmu gizi menunjukkan betapa buruknya alkohol bagi kesehatan.Pornografi 

bukan karya seni yang bermutu karena merusak iman dan juga 

mental.Mengendalikan konsumsi demi kesehatan badan dan rohani kita194. 

Jika mengonsumsi sesuatu  mendatangkankemafsadatan  pada  diri  atau  

lingkungan  maka tindakan itu harus ditinggalkan195. Yang menjadi tolok 

ukur dalam konsumsi bukan pada kuantitasnya tetapi kualitas yang 

dikonsumsi yang mengutamakan pada asas kemanfaatan.Dalam kaedah ushul 

Fiqih درء المفاسد أولى من جلم المنافع “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih 

diutamakan daripada menarik manfaat”196.Segala sesuatu yang 

membahayakan menjadi perioritas baik membahayakan bagi dirinya, maupun 

membahayakan bagi lingkungannya. 

Nikmat Allah yang besar dan tidak terhingga sampai tutup usia adalah 

kesehatan. Karena jika jatuh sakit biaya yang dikeluarkan tidak 

sedikit197.Menjaga kesehatan lebih diutamakan dari pada mengkonsumsi 

barang yang dilarang menurut ketentuan syari’ah dilarang, meskipun hanya 

                                                           
194Ibid., 32. 
195 Hasan, Maqasid, 422. 
196 Rozalinda, Ekonomi,99. 
197https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-kesehatan-bagi-tubuh-kita-arena-putri (Agustus, 2018), 

1. 

https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-kesehatan-bagi-tubuh-kita-arena-putri
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sedikit.Karena segala sesuatu yang dilarang sudah pasti didalamnya terdapat 

bahaya bagi kesehatan tubuh, mental dan spiritual dan bertentangan dengan 

ketentuan maqasidus as-syari’ah. 

2. Bertindak efisien dalam Perilaku Konsumsi  

Efisien dalam kajian ini dalam arti berdaya guna dan tepat 

guna198.Efisiensi bisa berarti memaksimumkan kepuasan dengan sumber daya 

yang ada.perilakutabdhi>r dan isra>f adalah perilaku yang tidak efisien 

karena daya guna suatu barang tidak dimanfaatkan secara optimal seperti 

yang dikehendahi oleh Allah swt. Sehingga seseorang dituntut Agar orang 

mampu mengatur keuangan dengan baik dan tanpa menelantarkan orang yang 

berada dalam tanggung jawabnya199. 

3. Utility dan Maslahah 

Pemaksimalan kemanfaatan atau kegunaan (utility) merupakan tawaran 

Ekonomi Syari’ah terhadap perilaku isra>f khususnya.kebutuhan dalam 

perspektif Islam ditentukan tidak hanya mengacu pada konsep utility tetapi 

juga konsep maslahah. Tokoh pertama yang memperkenalkan konsep 

Maslahah adalah Imam Maliki.Kemudian konsep dasar tersebut 

dikembangkan dan diperluas kajiannya oleh Imam as-Syatibi yang wafat pada 

tahun 790 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1388 Masehi200. 

Teori nilai guna (utility) apabila dianalisis dari teori Maslahah, kepuasan  

bukan hanya didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi 

                                                           
198http://kbbi.co.id/arti-kata/efisien (juni, 2018),1. 
199 Qardhawi, Norma, 157. 
200http://aryasalingsingan.blogspot.com/2015/03/biografi-imam-al-syatibi.html (juli,2018),1. 
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didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan 

lingkungannya.  

Memaksimalkan utilitymenjadi bagian dari tujuan konsumsi dalam 

Islam.Tetapi mengoptimalkan Maslahah menjadi prioritas.Konsumen rasional 

dalam Islam adalah konsumen yang dapat memandu perilakunya supaya 

dapat mencapai manfaat maksimum sesuai dengan norma-norma 

Islam.Manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan. 

Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa  dirasakan oleh  anggota 

tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari 

terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak 

berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari201. Manfaat bisa 

juga diartikan dengan tercapainya nilai guna secara optimal baik untuk jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

Maka agar tercapai maslahah secara optimal faktor niat sangat 

menentukan.Kata niat dalam bahasa Arab berarti menginginkan sesuatu dan 

bertekad hati untuk mendapatkannya.niat, sebagaimana yang dikatakan Al-

Qaraafy adalah “Maksud manusia dengan hatinya akan apa yang ia inginkan 

untuk melakukannya202. Pentingnya niat dalam melakukan konsumsi agar 

setiap yang dikerjakan tidak sia-sia dan terkandung didalamnya makna 

ibadah203. 

Pemenuhan kebutuhan dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam 

bingkai ketaatan dan dan pengabdian kepada Allah swt menjadikan nilai 

                                                           
201 Hasan, Maqasid, 422. 
202 Muflihana Dwi Faiqah, Niat, Maksud dan Tujuan (Solo: Universitas 11 Maret, Resume), 1. 
203 Hasan, Maqasid, 420. 
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ibadah.Tujuan tersebut merupakan kerangka besar (big frame) dari tujuan 

penciptaan manusia.Termasuk segala aktifitas yang dilakukan dimuka bumi. 

◆▪◼→◆⧫

◆➔ 

 

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku204. Makna ibadah tidak hanya ibadah mahdzah 

saja tetapi ibadah mu’amalah.Selama manusia menjalankan ibadahnya sesuai 

dengan syariah dan niat yang baik.Suatu amal perbuatan benar secara syari’ah 

tapi niatnya salah maka amal tersebut ditolak. Bahkan dalam al-Qur-an 

perbuatan seperti itu ibarat debu yang menempel di atas batu kemudian 

batunya terguyur hujan maka debu itu akan lenyap205. Demikian juga 

sebaliknya meskipun niat benar, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan syari’ah amal tersebut ditolak.Hingga suatu perbuatan bisa diterima 

apabila benar dalam niat dan sesuai syari’ah. Jadi perilaku konsumsi dalam 

Islam tidak hanya sekedar peristiwa budaya akan tetapi juga merupakan 

peristiwa religious karena berdasarkan nilai-nilai dan juga berangkat dari niat 

yang benar. 

Tujuan utama syariat adalah kesejahteraan umat manusia (maslahal al-

ibad). Menurut Syatibi, Maslahah adalah kemampuan suatu barang atau jasa 

yang mempengaruhi unsur dasar dan tujuan hidup manusia didunia. Semua 

barang dan jasa yang memiliki kemampuan atau kualitas untuk mendorong 

(yakni melindungi, menguatkan dan memperbaiki atau memperindah) kelima 

                                                           
204 Al-Qur’an, 51:56. 
205 Al-Qur’an, 2: 264. 
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unsur (hidup,harta, agama akal dan keturunan) dasar tersebut dinamakan 

Maslahah206.  

Konsep maslahah dalam teori Islam masuk dalam ranah dzanniat yang 

sifatnya dinamis dan dialektis.Maslahah adalah simbolisasi dari kemampuan 

adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan kontemporer. Termasuk 

sekaligus berperan sebagai filterisasi terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang 

mengkristal dalam setiap komuniti kehidupan, untuk terjadinya proses 

transforamasi budaya ke dalam nilai-nilai yang relevan dengan ajaran 

Islam207. Hal ini sangat dibutuhkan untuk era post-modern seperti saat ini 

dimana nilai-nilai adiluhung kebudayaan dan juga agama telah terkikis oleh 

gelombang industri budaya dan juga kebudayaan populer. 

Terpenuhinya kebutuhan dan adanya keinginan yang tertanam di dalam 

jiwa manusia bisa dikatakan sebagai fitrah. Agama tidak mengajarkan untuk 

membunuh fitrah tetapi mengendalikannya. Nilai-nilai yang bersumber pada 

dunia somatik dikenal sebagai nafsu amarah yang harus dikendalikan.Ruh 

terbungkus oleh badan, begitu juga nafsu, nafsu mutmainah dibungkus 

amarah.Begitu juga kepuasan konsumtif berpasangan dengan kepuasan 

kreatif.Kepuasan kreatif tidak bisa ditelusuri dari faktor-faktor somatik, tetapi 

berada pada kitab suci.Bersatunya badan dan ruh berarti bersatunya kepuasan 

konsumtif dengan kepuasan kreatif. 

Agama memberikan pedoman bahwa kesadaran ruh mempunyai tingkat 

yang lebih tinggi.Sehingga kesadaran ruh bisa mengendalikan kesadaran 

                                                           
206 Fahim Khan, Esai-Esai Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),6. 
207 Hamid, Membumikan,293. 
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somatic dan bukan sebaliknya.208Oleh karena itu, kepuasan konsumtif yang 

bersumber dari dunia somatic harus dikawal oleh kepuasan kreatif yang 

bersumber dari nilai-nilai agama. 

Kepuasan kreatif merupakan aktualisasi fitrah kita sebagai hamba Allah 

dan khalifatulah di muka bumi.Kreatifitas bisa diartikan bagian dari amal 

ibadah, mendatangkan rahmat Ilahi dalam bentuk munculnya kepuasan 

kreatif.Tujuan konsumsi adalah mencapai keadaan siap kreasi secara optimal. 

Tentu kita tidak akan mengabaikan selera, karena selerapun merupakan salah 

satu manifestasi rahmat Allah. Makan tanpa selera seperti mobil isi 

pertamax209.Dengan demikian segala bentuk perilaku yang menghambat 

kondisi keadaan siap kreasi secara optimal dicegah yang salah satu contohnya 

adalah Perilaku tabdhi>r dan isra>f dalam konsumsi. 

4. Berlaku Adil Dalam Konsumsi 

Keadilan dalam konsumsi merupakan tawaran ekonomi Syari’ah untuk 

memberantas perilaku isra>f. Keadilan merupakan soko guru dari perilaku 

ekonomi Syari’ah.Karena keadilan merupakan hal yang pokok sehingga 

memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda. pengertian Keadilan 

diantaranya: Adil secara etimologi, yaitu suatu kalimat dari asal kata “adl” 

yang diambil dari bahasa Arab yang berarti lurus, tidak berat sebelah, 

kepatuhan dan kandungan yang sama, atau menyamakan sesuatu dengan yang 

lainnya (al-musawah)210. Adil merupakan lawan kata dari 

menyimpang.Dalam kamus bahasa Arab Adil pada mulanya berarti “sama”, 

                                                           
208 Hidajat nataatmadja, Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Yogyakarta: PLP2M, 1984),31. 
209 Ibid.,  
210Ensklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Khatiar Baru Van Heove, 2000), 25. 
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yang sering dikaitkan dalam hal-hal yang sifatnya immaterial. Adil juga bisa 

mengandung pengertian ”selalu beristiqmah dalam kebenaran”211. Jadi adil 

adalah perbuatan yang berpihak pada kebenaran serta tidak menyeleweng 

dalam melakukan tindakan. 

Keadilah harus diterapkan dalam perilaku konsumsi. Keadilan dalam 

konsumsi ialah upaya untuk berperilaku hemat, cermat, dan bersahaja dengan 

cara memberantas pemborosan dan segala perilaku konsumen sendiri maupun 

masyarakatnya. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang 

dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang 

ditetapkan bahkan sampai membiarkan merampas hak orang lain.  

Berbeda dengan pengertian keadilan dalam perspektif Barat yang hanya 

bertumpu pada rasio (akal).Hobbes mengemukakan bahwa keadilan adalah 

perjanjian yang dibuat kemudian diingkari, itulah ketidakadilan. Demikian 

Nietshe memahami keadilan sebagai kebenaran yang diakui kuat, Hume 

menyatakan keadilan adalah ”suatu kebaikan palsu”. Stoa berpendapat bahwa 

keadialan adalah ” menyamakan semua orang”. Hal senada juga diungkapkan 

Plato bahwa keadilan adalah,”mensejajarkan semua orang”. Sementara 

Dewey mendefinisikan bahwa keadilan adalah “kebaikan biasanya dianggap 

kebaikan yang tidak dapat berubah, bahkan persaingan adalah wajar dan adil 

dalam kapitalisme kompetitif-individualistik212. Dari berbagai pernyataan 

tersebut di atas terdapat perbedaan yang cukup mencolok.Hal ini disebabkan 

                                                           
211 Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, hidayatullah.com, 4. 
212 Muslehuddin, Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Yokyakarta: Tiara Wacana, 

1991),  79. 
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karena tidak adanya tolak ukur/standar sebagai landasannya.Jadi tidak ada 

standar keadilan yang mutlak kecuali diambil dari inti sari nilai-nilai agama. 

Adalah suatu kezaliman dan penindasan  apabila seseorang dibiarkan 

berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan 

bahkan sampai membiarkan merampas hak orang lain. Allah swt berfirman: 

⧫⧫❑☺◼⬧➔

◆◆❑⧫☺⬧◆

⧫⧫◆⚫⧫

 

 

Artinya: Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa 

ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang Telah 

disesatkan Allah? dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun213. 

Dari ayat ini sangat jelas bahwa nafsu termasuk penyebab terbesar dari 

perilaku berlebih-lebihan.214Keinginan tidak terbatas, sementara sumberdaya 

terbatas.Maka pemecahannya adalah bertindak ekonomis atau bertindak 

efisien215. 

Makan dengan takaran yang pas merupakan sebuah keniscayaan demi 

terjaganya kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis.Hanya 

makan kalau sudah hampir tiba di titik ambang kelaparan. Sebab kalau ia 

membiarkan diri kelaparan, berarti ia melanggar amanat Tuhan untuk 

merawat kesehatan badan. Berhenti makan sebelum menyentuh keadaan 

kenyang, karena pada batas itulah terletak optimalitas kesehatan dan 

                                                           
213 Al-Qur’an: Rum, 29. 
214 Idris, Makna, 51. 
215 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 42. 
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kecerahan kreativitas hidup216.Artinya bahwa ketika seseorang mempunyai 

kemauan dan kemampuan menakar secara pas kebutuhannya, maka kesehatan 

badan, mental dan spiritual bisa terjaga.Memanfaatkan dan memaksimalkan 

nilai guna serta tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, karena perilaku ini 

melanggar prinsip efektifitas dan efisiensi. 

 

 

C. Dimensi Konsumsi dalam Kajian Ekonomi Syari’ah   
 

Keadilan distribusi yang pada mulanya merupakan jargon sosialis tidak 

terwujud. Sedangkan dalam ekonomi Syari’ah sendiri mempunyai karakter untuk 

mendialektikakan nilai-nilai materi dan spiritulisme dalam kehidupan. Salah satu 

tujuan dalam ekonomi syari’ah adalah bertujuan membentuk masyarakat dengan 

tatanan sosial yang solid.Setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih 

sayang bagaikan satu keluarga.Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak 

diikat oleh batas geografis217.Tetapi diikat atas dasar kesamaan keyakinan dan 

disatukan dengan konsep ummat. 

Prinsip sosial dalam ekonomi Syari’ah bukanlah konsep utilitas melainkan 

kemaslahatan, konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada 

pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep Maslahah relatif lebih objektif 

karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Maslahah dipenuhi 

berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Memperhatikan 

lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam 

                                                           
216https://www.caknun.com/cermin/cara-makan-selebritis/(Juni, 2008),1. 
217 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 33. 
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masyarakat, diantaranya: kepentingan umat yaitu saling menolong orang lain218. 

Sebenarnya dalam konsep umat kurang tepat apabila ada istilah orang lain, karena 

dengan istilah ini secara ideologis kurang tepat. Karena dalam persaudaraan 

mempunyai konsep ikatan persaudaraan berdasarkan keimanan. Maka apabila 

antar individu mempunyai iman yang sama maka ia adalah sesame saudara. Juga 

kalimat “orang lain” terkandung didalamnya jarak psikologis antara dirinya dan 

orang yang ada diluar dirinya. 

Maqasidussyari’ah meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk 

mewujudkan falah dan hayatan thayibah dalam batas-batas syari’ah.Maqasidus 

syari’ah adalah sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya 

iman, kehidupan, akal keturunan dan harta benda.Maslahah menurut Imam-As-

Syatibi adalah pemilikan kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip 

dasar dan tujuan manusia. Kelima dasar tersebut dalam pandangannya adalah  

kehidupan, kekayaan, keimanan akal dan keturunan219.Imam As-Syatibi 

meletakkan kehidupan  pada perioritas utama. Karena ketika kehidupan manusia 

terancam maka dalam keadaan darurat hal-lah yang pada prinsipnya dilarang 

menjadi boleh.Contohnya makanan yang haram boleh dimakan jika tidak ada 

makanan yang lainya dengan catatan makan seperlunya. 

Ada juga pendapat yang meletakkan iman pada urutan pertama.Karena iman 

berpengaruh pada kepribadian manusia, perilakunya, serta sikapnya terhadap 

saudaranya.Iman berdampak signifikan terhadap hakekat, kuantitas dan kualitas 

kebutuhan materi dan psikologi.Menciptakan keseimbangan antara dorongan 

                                                           
218Al mizan, Konsumsi, 21. 
219Al arif, Pengantar, 200. 
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materiil dan spiritual dalam diri manusia.Meningkatkan solidaritas keluarga dan 

sosial220.Iman dalam perspektif Islam adalah ramuan terpenting untuk 

kesejahteraan manusia.Ia juga memberi suatu filter moral untuk mengalokasikan 

dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan 

keadilan sosio-ekonomi221.Perbedaan perioritas antara iman dan kehidupan pada 

dasarnya adalah karena perbedaan sudut pandang.Sehingga tidak perlu 

dipertentangkan apalagi sampai diperdebatkan. 

Ibnu Khaldun dalam karya besarnya “Muqaddimah menyatakan bahwa dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat, ekonomi tidak bisa tergantung pada 

variable-variabel politik, sosial dan demografi, tetapi juga sangat tergantung pada 

variable syari’ah. Syari’ah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan, 

kebersamaan keadilan, kesaling pengertian, kerja sama dan berperannya fungsi 

control tingkah laku terhadap hal yang membahayakan masyarakat222.Maka 

syari’ah bisa dikatakan merupakan landasan moral dan hukum bagi perilaku 

konsumsi sehingga tujuan kemaslahatan sosial bisa dicapai. 

Maslahah individu akan terisi dengan maslahahsosial dan tidak seperti 

kepuasan individual yang sering menimbulkan konflik kepuasan sosial. Secara 

lebih luas Maslahah ditekankan pada masalah konsumsi, produksi dan tukar 

menukar.Dengan demikan maslahah tetap berhubungan dengan tujuan aktifitas 

ekonomi.Terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan aktivitas  konsumsi. 

Dan prinsip pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas konsumsi.  Parameter 

kepuasan dalam Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda  konkrit (materi), 

                                                           
220 Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press), 102. 
221 Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),9. 
222Muflih, Perilaku, 11. 
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tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti  amal shaleh yang 

manusia perbuat. Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh  seorang manusia 

muslim ketikaharapan mendapat kreditpoindari Allah swtmelalui amal shalehnya 

semakin besar223.Dalam hal ini kepuasan kreatif merupakan faktor pendorong 

amal sholeh yang berdimensi dunia dan akhirat. 

Prinsip social justice dalam Ekonomi Syari’ah berbeda dengan konsep charity 

atau donasi dalam ekonomi konfensional.Dalam konsep ekonomi Syari’ah, harta 

yang didapatkan dengan jerih payah terdapat didalamnyasaudaranya.Dengan 

catatan sudah memenuhi ambang batas tertentu. Jadi bukan karena kita berbaik 

hati memberi donasi, namun ia bukan hak kita, tapi hak saudaranya yang 

membutuhkan224. Dalam konsep charity kewajibannya adalah faktor eksternal 

karena terikat dengan undang-undang, sementara social justice dalam ekonomi 

syari’ah merupakan faktor internal yang tersublimasi dalam jiwa. Karena 

landasannya tuahid maka tidak akan terjadi manipulasi data kekayaan untuk 

pengeluaran wajib seperti zakat misalnya. 

Islam sangat peduli pada kesulitan ekonomi saudaranya. Karena hal tersebut 

jika diabaikan dapat menghancurkan peradaban manusia serta pondasi kehidupan 

sosial yang pengaruhnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Maka bangunan 

ekonomi dengan distribusi yang adil dapat mengakibatkan tumbuhnya relasi 

sosial.Jika dibangun atas dasar nilai-nilai dan etika. Maka ia akan melahirkan 

sinergitas dan keserasian dalam masyarakat225. Sehingga semua rintangan 

                                                           
223 Syapurta, Perilaku, 148 
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225 Dawood, Moderat, 162. 
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kepranataan atas pencapaian tingkat-kesetimpangan kemakmuran harus dibasmi 

dengan melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendistribusian kembali yang 

efektif226.Disini pentingnya regulasi kebijakan perundang-undangan yang 

melindungi dan menjaga harmoni sosial dengan peraturan yang kongkrit dan 

mudah diaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. 

Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam menjamin terbangunnya keadaan 

masyarakat yang berkeadilan serta terhindar dari kesenjangan sosial atau 

diskriminasi sosial227. Maka peranan iman menjadi tolak ukur penting karena 

keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi kepribadian 

manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap hidup terhadap 

sesama manusia, sumber daya dan ekologi228.Iman merupakan penggerak utama 

dalam menjalankan fungsi konsumsi sosial dengan landasan rasa cinta dan kasih 

sayang saudaranya yang membutuhkan. 

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat 

bertentangan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan 

keadian sosial ekonomi. Islam menjamin basic need full fillment (pemenuhan 

kebutuhan dasar hidup). Dalam sebuah hadist disebutkan “bukan muslim yang 

baik, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa 

tidur karena kelaparan”. Tidak peduli terhadap saudara dilingkungan sekitarnya 

merupakan salah satu indikator pribadi muslim yang tidak sempurna imannya. 

Bahkan Allah memasukkan kedalam surga seorang pelacur yang rela 

mengambilkan air minum untuk seekor anjing yang kehausan.Hal ini merupakan 

                                                           
226 Syed Nawab Haidar Naqvi, Etika dan ilmu ekonomi (Bandung: Mizan, 1985), 126. 
227 Sudarsono, Konsep, 153. 
228Muflih, Perilaku, 12. 
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apresiasi dari Allah atas kepedulian terhadap lingkungannya meskipun dengan 

seekor anjing. 

Norma-norma konsumsi akan mampu memberikan orientasi kepada preferensi 

individu terhadap konsumsi mewah dan dibarengi dengan jaringan keamanan 

sosial dan zakat. Konsumsi yang ditujukan sebagai tanggung jawab sosial adalah 

kewajiban mengeluarkan zakat.Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan 

keseimbangan ekonomi. Islam melarang penumpukan harta yang akan berakibat 

terhentinya peredaran harta, dan merintangi usaha229.  Ketidak adilan ekonomi 

menjadikan masyarakat permisif terhadap sesamanya. Masyarakat miskin akan 

menuntut hak kemanusiaan untuk disantuni, sehingga ledakan sosial yang 

berkaitan dengan isu kesejahteraan menjadi masalah utama230.Mempertajam 

pertentangan antara kuat kaya dan lemah yang miskin yang ahirnya akan 

menghancurkan tatanan sosial231.  Dalam sebuah Hadis nabi: “saya bersumpah 

kepada Allah; bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang beriman, 

bukanlah orang yang beriman yang sepanjang harinya kenyang sedang mereka 

mengetahui tetangganya dalam keadaan lapar232. Pergolakan sosial tidak akan 

terjadi apabila kebijakan zakat benar-benar ditegaskan dan pemberian sanksi yang 

berat kepada kelompok atau seseorang yang menyelewengkan dana zakat. Karena 

hal ini apabila tidak ditindak secara tegas akan berakibat pada chaos sosial. 

Adapun orang yang kikir (yang tidak mau mengorbankan sedikitpun haknya) 

dan merasa cukup sendiri (egoistis) serta mendustakan (mencemooh) kebaikan 

                                                           
229Al arif, Pengantar, 196. 
230 Sudarsono, Konsep, 64. 
231Ibid , 23. 
232Ibid., 24. 
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maka akan kami licinkan jalan kearah kesukaran233. Kebebasan terbatas dalam 

kepemilikan harta kekayaan dan sumber, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan 

merupakan kebulatan nilai yang tidak dapat dipisahkan.Nilai dasar ini merupakan 

pangkal bertolak untuk mengungkapkan nilai-nilai instrumental sistem 

ekonomi234.Salah satu karakteristik ekonomi syari’ah adalah berlandaskan nilai-

nilai universal yang bersumber dari teks yang terjamin orisinalitasnya. 

Dalam ekonomi Islam fungsi konsumsi terikat pada prinsip yang dinyatakan 

oleh Rasulullah saw bahwa hakikat kepemilikan bagi seseorang ialah apa yang 

dimakan dan yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekah .Diantara pendapatan 

seseorang terdapat milik keluarga, saudaranya.Dalam ekonomi syari’ah terdapat 

system manajemen dan lebih disiplin lebih rasional, lebih dewasa, lebih 

bertanggungjawab dan lebih mulia235.Karena adanya kesadaran dan kewajiban 

yang dibangun di atas landasan yang kokoh. 

Dalam Islam redistribusi pendapatan terdapat pendapatan yang wajib dan 

pendapatan sekarela. Menurut Zarqa, ada tiga tujuan utama distribusi 

pendapatan.Pertama, Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar untuk seluruh 

penduduk.Keduamengurangi ketidak-adilan pendapatan dan kekayaan, Ketiga, 

menyucikan kekayaan para pendonor236.Dari tiga tujuan tersebut tidak ada pihak 

yang dirugikan bahkan saling menguntungkan.Bagi penerima zakat memang telah 

menjadi haknya dan bagi pemberinya merupakan sarana untuk penyucian 

hartanya. 

                                                           
233 Al-Qur’an, 92: 8-10. 
234 Ahmad M Saefuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: CV Samudera, 1994), 25. 
235 Muhammad Ainun Nadjib, Bakso Khalifatullah dalam Buku Demokrasi La Roiba Fih (Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas, 2016), 58. 
236 Jusmaliani, Kebijakan, 76. 
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Atthabrani berkata nafkah dimulai dari keluarga, termasuk didalamnya untuk 

pribadi sendiri.Memberi nafkah untuk pribadi termasuk kewajiban yang besar 

dibandingkan nafkah untuk keluarga. Tidak seharusnya seseorang menghidupkan 

orang lain dengan cara merusak diri sendiri.Allah swt memberikan ancaman 

kepada orang kaya tetapi tidak mau berbagi dengan menginfakkan sebagian 

hartanya. Harta yang di infakkan adalah apa yang lebih dari kebutuhan237.Para 

sahabat bertanya tentang jumlah nafkah yang harus dikeluarkan, turunlah surat al-

Baqarah ayat al-baqarah 219. al-afwu adalah (segala yang melebihi kebutuhan) 

adalah suatu patokan dalam mengeluarkan nafkah karena tiada sedekah kecuali 

apabila harta yang disedekahkan melebihi kebutuhan.  

Kombinasi antara iman dan infak banyak terdapat dalam al-Qur’an.Terjadi 

perbedaan pendapat mengenai tafsir infak.Para pengamat condong mengatakan 

bahwa infak bertendensi pada seluruhinfak, baik yang wajib maupun yang sunah, 

untuk diri sendiri maupun keluarga, untuk masyarakat atau untuk 

fisabililah238.Secara konsumsi sosial menjadi wajib khususnya bagi seseorang 

yang sudah melebihi batas kecukupan kebutuhan pokoknya. 

Final spendingadalah konsumsi dan infakmuslim, yaitu konsumsi 

berorientasikan duniawi untuk menjaga macam kebutuhan dharuriyat. Islam 

mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya 

kesejahteraan manusia.Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian 

masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Karena dalam ajaran Islam, satu 

orang muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan ketika salah satu 

                                                           
237 Abdul Wahid, Tafsir Ekonomi Kontemporer (Jakarta: Madani Publishing House, 2010),  239. 
238 Qardhawi, Norma, 139. 
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anggota tubuhnya merasakan sakit, maka semua anggota tubuhnya juga 

merasakan rasa sakit239. 

Dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hakikat kepemilikan bagi seseorang 

ialah apa yang dimakan dan yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). 

Dengan demikian persamaan tadi dapat dituliskan dalam persamaan Y = (C + Z) + 

S. Untuk mempermudah C+Z sebagai total pengeluaran yang merupakan milik 

pribadi seseorang dapat ditulis dengan simbol Cz sehingga Y = Cz + S. Terdapat 

unsur infak yang pada hakekatnya ialah membantu orang yang sedang 

membutuhkan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam tidak dibenarkan 

konsumsi yang berlebihan dan individualistis240.Konsumsi dikendalikan oleh 

prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan prinsip 

moralitas. 

Pentingnya zakat ada lima, yaitu: Pertama, proyek yang baik menurut Islam. 

Kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.Ketiga, 

memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan.Keempat, 

memilihara dan menubuhkembangkan harta.Dan kelimamelindungi kepentingan 

anggota masyarakat241. Alasan yang mendasari ketika seorang muslim diwajibkan 

mengeluarkan zakat adalah agar ia senantiasa menginvestasikan hartanya. 

Kewajiban zakat juga mendorong umat manusia untuk bekerja dan mempunyai 

banyak harta242. 

                                                           
239Al mizan, Konsumsi, 25. 
240Ibid., 28. 
241Ibid., 21. 
242Ibid., 20. 
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Zakat sangat berpengaruh terhadap total konsumsi masyarakat (total consumer 

Expenditure). Akibat zakat akan menaikkan hasrat konsumsi rata-rata dan 

kecenderungan marginal untuk konsumsi.Hal ini dikarenakan hasrat konsumsi 

seorang penerima zakatadalah lebih tinggi dibandingka dengan pembayar zakat. 

Dengan adanya zakat maka kesenjangan investasi akibat tingkat pendapatan yang 

berbeda akan bisa diminimalisir243. 

Dampak zakat adalah untuk memperbaikan kondisi ekonomi kaum miskin 

akan memberi mereka kesempatan untuk melakukan upaya upaya produktif.Dan 

memperbaiki kapasitas perolehan pendapatan.244Zakat hanyalah dukungan 

sementara selama mereka mencari kesempatan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi mereka.Sehingga kedepannya distribusi zakat mampu merubah mustahik 

menjadi muzakki. Salah satu implikasi ekonomi yang terpenting terhadap perilaku 

konsumen islam, adalah bahwa memberi (harta )kepada mereka yang 

membutuhkan didalam masyarakat adalah suatu bagian yang normal dari perilaku 

konsumen. Distribusi kekayaan haruslah dipandang sebagai pilihan dari individu, 

yakni bagian dari keputusan mikro individual. Pengeluaran (untuk diberikan) 

kepada orang lain dijalan Allah adalah bagian dari perilaku konsumen yang 

dimotivasi oleh kepentignan pribadi. Jadi distribusi menjadi bagian self interes 

yang dibentuk oleh nilai-nilai dan hukum Islam. 

 

⬧⧫◆

→❑⧫◆◆

➔⬧⧫➔

 

                                                           
243 Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf (Yogyakarta: PSEI, 2003),132. 
244 Fahim khan, Esai,  6. 
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Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 

mereka akan mendapat) siksa yang pedih245. 

Demikian juga Allah swt memberikan pahala yang besar kepada orang yang 

bersedia menafkahkan sebagian hartanya. 

⬧⧫◆⧫❑→⬧◆❑

◆⧫⧫

⬧◆→⬧☺

◆❑⧫⧫◆⬧⧫⬧

◼→✓➔⬧

◆⬧⬧◆☺⧫❑➔☺➔⬧

⧫ 

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena 

mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 

terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan 

buahnya duakali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis 

(pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat246.  

Pesan moral dari ayat diayat tersebut diatas adalah bahwa orang kaya agar 

terasa ringan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan. Dan orang yang 

mendapat bantuan diharapkan juga bisa tumbuh berkembang biak seperti halnya 

tumbuh berkembangnya balasan dari Allah swt247.  

                                                           
245Al-Qur’an, 9: 34. 
246 Al-Qur’an, 2:265 
247Munir, Harta, 117. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Perilaku tabdhi>r danisra>fdalam beberapa aspek memiliki kesamaan 

dengan perilau konsumtif.Salah satu karakteristik masyarakat post-modern adalah 

consumer society, shooping society, mengutamakan penampilan (life Style) dan 

masyarakat yang suka bersolek (dandy society).Latar historisnya  adalah sejak 

turunnya Nabi Adam dari surga karena memakan buah yang dilarang oleh Allah 

swt, hinggaterjadinya revolusi Industri di Inggris.Latar ideologisnya adalah 

pengaruh dari paham hedonisme, utilitarianisme, pragmatisme, materialisme 

hingga konsumerisme.adapun latar terbentuknya masyarakat konsumen 

diantaranya: manipulasi selera pasar, layanan iklan yang masif, layanan credit 

card, dan menjamurnya shopping mall. 

Perilaku Tabdhi>r dan isra>fadalah salah satu bentuk penyelewengan 

perilaku konsumsi. Indikatornya adalah: mengkonsumsi yang dilarang 

syari’ah,menghambur-hamburkan harta, pengeluaran yang boros, dan Merusak 

harta. Dan berlebih-leAdapun wisdomnya terjaganya kesehatan mental dan 

spiritual 

Ekonomi Syari’ah memberikan tawaran bagi perilaku Tabdhi>r dan isra>f 

dengan cara mengembalikan wordview Islam terhadap harta dan 

konsumsi.Menjaga Kesehatan fisik, mental dan spiritual.Bertindak efisien dalam 

perilaku konsumsi. Maksimalisasi nilai guna dan mengutamakan 
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maslahah..Tergabungnya kepuasan konsumtif dan kreatif hingga tercapainya 

keadaan siap kreasi secara optimal. Serta dimensi sosial yang berlandaskan teks 

dalam kajian ekonomi Syari’ah  

B. Saran dan Rekomendasi 
 

Catatan sebagai saran dalam penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi, 

yaitu:Pertama,perlu adanya penelitian lanjutan, yaitu penelitian lapangan (Field 

Research) tentang praktif tabdhi>r dan isra>f dalam masyarakat maupun 

institusi. Kedua, perlu diadakan penelitian laboratorium khususnya dalam hal 

tabdhi>r dan isra>f  dalam makan terhadap kesehatan mental dan tubuh.  
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