
BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

Pada pembuatan penulisan, penelitian ini mengumpulkan beberapa bacaan 

atau referensi yang berhubungan. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan telaah 

pustaka mengenai penelitian atau tulisan terdahulu yang sebelumnya berhubungan 

dengan permasalahn penelitian yang akan diteliti. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Henry, mahasiswa Fakultas 

Hukum Magister Konatariatan Depok pada tahun 2012 dengan judul penelitian 

“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DI INDONESIA 

DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI 

PUTUSAN PENGADILAN DAN PERDA NO. 5 TAHUN 1999”.
1
 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab 

pengelola parkir. Karena, konsumen mengalami kehilangan dan kerusakan 

kendaraan namun tidak ada i‟tikad baik dari pelaku usaha untuk memberikan 

perlindungan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha 

berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ratna Dewi, mahasiswi 

fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul 
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“PERANAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN  ASLI DAERAH KOTA MAGELANG”.
2
 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi retribusi 

parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Magelang dan mengetahui upaya 

pemerintah kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan dan retribusi 

parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan retribusi parkir 

tidak memiliki peran yang terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan 

pajak daerah di kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar retribusi 

parkir juga memiliki pengaruh bagi pendapatan asli daerah kota Magelang. 

Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan 

tiap tahunnya. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ariza Fuadi, mahasiswa program 

study ekonomi Islam UGM Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul “ETIKA 

BISNIS dan UPAYA MEMBANGUN BUDAYA BERBISNIS YANG 

ISLAMI”.
3
 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan etika 

bisnis dalam Islam dan upaya yang seharusnya dikembangkan dalam membangun 

upaya berbisnis yang Islami. Hasil dari penelitian ini nilai etika merupakan 

sesuatu yang sangat sulit dicari dalam perkembangan dunia bisnis modern yang 

pada dasarnya berlandaskan prinsip homo homini lupus yang artinya menjalankan 

roda bisnis tanpa mengenal kawan. 
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Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya 

tersebut penulis menilai bahwa dengan judul: “KONSEP WADI‟AH DALAM 

JASA PARKIR DAN EKONOMI PETUGASNYA DI RSUD dr DORIS 

SYLVANUS KOTA PALANGKA RAYA MENURUT EKONOMI ISLAM” 

belum pernah diteliti. Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel.1: Perbedaan dan Persamaan serrta kedudukan penulis 

NO Nama, Judul, Tahun dan Jenis 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1.  Henry (Analisis Tanggung 

Jawab Pengelola Parkir Di 

Indonesia Ditinjau Dari 

Hukum Perlindungan 

Konsumen: Studi Putusan 

Pengadilan Dan Perda No. 5 

Tahun 1999) Tahun 2012, 

Kajian Pustaka 

Mengkaji tanggung 

jawab pengelola parkir 

Mengkaji  

tanggung jawab 

pengelola parkir di 

kota palangka raya 

2.  Sheila Ratna Dewi (Peranan 

Retribusi Parkir Dalam 

Meningkatkan Pendapatan  

Asli Daerah Kota Magelang) 

Tahun 2013, Kajian Pustaka 

Mengkaji tanggung 

jawab pengelola parkir 

Mengkaji ekonomi 

pengelola parkir di 

kota Palangka Raya 

3.  Ariza Fuadi (Etika Bisnis Dan 

Upaya Membangun Budaya 

Berbisnis Yang Islami) Tahun 

2013, Kajian Pustaka 

Mengkaji peranan 

etika dan budaya 

Islami dalam bisnis 

Mengkaji peranan 

sikap tanggung jawab 

dan etika Islam dalam 

bisnis 

4.  Muhammad Majid Nasution 

(Konsep Wadi’ah Dalam Jasa 

Parkir Dan Ekonomi 

Petugasnya Di RSUD Dr Doris 

Sylvanus Kota Palangka Raya 

Menurut Ekonomi Islam) 

Mengkaji konsep 

wadi’ah dalam jasa 

parkir dan ekonomi 

petugasnya 
- 

 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Wadi’ah 

Dalam perspektif fiqih, parkir dapat dikategorikan sebagai masalah 

wadi‟ah (titipan). Jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak membuat 

areal parkir semakin dibutuhkan. Tidak mengherankan banyak orang berusaha 



menawarkan jasa parkir. Sehingga, hal mengenai bisnis jasa urusan parkir ini tak 

hanya perkara duniawi. 

Secara terminologis, kata wadi‟ah berasal dari kata wada‟a asy-syai‟ jika 

ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara 

terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga 

hartanya tanpa konpensasi (ganti).
4
 

Wadi‟ah mengandaikan adanya dua pihak yaitu pemilik barang yang 

berkepentingan menitipkan barangnya dan penerima titipan yang merasa sanggup 

menjalankan amanah. Pada dasarnya wadi‟ah tidak akan terjadi apabila pihak 

kedua (orang yang amanah) menolak untuk dititipi. Namun syara‟ dengan hukum 

sunnahnya memberikan  pahala bagi orang-orang amanah yang mau menerima 

titipan dan prinsip wadi‟ah juga mengajarkan aturan tentang kemungkinan barang 

titipan yang hilang.
5
 

Akad berpola titipan (wadi‟ah) ada dua, yaitu Wadi‟ah yad Amanah dan 

Wadi‟ah yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadi‟ah muncul dalam bentuk yad al-

amanah „tangan amanah,‟ yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan 

yadh-dhamanah „tangan penanggung.‟ Akad Wadi‟ah yad Dhamanah ini akhirnya 

banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk 

pendanaan. 

Secara umum Wadi‟ah adalah titipan  dari pihak penitip (muwaddi‟) yang 

mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (muwadda‟) yang diberi 

amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang 
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dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian,  keamanan dan keutuhannya, dan 

dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. 

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (jaiz). Bahkan, 

disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya 

mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijma‟. 

a. Dasar al-Qur‟an yaitu QS. An-Nisaa‟/4: 58 sebagai berikut: 

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya”. 

b. Dasar Hadits yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi  sebagai berikut: 

“sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, 

dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. 

c. Dasar dari Ijma‟, yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkannya wadi‟ah. Ia 

termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: Ijma‟ dalam 

setiap masa memperbolehkan wadi‟ah. Dalam kitab Ishfah disebutkan: 

Ulama sepakat bahwa wadi‟ah termasuk ibadah Sunah dan menjaga 

barang titipan itu mendapatkan pahala. 

Kemudian adapun rukun wadi‟ah ada empat (4), sebagai berikut: (1) 

muwaddi/penitip (2) mustauda/penerima titipan (3) wadi‟ah bih/harta titipan (4) 

akad.
6
 

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat 

berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. 

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima 
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kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah „tangan amanah‟yang berarti bahwa 

ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi 

kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat 

dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memlihara barang/aset 

titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai 

kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Selanjutnya yakni dasar hukum 

dan rukun wadi‟ah. 

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau 

memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain 

itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset 

lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.karena 

menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini  biasa disebut 

wadi‟ah yad amanah.
7
 Wadi‟ah yad al-amanah, wadiah ini memiliki  jenis 

karakteristik sebagai berikut:
8
 

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan 

oleh penerima titipan. 

b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai pemerintah amanah yang 

bertigas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa 

boleh memanfaatkannya. 

c. Sebagai kompensas, penerima titipan dperkenankan untuk membebankan 

biaya kepada yang menitipkan. 
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d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan 

oleh penerima titipan. 

Pada penjelasan diatas hanya akan memaparkan mengenai wadi‟ah yad amanah. 

Hal ini karena konsep titipan wadi‟ah yad dhamanah tidak digunakan dalam akad 

untuk bisnis jasa parkir sebagaimana seperti pernyataan yang dikutip disini 

bahwa; 

“pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor 

(penjamin) keamanan barang/aset yang dititipkan.ini jugaberarti bahwa pihak 

penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan 

barang/aset yang dititipkan tersebut... ”.
9
 

Selain itu didalam titipan wadi‟ah yad dhamanah juga ada istilah bagi hasi, 

margin, sewa dan pemanfaatan aset. Dan beberapa istilah tersebut tidak terdapat 

didalam kegiatan bisnis jasa parkir. Agar lebih jelas, maka dibawah ini dimasukan 

dua skema mengenai proses titipan wadi‟ah yad amanah dan wadi‟ah yad 

dhamanah. 

 
      Gambar 1. Skema Titipan Wadi’ah Yad Amanah 

                                                 
9
. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, h.43. 



 
Gambar 2. Skema Titipan Wadi’ah Yad Dhamanah 

 

Persoalan lainnya adalah, bahwa orang yang dititipi itu tidak boleh ,menitipkan 

barang titipan tersebut kepada  orang lain tanpa alasan (yang benar). Jika ia 

berbuat demikian, maka ia harus menanggung. Lalu, dibawah ini ada beberapa 

pendangan para ulama tentang wadi‟ah. 

Imam AbuHanifa berpendapat bahwa jika ia menitipkannya kepada orang 

yang harus dibiayai olehnya, maka tidak ada keharusan baginya untuk mengganti, 

karena dalam hal ini orang tersebut dipersamakan dengan anggota keluarganya. 

Imam Malik juga berpendapat bahwa ia boleh menitipkan barang yang 

dititipkan kepadanya itu kepada keluarganya yang dipercayainya, sedang mereka 

adalah orang-orang yang berada dibawah kekuasaan (tanggung jawab)nya, seperti 

istri, anak, hamba perempuan atau orang-orang yang semisal mereka. 

Kesimpulannya, semua fuqaha berpendapat bahwa orang yang dititipi 

harus memelihara barang titipan tersebut sebagaimana kebiasaan yang lazim 

berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan. Maka perbuatan-perbuatan yang 

sudah jelas dalam kaitannya dengan pemeliharaan,  sudah disepakati. Sedang 



perbuatan-perbuatan yang tidak jelas dalam kaitannya dengan pemeliharaan, 

masih dipersilisihkan. Seperti fuqaha dalam mazhab maliki tentang seseorang 

yang meletakkan barang titipan disaku bajunya, kemudian hilang. Maka menurut 

pendapat yang terkenal ia harus mengganti. Dan menurut Ibnu Wahb, jika 

seseorang diserahi barang titipan di dalam masjid, kemudian ia meletakkannya di 

atas sandalnya, lalu hilang, maka orang tersebut tidak berkeharusan mengganti.
10

 

2. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab 

Kegiatan bisnis berupa barang ataupun jasa tentunya diperlukan rasa 

tanggung jawab oleh pelakunya. Hal bertujuan agar hubungan antara pelaku bisnis 

dengan pelanggan (konsumen) dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. 

Tanggung jawab seorang pelaku bisnis merupakan salah satu penerapan etika 

dalam berbisnis. Mengapa etika bisnis menjadi landasan tanggung jawab pelaku 

bisnis? yaitu dikerenakan “dalam etika bisnis menyatakan sikap bisnis tanpa 

tanggung jawab sebelum kelalaian serta sikap tak acuh bisnis berubah menjadi 

suatu yang berbahaya, dan pelanggaran tidak lagi menjadi pelanggaran etika 

semata-mata, namun dapat berubah menjadi tindakan kriminal”.
11

 

Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, 

baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok 

masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 

baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan 
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dari satu orang keorang lain atau dari satu generasi ke genarasi yang lain.
12

 Selain 

itu ada pula pengertian mengenai etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional 

dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai 

tujuan.
13

 Seperti yang telah disebutkan bahwa etika berkaitan dengan segala hal 

dan norma yang baik maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sikap tanggung 

jawab seorang pelaku bisnis dinilai menjadi perilaku atau hal yang positif dalam 

menjalankan suatu bisnis.  

Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan salah satu landasan normatif 

etika bisnis di dalam Islam selain dari tiga hal ini; tauhid (kesatuan), 

keseimbangan (keadilan), kehendak bebas. Maka seperti yang telah disebutkan 

bahwa pertanggungjawaban menjadi hal keempat didalamnya. Segala kebebasan 

dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang 

harus diberikan atas aktifitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam 

al-Qur‟an. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber 

daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, 

melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-

Qur‟an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan 

dan  landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak 

kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang 

diharamkan, seperti judi, riba, dan lain sebagainya. Apabila digunakan untuk 

melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang 

dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan 
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mendatangkan manfaat yang optimal bagi semua komponen masyarakat tang 

secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang 

dilakukan.
14

 

Penerapan sikap tanggung jawab dalam bisnis diharapkan akan 

mewujudkan persaingan bisnis yang sehat dan beretika serta tidak merugikan 

pihak lainnya. Sebab tanpa menerapkan hal demikian, seorang pelaku bisnis 

mungkin akan mengalami suatu kendala. Berdasarkan suatu referensi mengenai 

etika bisnis Islam menyebutkan bahwa:
15

 jika seorang pengusaha Muslim 

berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada 

persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga 

berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas 

tindakannya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman
16

: 

ا َن ِب يَن ٌةا. ا َن ْف ٍسا ِب َن ا َن َن َن ْف   ُك ُّل

 

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” 

Maka dapat diartikan bahwa tanggung jawab merupakan keharusan seseorang 

untuk memperhitungkan segala tindakannya. 

 Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Salah 

satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari 

makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan 

dalam jual belinya “Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran 

mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan 
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kepada surga”(HR. Bukhari Muslim). Akhlak yang lain adalah amanah, Islam 

menginginkan seseorang pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, 

dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga 

muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.  

 Seorang pembisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia 

tidak mendzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya “Tidak ada iman bagi 

orang yang tidak amanat (tidak dipercaya), dan tidak ada agama bagi oarang 

yang tidak menepati janjinya”, “pedagang yang jujur dan amanah (tempatnya di 

surga) bersama para nabi, Shiddiqin (orang yang jujur) dan para syuhada” (HR. 

Abu Said Al-Khudri). Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pembisnis 

muslim, toleran membuka pintu rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran 

adalah mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal 

”Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli serta 

melunasi hutang” (Hadits).
17

 

3. Ekonomi Islam 

Ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam, tentunya memiliki karakter atau 

konsep tersendiri yang mana pada dasarnya seluruh umat Muslim menjadikan Al-

Qur'an dan hadist sebagai pedoman dalam  menggunakan segala aspek-aspek yang 

ada didalam kehidupanuntuk membangun kesejahteraan hidup. Hal ini serupa pula 

dengan pernyataan [Hanazuzzman dan Metwally] yang mendefinisikan ekonomi 

Islam sebagai ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadits.
18
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Adapun berbagai ahli ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya 

mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami.
19

 

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik 

material dan individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan 

pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi 

kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan 

prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan 

fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. 

Setelah memahami ekonomi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang 

memiliki dampak penting dalam kehidupan selain itu perlu diketahui pula bahwa 

ekonomi tersebut berkaitan dengan keimanan dan perilaku pelaku ekonomi itu 

sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempelajari perilaku individu 

terhadap kegiatan ekonomiatau profesi yang dijalanimelalui konsep ekonomi 

Islam yang mana berbeda dengan konsep ekonomi konvensional atau bisa disebut 

dengan ekonomi pada umumnya. Sehingga akhirnya, diharapkan bahwa konsep 

ekonomi Islam tersebut terdapat dalam perilaku petugas parkir dikota 

Palangkaraya baik Muslim ataupun non-Muslim. 

Pada dasarnya ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan 

yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan 
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mental, material dan spritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa 

depan, serta dunia dengan akhirat. 

 Untuk mencapai tujuan ekonomi yang mengandung nilai-nilai dasar Islam 

sebagai penuntun perilaku para pelaku ekonomi tersebut, maka ada tiga hal yang 

menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:
20

 

a) Adl 

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Terminologi 

keadilan dalm alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain „adl, qisht, 

mizan, hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung. Berdasar muatan makna 

adil yang ada dalam Alquran sebagaimana disebut di atas, maka bisa 

diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut. 

1) Persamaan Kompensasi 

2) Persamaan Hukum 

3) Moderat  

4) Proposional 

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi 

nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. 

b) Khilafah 

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau 

utusan Allah di alam semesta. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung 

jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah 

kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah 
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kerusakan di muka bumi. Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi 

beberapa pengertian sebagai berikut. 

1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar 

2) Tanggung jawab untuk medapatkan mashlahah yang maksimum 

3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu 

c) Takaful 

Mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu 

dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful. 

Konsep takaful ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut. 

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu 

2) Jaminan setiap individu  untuk menikmati hasil pembangunan atau output 

3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah 

4) Jaminan untuk amar ma‟ruf nahi munkar 

4. Ekonomi 

Kata ekonomi (economy) berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani 

yang merujuk kepada “pihak yang mengelola rumah tangga”. Sepintas lalu,  

pengertiannya tersebut terasa kurang jelas. Namun sesungguhnya, antara makna 

dari istilah “rumah tangga” dan “ekonomi” terdapat begitu banyak kesamaan.
21

 

Sebuah rumah tangga dihadapkan kepada begitu banyak keputusan yang 

harus diambil. Setiap rumah tangga harus menentukan siapa yang mengerjakan 

apa dan imbalan apa yang pantas diperolehnya. Siapa yang harus memasak? Siapa 

yang harus mencuci dan menyetrika pakaian? Siapa yang paling berhak 
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memperoleh hidangan ekstra pencuci mulut usai makan malam? Atau, siapa yang 

boleh memilih saluran televisi yang hendak ditonton seluruh keluarga? 

Singkatnya, setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber-sumber dayangya 

yang langka kesegenap anggotanya, dengan memperhitungkan kemampuan, daya 

upaya, dan keinginan dari setiap anggota tersebut. 

Sama halnya dengan sebuah rumah tangga, setiap masyarakat juga harus 

membuat berbagai macam keputusan. Suatu masyarakat harus menentukan 

pekerjaan-pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan dan siapa yang akan 

melakukannya. Setiap masyarakat memerlukan sebagiaan anggotanya untuk 

menanam bahan pangan bagi semua, sejumlah orang untuk membuat pakaian, dan 

sebagian lagi untuk merancang perangkat lunak komputer. Setelah masyarakat 

mengalokasikan orang-orangnya (demikian pula tanah, bangunan, dan mesin-

mesin) untuk melakukan berbagai pekerjaan yang diperlukan, selanjutnya 

masyarakat yang bersangkutan harus pula mengalokasikan segenap output-nya 

berupa berbagai macam barang dan jasa.
22

 

Ilmu Ekonomi (economics) pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana 

masyarakat mengelola sumber-sumber daya selalu terbatas atau langka. Pada 

sebagian besar masyarakat sumber-sumber daya bukan dialokasikan oleh sebuah 

pelaku perencana tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi yang 

terdiri dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, para 

ekonom sesungguhnya mempelajari bagaimana orang-orang membuat berbagai 

macam keputusan: mulai dari seberap banyak mereka harus bekerja untuk 
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mencukupi kebutuhannya; apa saja ynag harus mereka beli; bagaimana mereka 

bisa menabung; seberapa banyak tabungan harus disisihkan sebagia investasi, dan 

sebagainya. Para ekonom juga mempelajari bagaimana orang-rang berinteraksi 

satu sama lain.
23

 

Peranan ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi keperluan sehari-

sehari di dalam kehidupan. Maka dari itu, ekonomi menjadi salah satu ilmu yang 

penting sebagai alat ukur tingkat kemajuan dan perkembangan negara. Umumnya, 

ekonomi merupakan kajian ilmu yang berkaitan pada sumber daya manusia dan 

sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi individu 

maupun kelompok. Karenanya ekonomi adalah suatu tindakan perilaku manusia 

untuk memenuhi kehidupannya, yang tidak terlepas dari kegiatan konsumsi, 

produksi dan distribusi. Sedangkan ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai 

hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang 

langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.
24

 

a. Kebutuhan Manusia 

Di dalam hidup dan kehidupannya, orang memiliki banyak sekali 

kebutuhan, kinginan, dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki 

pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayan, kehormatan, 

dan sekian juta kebutuhan lagi. Secara garis besar, maka kebutuhan manusia itu 

dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau 

kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. 
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Ingin kenyang, ingin punya motor, ingin sehat, adalah contoh-contoh 

kebutuhan badaniah atau kebutuhan fisik. Sementara  itu ingin terhormat, ingin 

punya anak, ingin rumah tangga bahagia, merupakan contoh-contoh kebutuhan 

psikis atau kebutuhan kejiawaan. 

Semua kebutuhan itu membutuhkan pemenuhan, dan pemenuhnya itu 

tidak lain adalah barang dan jasa.
25

 Kemudian adapun macam-macam kebutuhan 

manusia. 

Kebutuhan manusia banyak dan beraneka  ragam, bahkan tidak hanya 

beraneka ragam tetapi bertambah terus tidak ada habisnya. Satu kebutuhan telah 

anda penuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan lainnya. 

Namun demikian, kita dapat menggolongkan kebutuhan-kebutuhan 

sebagaimana bagan berikut ini:
26

 

 

1. Kebutuhan menurut intensitasnya 

Kebutuhan ini dipandang dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu 

kebutuhan. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi tiga: kebutuhan primer, 

sekunder, dan tertier. 
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Kebutuhan primer : kebutuhan ini mutlak harus di penuhi agar kita tetap 

hidup, seperti kebutuhan akan makanan, pakain, tempat tinggal, dan sebagainya. 

Kebutuhan sekunder : kebutuhan ini disebut juga kebutuhan kultural, kebutuhan 

ini timbul bersamaan meningkatnya perbedaan manusia seperti:   

-    ingin makan enak 

- ingin pakaian yang lebih bagus 

- ingin perabotan lebih bagus 

- ingin nonton film, pentas seni, dan sebagainya. 

Kebutuhan tertier : kebutuhan ini ditujukan untuk kesenangan manusia, 

seperti kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. 

Dewasa ini banyak barang yang semua dipandang mewah, sekarang telah 

digolongkan menjadi kebutuhan sekunder, seperti: pesawat, TV, telepon, dan 

komputer. Demikian juga untuk pendidikan dan kesehatan telah digolongkan 

menjadi kebutuhan primer, mengingat kebutuhan ini sangat mendesak dan penting 

bagi kehidupan manusia. 

2. Kebutuhan menurut sifatnya 

Kebutuhan ini dibedakan menurut dampak atau pengaruhnya terhadap jasmani 

dan rohani. 

- Kebutuhan jasmani, contohnya: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan 

sebagainya. 

- Kebutuhan rohani, contohnya: musik, menonton bola, ibadah, dan 

sebagainya. 

 



3. Kebutuhan menurut waktu 

Kebutuhan ini dibedakan menurut waktu sekarang dan waktu masa yang akan 

datang. Kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang 

juga, seperti: makan disaat lapar, atau obat-obatan pada saat sakit. Kebutuhan 

masa depan, yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang 

akan datang, misalnya: tabungan hari tua, sauransi kesehatan, dan sebaginya. 

4. Kebutuhan menurut wujud 

Kebutuhan ini meliputi material, yaitu kebutuhan berupa barang-barang yang 

dapat diraba dan dilihat. Misalnya: buku, sepeda, radio, dan sebagainya. 

5. Kebutuhan menurut subjek 

Kebutuhan ini dibedakan menurut pihak-pihak yang membutuhkan. Kebutuhan ini 

meliputi: kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang 

yang membutuhkan, misalnya: kebutuhan petani berbeda dengan kebutuhan 

seorang guru. Kebutuhan masyarakat, disebut juga kebutuhan kolektif atau 

kebutuhan bersama, yaitu alat pemuas kebutuhan yang digunakan bersama, 

misalnya: telepon umum, jalan umum, WC umum, rasa aman, dan sebagainya. 

Adapun kebutuhan manusia itu, bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat 

pertama primary needs atau kebutuhan primer-orang membutuhkan sandang 

(pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Apabila 

kebutuhan primer ini sudah tercapi, maka muncullah di dalam pikiran manusia 

untuk memenuhi secondary needs atau memenuhi kebutuhan tingkat keduayang 

merupakan kebutuhan akan barang-barang perlu, yang antara lain berisi 

kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya. Jika keadaan 



memungkinkan (bertambah  kaya, misalnya), muncul keinginan untuk memenuhi 

tingkat ketiga (tertiary needs) yang berisi kebutuhan akan barang mewah, 

kebutuhan tingkat keempat (quartiary needs) yang berisi kebutuhan akan barang-

barang mubadzir (yang sebenarnya tidak diperlukan sama sekali), dan seterusnya. 

Orang atau masyarakat akan sampai pada suatu tingkat kebutuhan tertentu hanya 

sesudah tingkat kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Bagi masyarakat kaya (affluent 

society), uang tersedia dengan relatif amat mudah. Bagi masyarakat seperti itu, 

kebutuhan tersier atau bahkan kuarter sudah mereka penuhi. Akan tetapi, uang 

masih ada; lalu buat apa? Maka, muncullah kebutuhan yang macam-maccam, 

seperti kebutuhan untuk berbuat maksiat. Sudah kita lihat di dalam kehidupan 

sehari-hari bahwa sebagian besar maksiyat itu dijadikan bisnis atau dibisniskan  

adalah untuk memenuhi keinginan para orang superkaya tersebut. Apabila sudah 

begini, maka jadilah kemakmuran hidup materiil atau duniawiyah itu menjadi 

akar bencana bagi umat manusia.
27

 

b. Pertumbuhan Ekonomi 

Di dalam ilmu ekonomi ada juga membahas tentang pertumbuhan 

ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, 

faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung 

pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, dan 

sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi.
28

 Oleh karena itu, dengan 

adanya pertumbuhan ekonomi tersebut maka akan ada pula kebutuhan ekonomi 
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yang meningkat. Untuk hal demikian maka perlu bagi setiap individu atau 

kelompok (lembaga) mampu meningkatkan dan mengembangkan daya usaha 

mereka dengan cara melihat peluang bisnis yang ada pada saat kemajuan ekonomi 

terjadi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan peluang bisnis 

yang didapat mampu mencapai kesejahteraan hidup. 

c. Konsep Kesejahteraan 

Konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang beragam karena lebih 

bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya 

yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang tentang 

kesejahteraan. Adapun pengertian kesejahteraan menurut Rambe adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa 

keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan setiap 

warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmana, 

rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. 

Sedangkan menurut Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi 

lain dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan 

ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup.
29

 

Konsep kesejahteraan juga dijadikan tujuan dalam masalah ekonomi. 

Karena dengan kehidupan yang sejahtera maka akan tercipta pula keseimbangan 

ekonomi. Kapitalisme demokratik memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan 

yang membahagiakan setiap individu. Kebebasan individu adalah merupakan 

tujuan utama, yaitu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berpikir, 
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dan kebebasan personal. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan 

sendirinya jika kebebasan dan kesejahteraan individu dapat terjamin.
30

 Maka dari 

itu, manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya dan 

dengan segala cara mereka akan berusaha untuk mencapai hal tersebut.  

Dalam lingkup yang paling kecil setelah individu adalah masyarakat 

keluarga. Keluarga (ahl) diakui sebagai pilar terbentuknya masyarakat. Islam 

mengatur tanggung jawab individu terhadap keluarga masing-masing anggota 

keluarga.
31

 Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tanggung jawab yang 

telah diatur tersebut akan mampu menjadikan setiap individunya berperan dalam 

membangun kesejahteraan hidup. 

Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh 

pemerintah selama ini menurut Suyoto dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu 

pertama, Tipe keluarga Pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, 

dan papan. Keluarga Pra-sejahtera identik denga keluarga yang anaknya banyak, 

tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, 

belum memperhatikan kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, 

mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang 

dan pangan. 

 Kedua, Tipe Keluarga Sejahtera. Keluarga Sejahtera identik dengan 

keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, 

memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan 
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lingkungan, tidak rentan terhhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak 

perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.
32

 

d. Indikator Keluarga Sejahtera 

BKKBN merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan 

secara bertahap menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, 

keluarga sejahtera tahap III, serta keluarga sejahtera tahap III plus. Batasan 

operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan 

pengembangan, dan kepedulian sosial.
33

 

I. Keluarga Pra- KS  adalah keluarga yang belum  dapat dipenuhi kebutuhan 

dasar, yaitu : 

 Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota 

keluarga 

 Pada umumnya seluruh anggota makan 2 x sehari atau lebih 

 Seluruh anggota memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja, 

sekolah, berpergian 

 Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah 

 Bila anak sakit atau pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawa 

kesarana kesehatan 

II. Keluarga KS-I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu : 
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 Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur 

 Minimal 1 x seminggu keluarga menyediakan daging / telur 

 Seluruh anggota keluarga minimal memperoleh satu stel pakaian baru 

pertahun 

 Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk tiap penghuni 

 Seluruh anggota keluarga dalam  3 bulan terakhir sehat 

 Minimal 1 anggota keluarga yang berumur lebih dari 15 tahun 

berpenghasilan tetap 

 Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis huruf 

latin 

 Seluruh anak berusia antara 5-15 bersekolah saat ini 

 Bila anak hidup dua orang atau lebih, keluarga yang masih PUS memakai 

kontrasepsi (kecuali sedang hamil) 

III. Keluarga S-II adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, 

kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis, tetapi belum memenuhi 

kebtuhan pengembangan yaitu : 

 Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

 Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga 

 Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi 

 Ikut serta dalam kegiatan masyrakat dilingkungan tempat tinggal 

 Mengadaka rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali dalam 6 

bulan 



 Dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah 

 Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi 

daerah 

IV. Keluarga KS-III adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik, 

sosial, psikologis, dan pengembangan, namun belum memenuhi 

kepudulian sosial yaitu : 

 Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan 

sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi 

 Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus 

perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat 

V. Keluarga KS-III PLUS adalah keluarga yang telah mampu memenuhi 

semua kebutuhan fisik, sosial, psikologis, pengembangan, serta dapat 

memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan. 

5. Parkir 

Adanya aktivitas perdagangan dan tempat umum maka akan 

mengakibatkan kebutuhan lokasi-lokasi parkir untuk mengatur aktivitas lalu 

lintasnya agar kawasan tersebut tertib dan  nyaman bagi pengunjungnya. Sehingga 

hal ini akan menimbulkan bisnis jasa parkir yang mana dibutuhkan untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan 

kendaraan para pengguna kawasan tersebut. 



Pengertian parkir sendiri adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara.
34

 Maka dapat diartikan bahwa saat sebuah 

kendaraan berhenti pada suatu tempat dalam jangka waktu pendek atau lama, 

disesuaikan dengan kebutuhan pengemudinya maka hal itu disebut dengan parkir. 

Parkir juga salah satu unsur prasarana yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan 

transportasi. Dan perlu diketahui bahwa parkir dan berhenti merupakan hal yang 

berbeda. Sedangkan pengertian berhenti yaitu keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. 

Kemudian adapun tujuan parkir yaitu, bahwa dengan adanya fasilitas 

tersebut untuk mengatur lalu lintas jalan dan kenyamanan pengguna atau 

pengunjung pada suatu tempat. Dalam pedoman teknis parkir pun disebutkan 

bahwa fasilitas parkir diadakan dengan tujuan:
35

 a) memberikan tempat istirahat 

kendaraan; b) menunjang kelancaran arus lalu lintas. 

 Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat 

pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan 

kegiatan pada suatu kurun waktu dan jenis fasilitas parkir dibedakan menjadi dua, 

yaitu:
36

 

a) Parkir di badan jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang 

menggunakan tepi jalan. 
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b) Parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir 

kendaraan diluar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau menunjang 

kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir. 

Selain itu, adapun yang menjalankan fasilitas parkir disebut dengan petugas 

parkir. Petugas parkir atau penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan 

yang menyediakan dan melakukan pengelolaan tempat khusus parkir dengan 

memungut bayaran atas pelayanan.
37

 Maka dapat dilihat dari pengertian tersebut 

bahwa petugas parkir juga bisa disebut dengan juru parkir, yang mana itu adalah 

suatu profesi seseorang yang bisa membantu dan mengatur kendaraan untuk 

keluar masuk di tempat parkir, biasanya mereka memberikan karcis untuk 

mengambil biaya parkir. 

C. Kerangka Pikir 

Perkembangan ekonomi akan menimbulkan efek terhadap kesempatan 

berbisnis yang semakin diperlukan keberadaannya dan kesejahteraan atau 

kemakmuran taraf hidup yang harus dicapai oleh masyarakat melalui kesempatan 

tersebut. 

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan keadaan hidup di dunia 

dalam keadaan yangbahagia, baik secara material, individual maupun sosial. 

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, 

namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan 

kebahagiannya di akhirat. 
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Didalam ekonomi Islam, ada 3 hal (perilaku) yang semestinya pelaku 

bisnis miliki yaitu; adl, khilafah dan takaful. Kemudian ada pula etika dan sikap 

tanggung jawab. Sehingga bisnis yang dilaksanakan berjalan dengan baik, selain 

itu sesuai dengan syariah. 

Maka nantinya akan mencapai falah yaitu tujuan untuk hidup sejahtera dan 

akhirat bagi setiap individunya. Karena Islam mengajarkan agar manusia 

menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana diatur oleh Allah. 
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