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BAB I   

PENDAHULUAN 

Kehadiran ekonomi Islam di era kekinian, telah membuahkan hasil dengan 
banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dalam teori-teori, dan dipraktikkannya 
ekonomi Islam di ranah bisnis modern seperti halnya lembaga keuangan syariah bank 
dan non bank. Ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal 
yang tiba-tiba datang begitu saja.  

Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik telah 
hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Memang ekonomi sebagai 
sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang ada begitu saja. Karena upaya memenuhi 
kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah suatu fitrah. 

Pemikiran ekonomi Islam sebenarnya sudah diawali sejak Muhammad SAW 
dipilih menjadi seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 
menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup 
bermasyarakat, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Khulafaur Rasyidin 
serta khalifah selanjutnya dalam menata ekonomi negara. Sistem ekonomi Islam telah 
terbentuk secara berkala sebagai sebuah subyek interdisipliner sesuai dengan 
paradigma Islam. Di dalam tulisan-tulisan para pengamat, Al-Qur’an, ahli 
hukum/syariah, sejarawan, serta filosof, sosial, politik, serta moral. Sejumlah 
cendekiawan Islam telah memberikan kontribusi yang sangat berharga sejak berabad-
abad yang lampau. 

Permasalahannya adalah bagaimana ditemukan kembali jejak-jejak  pemikiran 
munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu 
diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu halal-haram atau 
berprinsip syariat Islam. Kelangkaan tentang kajian pemikiran ekonomi dalam Islam 
sangat tidak menguntungkan karena, sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan 
pemimpin muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian 
rupa, sehingga terkondisikan mereka dianggap sebagai para pencetus ekonomi Islam 
sesungguhnya. 

Dilihat dari waktu dimana para pemikir-pemikir ekonomi islam hidup, dapat 
dibagi menjadi dua jenis pemikir, yaitu ; para pemikir yang hidup sebelum abad 20 
yang disebut pemikir ekonomi islam klasik dan pemikir-pemikir yang hidup setelah 
abad 20 yang disebut sebagai pemikir ekonomi islam kontemporer. Adapun sedikit 
pembahasan disini penulis mencoba menapak tilasi salah seorang pemikir ekonomi 
islam klasik, yaitu Abu Yusuf dan Abu Ubaid  yang hidup pada masa (731-798 M)-(154-
224 H 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A.RIWAYAT HIDUP 

 

1. Biografi Abu Yusuf (113-182H) 

 

Nama lengkapnya Ya’qub ibn Ibrahim ibn Sa’ad ibn Husein al-Anshori.Beliau 

lahir di kuffah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182H.1 Abu Yusuf berasal dari 

suku Bujailah, salah satu suku bangsa arab. Keluarganya disebut anshori karena dari 

pihak ibu masih memiliki hubungan dengan kaum anshar.2 

Dibesarkan di kota kufah dan Baghdad yang pada masa itu merupakan pusat 

kegiatan pemikiran dan intelektual islam paling dinamis. Beliau berguru pada salah 

seorang ulama besar kenamaan yaitu nu’man bin tsabit yang dikenal dengan nama abu 

hanifah, pendiri madzhab hanafi. Beliau belajar pada imam abu hanifah selama 17 

tahun. Begitu intensnya hubungan pribadi dan intelektual ini membuat imam abu 

yusuf  (w. 182/798) mengambil metode dan cara berfikir gurunya itu dan turut 

menyebarkan paham fikihnya selama hidup.3 

Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat mengerti, 

dan sangat cepat menghafal hadits. Murid-muridnya yang sangat terkenal adalah 

imam ahmad bin hanbal(pendiri madzhab hanbali), imam yahya bin ma’in (seorang 

ulama hadits yang sangat tersohor), dan yahya bin adam (seorang ulama yang menulis 

karya ilmiah kitab al-kharraj juga.4 Abu yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak 

ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi,Sulaiman bin Mahran Al-

A’masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad 

bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah.5  

                                                
1 Abdul Aziz Dahlan  (ed), Ensiklopedi hukum islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 
Ke-1, h.16 
2 Ikhwan Abiding basri, MA, menguak pemikiran ekonomi ulama klasik, hal 27 
3 Ibid, hal 28 
4 Ir H. Adimarwan Azwar Karim, SE, M.B.A, M.A.E.P, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
5 Ibid, hal 28 



4 
 

Beliau termasuk ulama yang banyak menggunakan ra’yu (pendapat) seperti 

yang menjadi ciri khas dari Fiqih Hanafiyah. Beliau dapat menempatkan kekuatan ra’yu 

itu dalam perspektif hadits. Keunikan beliau yang mampu memadukan dua aliran ini 

membuatnya terkenal sebagai seorang ulama ahli ra’yu dan hadits. Kedudukan yang 

unik ini sebenarnya sulit dicapai tanpa kepenguasaan ilmu yang memadai baik dari 

hadits maupun ra’yu.6 Beliau seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai 

kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai 

pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai salah satu 

bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman 

ilmunya, khalifah dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai 

ketua Mahkamah Agung (qadhi al-qudhah).7  

Ketika Abu Yusuf memangku jabatan sebagai Qadhi al Quddah, beliau diminta oleh ar-

Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

administrasi keuangan. Buku tersebut kemudian dikenal dengan nama kitab al-kharraj. 

Beliau telah menetapkan teori ekonomi yang sesuai dengan syariat islam.8 

 

B.Karya Abu Yusuf 

 Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah KIitab al-Kharraj 

(buku tentang perpajakan). Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab 

pertama yang membahas masalah al-Kharaj atau perpajakan. Para sejarahwan muslim 

sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema al-Kharraj 

adalah Mu’awiyah bin Ubaidillah bin Yasar (W. 170 H), seorang Yahudi yang memeluk 

agama Islam dan menjadi sekertaris khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi (158-

169 H/ 755-785 M). namun sayangnya, karya pertama di bidang perpajakan dalm islam 

tersebut hilang ditelan zaman. 

 Penulisan kitab al-Kharraj karya Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan 

pertanyaan khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan 

demikian, kitab al-Kharraj ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk 
                                                
6 Ir H. Adimarwan Azwar Karim, SE, M.B.A, M.A.E.P, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
7 Ir H. Adimarwan Azwar Karim, SE, M.B.A, M.A.E.P, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
8 Syauqi abu khalil, harun ar-rasyid:pemimpin dan raja yang mulia, (Jakarta: pustaka azzam, 2002)cet ke-
1.,hal . 136 
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merespon permintaan khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai 

buku petunjuk administrasi dalam rangka mengelola lembaga baitul mal dengan baik 

dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terdzalimi. 

Sekalipun berjudul al-Kharaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung 

pembahasan tentang al-Kharaj saja, melainkan juga meliputi berbagai sumber 

pendapatan Negara lainnya, seperti Ghanimah, Fai, Kharraj, ushr, jizyah, dan shadaqah, 

yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan 

setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syari’ah Islam berdasarkan dalil-dalil naqliyah 

(al-Qur’an dan Hadist).9 

Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan terhadap 

wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilikan mengadakan 

perjanjian damai dengan pasukan muslim. 

Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang 

kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-

barang dagangan, bahan pangan, dan lainnya. Pemasukan dari ghanimah tetap ada 

dan menjadi bagian penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang 

tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi 

Negara. Abu Yusuf mengatakan jika ghanimah didapat sebagai hasil pertempuran 

dengan pihak musuh ,10 maka harus dibagikan sesuai dengan paduan dalam al-qur’an, 

surat al-anfal ayat 41. 

Pembagian khumus ini memberikan 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk 

Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah 

saham bagi mereka yang ikut peperangan.11 

Fay adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa 

peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharraj tanah tersebut, jizyah 

perorangan dan usyr dari perdagangan.12 

 

                                                
9 Ir H. Adimarwan Azwar Karim, SE, M.B.A, M.A.E.P, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
10  Abu Yusuf ,op.cit. h. 88 
11 DR. Euis Amalia, M.Ag. sejarah pemikiran ekonomi islam, hal. 120 
12  Abdul Qadim Zallum, system keuangan di Negara khilafah, terj oleh Ahmad. S, dkk(Bogor:pustaka 
thariqul izzah,2002), h. 33  
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Usyr adalah zakat atas hasil pertanian dan bea cukai yang dikenakan kepada pedagang 

muslim maupun non muslim yang melintasi wilayah Daulah Islamiyah, yang dibayar 

hanya sekali dalam setahun. Untuk pengelolaan zakat pertanian ditentukan sebagai 

berikut, jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi ditentukan 5 persen dan 

jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi tadah hujan ditentukan 10 persen. 

Bea cukai untuk pedagang muslim dikenakan 2,5 persen sedangkan untuk orang-orang 

yang dilindungi dikenakan 5 persen. 

 

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim yang hidup di negara dan 

pemerintahan Islam sebagai imbalan atas perlindungan hukum, kemerdekaan, 

keselamatan jiwa dan harta mereka. 

 

 Beberapa karya tulisan beliau yang berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem 

pemerintahan dan peradilan serta penyebaran madzhab hanafi. Beberapa diantara 

karyanya adalah sebagai berikut:13kitab al-atsar, kitab ikhtilaf abi hanifah wa ibn abi 

laila, kitab ar-radd ‘ala siyar al-Auza’I, dan kitab al-kharraj. 

 

C.Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf 

Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran ahl ar-Ra’yu, Abu 

Yusuf Cenderung memaparkan berbagai pemikiran Ekonominya dengan menggunakan 

perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam 

terhadap al-Qur’an, hadist Nabi, atsar Shahabi, serta praktik para penguasa yang 

shalih. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung, adalah mewujudkan 

kemaslahatan umum. Pendekatan ini membuat berbagai gagasannya lebih relevan dan 

mantap. 

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keungan publik. 

Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah 

keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip 

                                                
13 Hamdi ibn Abdurrahman al-junaidi,  h. 132 
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perpajakan dan pertanggungjawaban Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia 

memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan 

untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bendungan 

serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. 

 

1.Negara dan Aktivitas Ekonomi 

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta 

menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi 

kebutuan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada 

kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, ia 

mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi 

kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah 

tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan. 

Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk memenuhi 

pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, 

kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya 

yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan 

bendungan, harus ditanggung oleh Negara. 

Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya 

menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada 

mereka sepantasnya. Pernyataan ini tampak telihat ketika ia mengomentari proyek 

pembersihan kanal-kanal pribadi. 

Persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam 

teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan 

bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh 

Negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan tetapi, jika manfaat barang-barang 

publik tersebut diinternalisasikan dan mengonsumsinya berlawanan dan mungkin 

menghalangi pihak yang lain dalam memanfaatkan proyek tersebut, maka biaya akan 

dibebankan secara langsung.14 

                                                
14  Ir H. Adimarwan Azwar Karim, SE, M.B.A, M.A.E.P, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
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Dalam hal pertanian, lebih jauh Abu Yusuf cenderung menyetujui bila negara 

mengambil bagian dari hasil yang dilakukan oleh para penggarap daripada menarik 

sewa dari lahan pertanian yang digarap. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya 

akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan 

dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain beliau lebih merekomendasikan 

penggunaan sistem muqasamah (proposional tax) atau pajak proporsional pada hasil 

pertanian dari pada sistem misahah (fixed tax)adalah tidak adanya ketentuan apakah 

pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. 

Abu Yusuf merekomendasikan tarif yang berbeda dengan mempertimbangkan 

system irigasi yang digunakan. Tarif yang ditetapkan olehnya adalah15   

 Prinsip-prinsip yang jelas tentang pajak yang berabad-abad kemudian dikenal 

oleh para ahli ekonomi sebagai ‘canons of taxation’. Banyak sudut dalam perpajakan 

yang menurut beliau akhirnya dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan. Akan 

tetapi, Abu Yusuf menentang keras pajak pertanian. Ia menyarankan supaya petugas 

pajak diberi gaji. Tindakan mereka harus selalu diawasi untuk mencegah terjadinya 

penyelewengan-penyelewengan seperti korupsi dan praktek penindasan. 

 Abu Yusuf adalah seorang yang tulus dan baik hati dan sungguh-sungguh 

menginginkan terhapusnya penindasan, tegaknya keadilan dan terwujudnya 

kesejahteraan rakyat. Inilah bentuk simpati Abu Yususf dan keinginan yang tulus yang 

beliau coba sampaikan kepada para penguasa. Pemenuhan pelayanan publik, dalam 

cakupan inilah beliau mendesak para penguasa yang merupakan bagian dari titik tekan 

pemikirannya yaitu tanggung jawab negara. Pemikiran-pemikiran yang diilhami oleh 

semangat keislaman ini memiliki kontribusi besar dalam menetukan kewajiban-

kewajiban penguasa, status Baitul Maal, prinsip-prinsip perpajakan dan hubungan 

pertanian kondusif untuk kemajuan sosial. 

 

2.Teori Perpajakan 

                                                                                                                                          
 
15  Abu Yusuf, kitab al-kharraj, (kairo : al-maktabah as-salafiyah, 1302 H), hal. 58 
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Dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas 

yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of 

taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar 

pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah 

beberapa prinsip yang ditekankannya.16 

Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari 

Negara. Sumbanganya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang 

terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan 

dan keadilan. Dalam pembahasannya ia juga menunjuk pada lain-lain peraturan 

perpajakan, kemampuan untuk membayar, suatu pertimbangan untuk memudahkan 

para wajib pajak dalam menentukan waktu pungutan dan caranya serta pemusatan 

pengambilan keputusan dari administrasi pajak. 

 

3.Mekanisme Harga 

Berbeda dengan pemahaman saat itu yang berangapan bila tersedia sedikit 

barang maka harga akan mahal dan sebaliknya, Abu Yusuf menyatakan, tidak ada 

batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada 

yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya 

makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan 

mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap 

mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. (Abu Yusuf, kitab al-

kharaj Beirut: Dar al-Ma’rifah,1979, hlm.48 ). 

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum 

mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga 

tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan 

permintaan. Karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan 

dengan penurunan atau peningkatan produksi.17 Abu Yusuf menegaskan bahwa ada 

                                                
16 M. Nejatullah siddiqi, recent works on history of economic thought in islam: A Survey, dalam abul 
hasan  m.sadeq dan aidit ghazali (ed.),readings in Islamic economic thought, Selangor darul ehsan: 
longman Malaysia,1992 hlm. 37-38 
17  Ir H. Adimarwan Azwar Karim, SE, M.B.A, M.A.E.P, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
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variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Bisa jadi, 

variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar 

dalam suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal 

tersebut.18 Patut dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith 

menulis The Wealth Of Nation. 

Abu Yusuf tercatat sebagi ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme 

pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam 

kaitannya dengan perubahan harga. 

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang 

maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, 

maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman 

pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya 

memerhatikan kurva Demand. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh 

Abu Yusuf. 

Poin controversial dalam anallisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah 

penngendalian harga (tas’ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. 

Argumennya didasarkan pada hadist Rasulullah SAW. 

“Pada masa Rasulullah SAW; harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu 

kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW 

bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita 

tidak bias mencampuri urusan dan ketetapanNya”. 

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan 

masalah kenaikan harga dengan menambah supply bahan makanan dan mereka 

menghindari control harga. Kecenderungan yang ada pada dalam pemikiran ekonomi 

islam adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek 

korup lainnya, dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan 

permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan 

ini.19 

 

                                                
18  Ibid, hal. 252 
19 M. Nejatullah siddiqi, op.cit., hlm.38. 
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D. RIWAYAT HIDUP 

BIOGRAFI ABU UBAID (155-224 H) 

Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi 

Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah 

barat laut Afghanistan ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. 

Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu 

Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah, 

Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinnya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, 

qira’at, tafsir, hadis, dan fiqih. 

            Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa 

pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) 

di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis kitab al-Amwal ini tinggal di Baghdad 

selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji, ia menetap di Mekkah sampai 

wafatnya 224 H. 20 

Selama menjabat qadi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus 

pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik. Karena sering terjadi 

pengutipan kata-kata Amr dalam kitab al-Amwal, tampaknya, pemikiran-pemikiran 

Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza’i, serta ulama-

ulama Suriah lainnya semasa ia menjadi qadi di Tarsus. 

            Berbeda halnya dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung tentang 

masalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulangannya. Dalam hal ini, 

fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan 

dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi 

pengelolaannya. 

            Pandangan-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intlektualitas islam 

yang berakar dari pendekatannya yang bersifat holistic dan teologis terhadap 

kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial. 

            Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang 

cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan 

                                                
20 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004  h.242 
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Masehi) yang menetapkan revitalitas sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur’an dan 

Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan intitusinya. 21 

B.     Kitab Al-Amwal 

            Beliau menulis buku yang berjudul Al-Amwal yang membahas tentang keuangan 

publik/kebijakan fiskal secara komperhensip.22  Di dalamnya dibahas secara mendalam 

tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, khums, 

kharaj, fai dan sebagai sumber penerima negara yang lain. Selain berisi tentang sejarah 

otentik tentang kehidupan perekonomian negara Islam pada masa Rasulullah Saw. 23 

            Tiga bagian pertama dari kitab Al-Amwal meliputi beberapa bab yang 

membahas penerimaan fai. Dalam hal ini, walaupun menurut Abu Ubaid juga 

mencakup pendapatan negara yang berasal dari jizyah, kharaj dan ushr, tetapi ushr 

dibahas dalam bab shadaqah. Sebaliknya, ghanimah (harta rampasan perang) dan 

fidyah (tebusan untuk tawaran perang), yang tidak termasuk dalam definisi tersebut, 

dibahas bersama dengan fai. 

            Pada bagian keempat, sesuai dengan perluasan wilayah Islam di masa klasik, 

kitab al-Amwal berisi pembahasan mengenai pertahanan, administrasi, hukum 

internasional, dan hukum perang. Setelah bagian kelima membahas tentang distribusi 

pendapatan fai’, bagian keenam kitab tersebut membahas tentang iqta, ihya al-mawat, 

dan hima. Dua bagian terakhir ini, masing-masing didedikasikan untuk membahas 

khums dan shadaqah. 

            Dari penelaahan singkat tersebut, tampak bahwa kitab al-Amwal secara khusus 

memfokuskan perhatiannya pada masalah keuangannya pada keuangan publik (public 

finance) sekalipun mayoritas materi yang ada di dalamnya membahas permasalahan 

administrasi pemerintahan secara umum. Kitab al-Amwal menekankan beberapa isu 

mengenai perpajakan dan hukum pertanahan serta hukum administrasi dan hukum 

internasional. 

  Disamping seorang ahl al-hadis, Abu Ubaid juga merupakan seorang ahl al-ra’y. 

Dalam setiap isu, Abu Ubaid selalu mengacu pada hadis-hadis serta interpretasi dan 
                                                
21 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2011 h.174 
22 Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam , Ponorogo: 
STAIN Press, 2008, h.42 
23 Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam , Yogyakarta: Ekonisia, 2003. 
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pendapat para ulama yang terkait, kemudian melakukan kritik terhadapnya dengan 

melakukan evaluasi terhadap kekuatan ataupun kelemahannya. Sebagaimana ulama 

lainnya, al-Qur’an dan hadis merupakan referensi utama Abu ubaid dalam menarik 

kesimpulan hukum suatu peristiwa.24 

 

C. PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID 

1.      Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi 

      Jika isi kitab al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu 

Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, 

pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahtraan ekonomi dan 

keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang 

terhadap hak-hak individu, publik, dan negara, jika kepentingan individu berbenturan 

dengan kepentingan publik, ia akan berpihak kepada kepentingan publik. 

      Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara 

ataupun langsung kepada para penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus 

diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak 

ditunaikan. Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh 

disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. 

Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. 

Ketika membahas tentang tarif atau persentasi untuk kharaj dan jizyah, ia 

menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk 

non-Muslim yang dalam terminologi finansial modern disebut sebagai capacity to pay 

dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya. Kaum Muslimin 

dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-Muslim melebihi dari apa yang 

diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. 

      Abu Ubaid menekankan kepada petugas pengumpul kharaj, jizyah, ushur, atauzakat 

untuk tidak menyiksa masyarakat, dan di lain sisi masyarakat agar memenuhi 

kewajiban finansialnya secara teratur dan sepantasnya. Dengan perkataan lain, Abu 

                                                
24 Abdullah, Peradaban, 176-177. 
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Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau favoritisme, 

penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (tax evasion). 

2.      Dikotomi Badui-Urban 

  Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti 

alokasi pendapatan fai. Abu ubaid menegaskan bahwa, kaum badui bertentangan 

dengan kaum urban (perkotaan). Demikianlah adalah apa–apa yang dilakukan oleh 

kaum urban: 

a.       Ikut terhadap keberlangsungan Negara dengan berbagi kewajiban administratif 

dari semua kaum muslimin. 

b.        Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan 

harta mereka. 

c.       Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui proses belajar-mengajar al-

Qur’an dan sunnah serta penyebaran keunggulannya. 

d.      Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan 

penerapan hudud. 

e.        Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah 

      Singkatnya , di samping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu negara islam 

berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. 

Karakteristik tersebut di atas hanya diberikan oleh Allah Swt. Kepada kaum urban 

(perkotaan). Kaum badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah 

dilakukan kaum urban, tidak bisa memperoleh manfaat pendapatan fai sebanyak kaum 

urban. 25 

3.      Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian 

            Abu ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. dalam 

hal ini kepemilikan menurut pemikiran Abu Ubaid adalah mengenai hubungan anatara 

kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid 

mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan, seperti iqta’ tanah gurun dan 

deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, 

sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Maka tanah yang diberikan 

                                                
25 Karim, Sejarah, 251-254 
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dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika 

dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian 

dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Bahkan tanah gurun yang termasuk hima 

pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam periode yang 

sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama. 

            Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik, seperti air, padang rumput, 

dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima (taman pribadi). Seluruh sumber daya ini 

hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 26 

 

4.      Reformasi distribusi zakat 

      Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta 

zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan 

cendrung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu 

Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapa 

pun besarnya, serta menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. 

      Abu Ubaid mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait 

dengan status zakat, yaitu: 

a.         Kalangan kaya yang terkena wajib zakat 

b.      Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak 

menerima zakat. 

c.       Kalangan menerima zakat 

      Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid 

mengadopsi prinsip ”bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing”. 

Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (atau pajak) 

yang diberikan pada para pengumpulnya (amil), pada prinsipnya, dia lebih cenderung 

pada prinsip “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya”.27 

 

 

                                                
26 Ibid., 255-256 
27 Abdullah, Peradaban, 180. 
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5.      Fungsi Uang 

      Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagi standar 

nilai pertukaran (standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of 

exchange). Dalam hal ini, ia menyatakan: 

      “Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk 

apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling 

tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaanya untuk membeli 

sesuatu (infaq).” 

      Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori 

konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan 

mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga 

dari barang dan jasa. Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum relatif stabil nilai dari 

kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Jika kedua benda 

tersebut jika digunakan sebagai komoditas, nilai dari keduannya akan dapat berubah-

ubah pula, karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan dua peran yang 

berbeda, yakni barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang-

barang lainnya.  Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang 

sebagai penyimpan nilai (store of value) ketika membahas jumlah tabungan minimum 

tahunan yang wajib terkena zakat. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Ibid., 181-182. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Uraian singkat pemikiran Abu Yusuf diatas memperlihatkan perhatiannya yang 

besar pada sistem perekonomian yang semakin berkembang. Dan tanpa kehilangan jati 

dirinya, beliau mengedapankan nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan salah satu 

implementasi dari pemahaman keislaman yang begitu mendalam. Kitab Al-Kharaj 

karyanya merupakan salah satu literatur dan bahan rujukan bagi para pemikir 

sesudahnya maupun pemikir-pemikir kontemporer dalam menyusun kembali sistem 

islam yang sempurna dari sisi ekonomi. 

Bukan hal yang mustahil jika dikemudian hari terbentuk sistem ekonomi islam 

yang utuh yang merupakan hasil dari para pemikir ekonomi islam klasik maupun 

kontemporer. Dengan tetap berbasis pada syari’at ( al-Quran dan as-Sunnah ). Pastinya 

disana kita akan melihat sosok Abu Yusuf menjadi salah satu bagian penting yang 

tercatat dengan tinta emas sejarah peradaban islam. 

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hukum, ahli ekonomi Islam, ahli hadits dan 

ahli bahasa Arab (ahli nahwu). Dari beberapa literatur yang ada mengatakan bahwa 

Abu Ubaid hidup semasa Daulah Abbasiyah mulai dari Khalifah al Mahdi (158/775 M). 

Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab dari Abu Ubaid ini 

merupakan suatu karya yang lengkap yang berbicara seputar keuangan negara dalam 

Islam. Bila dilihat dari sisi masa hidupnya yang relatif dekat dengan Rasulullah saw, 

wawasan pengetahuannya serta isi, format, dan metodologi Kitab al-Amwal, Abu 

Ubaid pantas disebut sebagai pemimpin dari Pemikir Ekonomi Mazhab Klasik. 

 Pandangan-pandangan Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan 

mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip 

utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah, serta menekankan rasa 

persatuan dan tanggung jawab bersama. Disamping itu, Abu Ubaid juga secara tegas 
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menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang 

layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Abu Ubaid mengatakan 

bahwa penerimaan negara (fai', khumus, shadaqah dan zakat) wajib dikelola negara 

dan mengalokasikannya kepada masyarakat. 
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