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 Rumah tangga konsumenmuslim tidak bertujuan
maksimasi kepuasan dengan batasan

 t t i b t j k i i l h hanggaran, tetapi bertujuan maksimasi maslahah
dengan batasan apa yang diberikanAlloh padanya

 Maslahah tidak hanya diperoleh dari konsumsi, yakniMaslahah tidak hanya diperoleh dari konsumsi, yakni
menikmati kenyamanan ragawi, namun dari seluruh
aktivitas membelanjakan sumber daya di jalanAlloh
(infaq fi sabilillah)(infaq fi sabilillah)

 Ekonomi konvensional hanya membahas konsumsi
terhadap barang dan jasa yang dapat diukur secarap g j y g p
moneter

 Konsep infaq fisabilillah yang dapat diukur secara
moneter antara lain adalah zakat  waqf  dan sedekahmoneter antara lain adalah zakat, waqf, dan sedekah



 Banyak orang awam berpikir bahwa kesejahteraan
suatu negara ditentukan oleh PDB, sebagaimana

k b iki b h k j htmereka berpikir bahwa kesejahteraan seseorang
ditentukan oleh pendapatannya

 Menurut ekonomi konvensional, cara pikir ini keliruMenurut ekonomi konvensional, cara pikir ini keliru
karena kepuasan diperoleh dari konsumsi bukan
pendapatan. Karena itu, komponen konsumsi dalam
PDB lah yang mencerminkan kesejahteraan negaraPDB‐lah yang mencerminkan kesejahteraan negara
itu

 Menurut ekonomi Islam, transfer pendapatan, p p
menghasilkan kepuasan lebih tinggi. 
Sayangnya, transfer pendapatan tidak tercermin
dalam statistik PDB  tidak juga di statistik laindalam statistik PDB, tidak juga di statistik lain



 Di semua perekonomian, konsumsi selalu
menjadi komponen PDB paling dominanj p p g

 Perubahan pola konsumsi berdampak signifikan
pada pertumbuhan ekonomi:

k d k h d jk pendek: pengaruh pada permintaan agregat
 jk panjang: pengaruh pada akumulasi modal

 Islam melarang kikir maupun berlebihan dalam Islam melarang kikir maupun berlebihan dalam
membelanjakan harta
 Konsumsi rendahmenyebabkan stagnasi ekonomi: Konsumsi rendahmenyebabkan stagnasi ekonomi: 
depresi besar 1930‐an dan resesi Jepang

 Konsumsi berlebihan hingga terlibat utang rawan
k k i i k  A ik S ik hkena krisis keuangan: Amerika Serikat tahun 2000‐an
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 Dampak sedekah pada konsumsi agregat bergantung
pada fakta apakah perubahan kecenderungan
k i (C/Y  t dC/dY)  j l t b t tkonsumsi (C/Y atau dC/dY) sejalan atau bertentangan
dengan perubahan pendapatan

 Jika masyarakat berpendapatan tinggi memilikiJika masyarakat berpendapatan tinggi memiliki
kecenderungan konsumsi lebih rendah, maka
redistribusi akan meningkatkan konsumsi agregat
karena tambahan konsumsi masyarakat miskin akankarena tambahan konsumsi masyarakat miskin akan
lebih besar daripada penurunan konsumsi masyarakat
kayay

 Metwally menemukan bahwa kecenderungan
konsumsi di mayoritas negara Islam justru bertambah
ketika pendapatannya meningkat (catching up ketika pendapatannya meningkat (catching up 
hypothesis)



 Tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak
dibelanjakan oleh rumah tanggaj gg

 Tabungan dapat dibedakan menjadi tiga:
 Tabungan transaksi: tabungan ini bersifat sementara untuk

k l k d l k kmengakumulasi cukup uang yang diperlukan untuk
membeli suatu kebutuhan yang telah direncanakan

 Tabungan investasi: tabungan yang disalurkan menjadi Tabungan investasi: tabungan yang disalurkan menjadi
investasi produktif untuk mengembangkan kekayaan dari
laba yang diperoleh danmenghadapi risiko kerugian

 Tabungan berjaga‐jaga: tabungan ini disimpan dalam
bentuk uang dan tidak akan ditarik selama tidak ada
keperluanmendesak yang membutuhkan uang dalamkeperluanmendesak yang membutuhkan uang dalam
jumlah banyak



 Pendapat saya: 
 Tabungan berjaga‐jaga tergolong dalammenimbun harta

(k l l)   dil d l I l(kanzul mal) yang dilarang dalam Islam
 NabiYusuf ‘alaihi salammemberi teladan untuk berjaga‐jaga

dalam bentuk simpanan barang (gandum), bukan uang
M b b b ti d k i d h Menabung barang berarti produksi sudah
dilakukan, bahkan dalam rangkamenyimpan produksi
bisa meningkat agar melebihi keperluang g p
konsumsi, sementara uang tetap berputar menjadi daya
beli dalam perekonomian

 Menabung uang berarti menyimpan daya beli, membuatg g y p y ,
sebagian produsen tidak mampumenemukan pembeli
bagi produknya, sehingga pada periode berikutnya ia
mengurangi produksimengurangi produksi


