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MOTTO 

 
 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديناً 
مثٍْ فَِإن الّلَه َغُفوٌر رِحيمٌ  َِر ُمَتَجاِنٍف إل   )3: املائدة( َفَمِن اْضطُر ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ

 
Artinya:  Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu 
jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa  karena kelaparan 
tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah: 3)∗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 

                                                
∗∗∗∗Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan  

Terjemahnya, Jakarta: DEPAG, 1979, hlm. 156. 
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Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam 
praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, 
kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka 
mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang 
dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (Sunnatullah). 
Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran 
dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-
Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini 
merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan 
telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 
3). Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat M. Quraish Shihab 
tentang dasar sistem ekonomi Islam? 

Jenis penelitian ini adalah penyelidikan kepustakaan (library research) 
adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan. Metode pengumpulan 
datanya dengan Teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti 
sejumlah kepustakaan (library research), kemudian memilah-milahnya dengan 
memprioritaskan keunggulan pengarang. Untuk menganalisis data menggunakan 
analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka 
secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis, 
yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa 
dan kondisi aktual di masa sekarang.  

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menyatakan 
bahwa tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh al-Qur’an, karena persoalan ini 
berkembang dari masa kemasa. Atas dasar itu, al-Qur’an hanya memberi tuntunan 
umum, berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang masa 
sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan perkembanangan masyarakat. Kita 
dapat menyimpulkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam pada keyakinan tauhid. 
Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi 
juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Pada buku lainnya M. 
Quraish Shihab menyatakan bahwa secara umum prinsip ekonomi Islam 
terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak 
bebas, dan tanggung jawab. Secara kategoris sistem ekonomi yang beroperasi 
dalam aktivitas ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem 
ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Karakteristik sistem ekonomi Islam 
berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Perbedaannya tidak hanya 
dalam aspek normatif tetapi juga pada aspek teknis operasionalnya.  
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Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas 

taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul: “STUDI  ANALISIS PANDANGAN M. 

QURAISH SHIHAB TENTANG SISTEM EKONOMI ISLAM)" 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN 

Walisongo Semarang. 

2. Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan 

layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 

yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam 

akademik. 

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang 

tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

 

Penulis 

 

    

DAFTAR ISI 



 ix

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN  PEMBIMBING ................... .................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii 

HALAMAN MOTTO ................................................................................ iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ................................................................ v 

DEKLARASI ............................................................................................. vi 

ABSTRAK  ............................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR ................................................................................ viii 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  ix 

BAB I :      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................  1  

B. Perumusan Masalah .............................................................  7 

C. Tujuan Penelitian .................................................................  7 

D. Telaah Pustaka  ....................................................................  7 

E. Metode Penelitian ................................................................ 12 

F. Sistematika Pembahasan  ..................................................... 13 

BAB II   :  TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM EKONOMI IS LAM 

A. Pengertian Ekonomi Islam ................................................... 15 

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam ............................................. 19 

C. Sistem Ekonomi Islam ......................................................... 25 

D. Ciri-ciri Ekonomi Islam ....................................................... 28 

E. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional ........... 32 

 

BAB III : PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG DASAR 

SISTEM EKONOMI ISLAM 

A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karyanya ........ 36 

B. Pendapat M.  Quraish Shihab tentang Dasar Sistem Ekonomi 

Islam  .................................................................... 41 

1. Prinsip Dasar Ajaran Ekonomi Islam .............................. 44 



 x

2. Landasan Ekonomi Islam ............................................... 50 

3. Pembentukan Karakter Pelaku Ekonomi ......................... 53 

BAB IV:    ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENT ANG 

DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM .................................... 56                  

BAB V :    PENUTUP  

A. Kesimpulan  ......................................................................... 75 

B. Saran-saran  .......................................................................... 76 

C. Penutup................................................................................ 76 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

 

 

   


