
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Distribusi merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam 

pembangunan sebuah negara. Potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia menjadi 

modal untuk memakmurkan bumi sebagai amanah dari Allah SWT. Hal ini dikarenakan, setiap 

manusia mempunyai hak yang sama dalam mengakses semua potensi alam serta segala anugrah 

Allah tersebut. Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan, seperti 

dalam Firman Allah swt: 

 كي دولة بين األغنياء منكم.................

“ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu...”(Qs. Al-Hasyr:7) 

Islam mengajarkan keadilan khususnya dalam hal perputaran harta di masyarakat, agar 

mencapai kesejahteraan dan terlepas dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Faham ekonomi 

konvensional berpendapat bahwa persoalan ekonomi muncul karena tuntutan pemenuhan 

kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas 

sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan terbatas ketersediaannya. Akibatnya timbul 

kelangkaan, yang menurut paham ekonomi konvensional kelangkaan itu merupakan masalah 

ekonomi yang harus terpecahkan. Kelangkaan terjadi karena barang dan jasa yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan semakin hari semakin habis, baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitasnya. Dari gejala inilah orang mulai mencurahkan pengorbanan tertentu, 



 

 

baik dalam bentuk tenaga, waktu maupun biaya. Jadi ilmu ekonomi lahir karena adanya masalah 

ekonomi
1
. 

M.A. Mannan berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung 

konsepsi tentang problem ekonomi, yang meliputi: kelangkaan sumber daya alam (scarce 

source) dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas (unlimited wants)
2
. Sementara itu, M. Arief 

berpendapat bahwa barang-barang langka bukan karena terbatasnya sumber daya alam, karena 

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diperuntukan bagi manusia, 

sebagai contoh: air, udara, sinar matahari. Adapun kelangkaan itu timbul karena keterbatasan 

kemampuan manusia yang membuat sesuatu dalam memenuhi kebutuhannya, bukan disebabkan 

oleh ketidakcukupannya sumber daya yang disediakan oleh alam
3
.  

Pendapat M.A. Mannan dan m. Arief berharmonisasi dengan pandangan M. Baqir Ash-

Sadr. Menurutnya, “persoalan ekonomi bukan terletak pada pada produksi atau faktor 

kelangkaan sumber daya, akan tetapi lebih dikarenakan pada persoalan distribusi yang tidak 

merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang 

kuat terhadap pihak yang lemah. Timbulnya problem ekonomi ini disebabkan oleh dua alasan
4
, 

yaitu: ketidakadilan manusia dalam kesalahan distribusi sumber daya alam, dan adanya 

eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan
5
.  

M Baqir Ash-Shadr memberikan perhatian penting terhadap permasalahan distribusi ini 

dalam karyanya yang berjudul “Iqtisaduna”, serta membagi distribusi ini ke dalam dua macam. 
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Pertama, distribusi praproduksi yang berkaitan dengan sumber-sumber produksi, seperti tanah, 

sumber daya mineral, air, dan sumber kekayaan alam lainnya. Kedua, distribusi pascaproduksi 

sebagai hasil (output) dari proses produksi itu  sendiri yang didistribusikan kepada masyarakat
6
. 

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan distribusi 

atas sumber-sumber produksi  adalah dengan memperhatikan hak kepemilikannya. Doktrin 

kepemilikan tanah misalnya, menurut Baqir bahwa kepemilikan tanah dalam Islam pada 

dasarnya adalah milik imamatau pemerintah yang penguasaannya ada pada negara. Sehingga 

tiada seorang individu pun yang mempunyai hak kepemilikan permanen atasnya,kepemilikan 

individu hanya sebatas dalam hal menggarap dan mengeksploitasinya dan imam berhak 

membebankan pajak atas tanah tersebut demi kebutuhan umat, agar keadilan distribusi kekayaan 

dapat tercapai
7
. 

Dari pandangan para ahli ekonomi Islamtersebut, menjadi salah satu cara untuk melihat 

sejauhmana relevansi pemikiran-pemikiran tersebut dengan kondisi ekonomi negara Indonesia. 

 Indonesia dikenal kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun kekayaan tersebut 

belum sepenuhnya termanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dengan masih 

adanya 40 juta orang miskin di Indonesia dan sedikitnya 10,93 juta pengangguran masih 

meratapi nasibnya. Sebenarnya, kekayaan SDA Indonesia mampu menunjang perbaikan 

kesejahteraan dan mutu SDA. Akan tetapi bumi, air, dan kekayaan di dalamnya yang dikuasai 

oleh negara belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-

besarnya.Meningkatnya pengangguran juga dipengaruhi oleh banyaknya anak putus sekolah. 
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Seperti yang tertera dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012
8
 bahwa jumlah lulusan SD 

hanya 33, 16 persen dari total populasi. Data yang sama menyebutkan lulusan SLTA ke atas 

hanya mencapai 19,55 persen. Di sisi lain, pihak pemerintah selalu mengeluhkan kurangnya 

sumber dana untuk dialokasikan bagi kesejahteraan rakyat. Selama bertahun-tahun pemerintah 

bahkan berlangganan utang luar negeri. Alih-alih untuk mensejahterakan rakyatnya. Sementara 

itu pajak, devisa, perdagangan luar negeri, remitan TKI, serta laba BUMN selalu tak mencukupi 

belanja APBN dalam sekurangnya empat dekade terakhir
9
. 

Menurut Kwik Kian Gie, 92% aset SDA Indonesia dieksploitasi asing. Perusahaan multi 

nasional, antara lain, Exxon, Chevron, Freeport, Newmont, Mobil Oil dengan leluasa mengeruk 

pundi-pundi laba.  

Meskipun dalam komitmen bagi hasil dalam perjanjian kontrak karya mencapai 70:30 bagi pihak 

Indonesia. Namun, komponen biaya 

operasional patut diduga kuat belum mendukung efisiensi maksimum. 

Penyebab bangsa kita miskin juga dikarenakan penetapan upah yang timpang antara tenaga kerja 

asing dan tenaga kerja lokal. Dalam APBN 2007 pendapatan negara dari SDA Rp.151,6 atau 

setara 21,2 persen dari total pendapatan. 

Kebijakan nasionalisasi aset, khususnya industri energi dan sumber daya mineral yang dipelopori 

Presiden Hugo Chavez di Venezuela dan Presiden Evo Morales di Bolivia telah membuka 

wacana bangsa Indonesia untuk merealisasikan kebijakan serupa di Indonesia.Padahal kondisi 

kesejahteraan rakyat di kedua negara tersebut sama memprihatinkannya dengan kondisi di 
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Indonesia, namun kedua presiden tersebut berani mengambil kebijakan nasionalisasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
10

.   

 

BULAN 
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 

IHK INFLASI IHK INFLASI IHK INFLASI IHK INFLASI 

Jan 126.29 0.89 130.90 0.76 136.88 1.03 N.A N.A 

Feb 126.46 0.13 130.96 0.05 137.91 0.75 N.A N.A 

Mar 126.05 -0.32 131.05 0.07 138.78 0.63 N.A N.A 

Apr 125.66 -0.31 131.32 0.21 138.64 -0.10 N.A N.A 

Mei 125.81 0.12 131.41 0.07 138.60 -0.03 N.A N.A 

Jun 126.50 0.55 132.23 0.62 140.03 1.03 N.A N.A 

Jul 127.35 0.67 133.16 0.70 144.63 3.29 N.A N.A 

Agt 128.54 0.93 134.43 0.95 146.25 1.12 N.A N.A 

Sep 128.89 0.27 134.45 0.01 145.74 -0.35 N.A N.A 

Okt 128.74 -0.12 134.67 0.16 145.87 0.09 N.A N.A 

Nov 129.18 0.34 134.76 0.07 146.04 0.12 N.A N.A 

Des 129.91 0.57 135.49 0.54 146.84 0.55 N.A N.A 

Tahunan   3.79   4.30   8.38     

 

Gambar: 1.1 

 ( Inflasi dan  IHK di Indonesia Tahun 2011-2014 menurut Bulan) 

Sumber: Data BPS
11

 

 

Selain itu, tingkat inflasi di tahun 2013 semakin tinggi dibanding tahun-tahun 

sebelumnya, dikarenakan bahan makanan seperti cabai , daging dan beberapa bahan makanan 

pokok pun terbatas diakibatkan faktor cuaca dan distribusi yang terhambat sehingga berdampak 

signifikan dan terjadi inflasi
12

.  
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  Menurut Badan kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan RI bahwa APBN 2014 yang 

berasal dari pajak adalah 1.110,2 triliun, sedangkan  sumber penerimaan negara  bukan pajak 

adalah 385,4 triliun
13

. Lebih kecilnya penerimaan negara  dari sumber bukan pajak merupakan 

dampak dari kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada 

swasta atau asing, terlebih setelah adanya undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air serta adanya privatisasi beberapa sektor publik lain yang justru akan dengan mudah 

mengeksploitasi hasil alam bumi Indonesia, seperti: Exxon Mobil Oil, Freeport dll. Sehingga 

mengakibatkan pemasukan APBN dari sektor SDA migas dan non-migas semakin kecil, padahal 

Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Disisi lain, pengeluaran 

negara pun tidak sedikit yang digunakan untuk membayar bunga hutang sebanyak 121,3 triliun, 

disertai pembayaran cicilan pokok hutang dalam dan luar negri sebanyak 59,1 triliun
14

. 

Maka dalam konteks ekonomi, pelarangan bunga bank dan judi akan meningkatkan 

distribusi kekayaan, karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada 

kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan.  

M. A. Mannan  menekankan pada kebebasan individu yang dijamin kontrol sosial (dan 

agama),  karena masyarakat dan negara itu ada karena individu. Sehingga ia berpendapat tentang 

boleh adanya ketimpangan karena perbedaan  kekayaan awal antar individu walaupun di sana 

semua pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama.  M. A. Mannan tidak sepakat  mengenai 

gagasaan bahwa kekuasaan konsumen maupun produsen, yang secara implisit menunjukan 

adanya dominasi dan eksploitasi, ia menyatakan perlunya keseimbangan antara kontrol (oleh 

pemerintah) dan persaingan, dengan mengusulkan „kerja sama sukarela‟ sebagai norma, 
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sepanjang yang diizinkan oleh kontrol normatif syariah. Selain itu, Mannan memperbolehkan 

kepemilikan swasta dan senantiasa menjaga hak individual ini sepanjang individu tersebut tidak 

menyalahgunakan kepercayaan (dalam memiliki itu) dengan mengeksploitasi pihak lain
15

. 

Sedangkan, Baqir Ash-Sadr membatasi mengenai kepemilikan swasta tersebut hanya pada hak 

pakai saja, sehingga kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara atau ulil amri, sehingga keadilan 

tersebut haruslah merata dan tidak ada ketimpangan. 

Produksi menurut Baqir ash-sadr adalah  suatu proses dinamis, mengubah dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistem 

sosial, yaitu total hubungan antar sistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan 

dari gaya produksi. Maka dari itu, Baqir Ash-Shadr percaya untuk mempertahankan satu sistem 

sosial tunggal (mencakup distribusi) bermacam-macam alat atau format produksi. Tetapi 

menolak pandangan Marxis, bahwa masyarakat terdiri dari potensi yang berlawanan dalam 

bentuk kelas
16

. 

 Dari hal-hal tersebut dapat difahami bahwa sumber daya yang melimpah di Indonesia pun 

dapat menjadi terbatas saat pengelolaan dan distribusinya tidak merata dan sarat dengan unsur 

kepentingan. Dengan adanya Islam sebagai diinrahmatan lil’alamin yang tidak hanya mengatur 

masalah ibadah saja, namun begitu pula dalam permasalah pendistribusian ekonomi ini, sehingga 

perbedaan pandangan dari kalangan ulamanya pun menjadi salah satu bahan yang akan dibahas 

dalam judul tesis ini yaitu, “Konsep  Distribusi Islami Menurut M. Baqir As-Sadr Dan M.Abdul 

Mannan Serta Kontribusinya Terhadap Pembangunan Negara”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas mengenai perbedaan asumsi 

dasar permasalahan ekonomi serta keterbatasan SDA sehingga berdampak pada distribusi dan 

pembangunan negara, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam tesis ini adalah: 

1. Bagaimana hakikat distribusi menurut Muhammad Baqir As-Sadr dan M.Abdul 

Mannan? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hakikat distribusi menurut Muhammad Baqir 

As-Sadr dan M.Abdul Mannan? 

3. Bagaimana relevansi hakikat distribusi ini berkontribusi dalam pembangunan 

negara?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Selanjutnya penelitian tesis ini memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan isi 

pembahasan di dalamnya, antara lain: 

1. Untuk mengetahui hakikat distribusi menurut Muhammad Baqir As-Sadr dan M.Abdul 

Mannan. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hakikat distribusi menurut Muhammad 

Baqir As-Sadr dan M.Abdul Mannan. 

3. Untuk mengetahui relevansi hakikat distribusi ini berkontribusi dalam pembangunan 

negara. 

 



 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis 

maupun praktis: 

1. Secara Akademis:  

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat  teoritis berupa sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengembangan ilmu ekonomi Islam. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka 

mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan pendistribusian pendapatan 

negara demi kemaslahatan pembangunan dan kemajuan negara itu sendiri. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang masalah tersebut telah dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan 

pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Fauzani, “ Keadilan Distribusi Pra Produksi (Studi Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr 

dalam Sumber Daya Mineral)”, Tesis (tidak dipublikasikan), (Jakarta :UIN Syarif 

Hidayatullah ,2010). 

 Substansi yang dibahasa pada penelitian ini adalah:  

Masalah utama dalam ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dll disebabkan oleh 

ketidakadilan distribusi praproduksi pada setiap individu masyarakat. Dalam tesis ini 

lebih cenderung memilih pendapat yang menyatakan bahwa persoalan ekonomi lebih 

kepada masalah distribusi praproduksi yang tidak berkeadilan. Dengan kata lain, posisi 

tesis ini adalah untuk memperkuat teori distribusi praproduksi terutama dalam konsep 



 

 

kepemilikan terhadap sumber daya mineral yang lebih cenderung kepada nuansa 

sosialistik dengan menambahkan bobot dan nilai moral Islam atas dasar maslahah. 

 

2. Yuke Rahmawati, “Kapabilitas Sistem Distribusi Syriah pada Lembaga-lembaga 

Filantropi Silam dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Tesis (tidak 

dipublikasikan), (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2006). 

 Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah: 

Dalam tesis ini membicarakan distribusi,akan tetapi dengan  konteks yang berbeda yaitu 

lebih kepada distribusi filantropi Islam dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Walaupun pada salah satu babnya ada sedikit membahas persoalan sistem 

distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam, berkaitan masalah kepemilikan 

dalam Islam yang dibagi dalam dua macam yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan 

umum. Lebih lanjut, ia juga membahas pemanfaatan harta kekayaan melalui zakat, wakaf 

dan waris. Namun demikian, ia tidak secara spesifik membahas pentingnya keadilan 

distribusi kekayaan. 

3. Zaki Fuad, “Wawasan Ekonomi Islam tentang Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi 

Pendapatan”, Disertasi ( Tidak dipublikasikan ), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005). 

 Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah: 

Dalam disertasi tersebut membicarakan distribusi keadilan ekonomi. Penulis berpendapat 

bahwa terjadi ketidakadilan distribusi selama ini bukan disebabkan keterbatasan sumber 



 

 

daya ciptaan Allah SWT. Akan tetapi hal ini semata karena ulah dari manusia itu sendiri. 

Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai kepemilikan dan pemenuhan kebutuhan barang 

dan jasa. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini relatif baru, 

baik dari segi substansi, teori, maupun metodologi keilmuannya. 

F. Kerangka Teori 

Bermula dari permasalahan ekonomi, M.A. Mannan berpendapat bahwa ahli ekonomi 

Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang apa yang disebut problem ekonomi, yang 

meliputi: kelangkaan sumber daya alam (scarce source) dan keinginan-keinginan yang tidak 

terbatas (unlimited wants)
17

. 

Sementara itu, pandangan M. Baqir Ash-Sadr bahwa, “ Tuhan mencukupkan sumberdaya 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan  (satisfaction), manusia 

sendirilah yang menyebabkan timbulnya problem ekonomi”. Timbulnya problem ekonomi ini 

disebabkan oleh dua alasan, yaitu: ketidakadilan manusia dalam kesalahan distribusi sumber 

daya alam, dan adanya eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan
18

. Menurut Madzhab 

Baqir Ash-Sadr bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan 

adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap 

pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat 

kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat 
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miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi 

karena keserakahan manusia yang tidak terbatas
19

. 

Dalam pemikiran ekonominya, Baqir Ash-Shadr memisahkan produksi dan distribusi. 

Tetapi beliau tetap melihat hubungan antar produksi dan distribusi sebagai pusat di dalam 

ekonomi. Menurutnya, produksi adalah suatu proses dinamis, mengubah dengan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu  

total hubungan antar sistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya 

produksi
20

. 

Oleh karena itu, Baqir Ash-Shadr percaya untuk mempertahankan satu sistem sosial 

tunggal (mencakup distribusi) bermacam-macam alat atau format produksi. Tetapi beliau 

menolak pandangan Marxis, bahwa masyarakat terdiri dari potensi yang berlawanan dalam 

bentuk kelas
21

.  

Mannan melihat dirinya berbeda dari ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi 

sebagai basis fundamental bagi alokasi sumberdaya. Distribusi kekayaan tergantung pada 

kepemilikan orang yang tidak seragam. Di sini, “ keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa 

imbalan juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang 

lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakan dengan prinsip 

kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memiliki surplus 

penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya.
22

” selain itu, ia menambahkan 

bahwa pertimbangan distributif-lah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan 

jasa, dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi. 
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Menurut Baqir negara akan turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah 

produksi sosial yang cepat, untuk menjalankan distribusi dengan kesetaraan dan untuk 

mengambil industri-industri ekstraktif serta produk bahan-bahan mentah, peranan negara dalam 

masalah perekonomian merupakan wilayah bebas bagi aktivitas pemerintah
23

. 

Imam selaku ulil ‘amr akan mengambil langkah-langkah ekonomi yang diperlukan untuk 

memenuhi tunjangan sosial dan keseimbangan sosial. Tunjangan sosial terdiri dari solidaritas 

publik yang beroperasi di dalam batas-batas kebutuhan asasi dan hak kelompok dalam hal ini 

pajak dan menciptakan sektor-sektor publik
24

. 

Menurut M.A. Mannan  tidak ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial 

(negara) bahkan keduanya dipandang saling melengkapi. Hubungan individu- (masyarakat) 

negara itu dipandang sebagai sesuatu yang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan sistem 

ekonomi
25

.  Adapun dalam alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan kepada kebebasan 

individu  jika kita membicarakan masalah kesejahteraan bersama. Dengan mendukung „kontrol‟ 

dan „pengawasan‟, Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efesiensi, 

terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dasar
26

. 

Disisi lain, keadilan dalam distribusi menurut kaum komunis, bahwa dalam distribusi 

keadilan hanya dapat dicapai jika kekayaan dan nafkah hidup terjamin bagi semua anggota 

masyarakat secara merata. Sedangkan menurut kapitalis, mengatakan bahwa persamaan hanya 

diperlukan dalam hal kemerdekaan, bukan dalam nafkah, karena basis keadilan dalam distribusi 

adalah persamaan dalam kebebasan, sekalipun persamaan ini menyebabkan perbedaan diantara 

para individu dari titik pandang nafkah hidup. Di sisi lain, Islam mempertahankan bahwa 
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distribusi keadilan terletak dalam jaminan standar kehidupan tertentu bagi semua anggota 

masyarakat dan memberikan kepada mereka kemerdekaan untuk mendapatkan lebih banyak
27

. 

Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa realitas sosial terdapat masyarakat yang tidak 

mampu terlibat dalam proses produksi. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan dasar mereka harus 

tetap terpenuhi. Disinilah nilai keadilan ditegakan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi 

melalui jaminan sosial
28

. Dan sebaliknya dengan M.A. Mannan yang mentoleransi adanya 

ketimpangan disebabkan perbedaan kekayaan awal, namun semua pihak memiliki kesempatan 

yang sama. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah “cara sistematis dan terencana untuk 

melakukan segala aktifitas guna mencapai tujuan maksimal”
29

. Adapun penelitian merupakan  

suatu sarana pokok dalam pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena  

penelitian bertujuan  untuk mengungkapkan kebenaran  secara sistematis, metodologis, dan 

konsisten, dengan mengadakan analisa  dan konstruksi
30

. 

1. Jenis Penelitian 

Yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) 

yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal 

dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam 

penelitian ini menggunakan data dan cara analisa kualitatif
31

, dengan cara mendeskripsikan dan 

menganalisis obyek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber berkaitan dengan 
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topik, untuk kemudian dilakukan analisa dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan 

dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. 

2. Tingkat Penelitian 

Tingkat penelitian mengarah pada deskriptif (Taksonomik) dan eksploratif
32

, yaitu ingin 

menggambarkan sekaligus menggali secara luas tentang sebab hal-hal yang mempengaruhi latar 

belakang pemikiran tokoh ini yaitu, M Abdul Mannan dan M Baqir Ash-Shadr. 

3. Pendekatan Penelitian 

Sebagai suatu studi terhadap pemikiran tokoh dalam kurun waktu tertentu, secara 

metodologis maka yang digunakan adalah pendekatan historis (sejarah)
33

, yaitu kajian sejarah 

terhadap pemikiran tokoh tentang konsep distribusi, dengan mengambil referensi pemikiran 

tokoh tentang konsep distribusi, dengan mengambil referensi pemikiran Muhammad Baqir Ash-

Sadr  yang dikomparatifkan dengan pemikiran M.Abdul Mannan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 

historis. Data kualitatif didasarkan pada isi atau mutu suatu fakta, karena dalam penelitian ini 

akan menemukan sebuah konsep yaitu bagaimana konsep distrribusi pendapatan menurut M. 

Baqir Ash-Sadr dan M.Abdul Mannan. Sedangkan data historis didasarkan pada pengalaman 

masalaluyang menggambarkan secara seluruh kejadian atau fakta yang bertumpu pada kegiatan 

mengevaluasi suatu objek seperti peristiwa atau tokoh masa lampau dipandang dari sudut standar 

dan kebudayaan dewasa ini
34

. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data  kualitatif yang diperoleh dari 

sumber data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

buku yang ditulis oleh Muhammad Baqir Ash-Sadr, “Iqtishaduna” diterbitkan oleh Daar Al-Fikr 

tahun 1973 dan buku yang ditulis oleh M.Abdul Mannan,“Ekonomi Islam: teori dan praktek” 

(dasar-dasar ekonomi Islam) diterbitkan oleh Intermasa tahun 1992. 

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berbagai tulisan, jurnal dan 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang 

dapat menopang penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

(Library Research) dengan membaca, memahami dan menganalisa buku-buku serta menelusuri 

berbagai literatur lain sebagai penunjang untukdikaji lebih jauh guna mencari landasan 

pemikiran dalam upaya pemecahan masalah. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dengan melakukan 

pengkodean data, untuk selanjutnya dilakukan kategorisasi melalui lembar kertas bantu (short 

card). 

7. Tehnik Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang terkumpul pemikiran tokoh Muhammad Baqir Ash-Sadr dan 

M. Abdul Mannan yang menjadi obyek penulisan ini, memakai metode, yakni: 

a. Analisis wacana (discourse), karena pengunpulan data dan informasi akan dilakukan 

pengujian arsip dan data dokumen, naskah atau literatur lainnya yang tidak 

mengadakan penghitungan melainkan penekanan ilmiah, dengan mengikuti alur 



 

 

pemikiran M.Baqir Ash-Sadr dan M. Abdul Mannan. Adapun penelitian ini 

merupakan rumpun penelitian ekonomi normatif. 

b. Metode interpretasi merupakan upaya untuk mengungkapkan atau membuka suatu 

pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji, menerangkan atau membuat terang 

pemikiran tokoh tersebut dengan memasukan faktor luar, seperti menunjukan ha-hal 

yang mengelilingi atau melatarbelakanginya, meskipun data luar itu hanya relevan 

sejauh pengaruhnya dikenali terhadap pemikiran Konsep Distribusi, dalam hal ini 

terutama adalah premis yang berasal dari teologi, dan menerjemahkannya, yaitu 

memindahkan arti dari pemikiran klasik ke dalam bahasa dan kehidupan masa kini
35

. 

Maksud lain dari metode interpretasi adalah untuk mencapai pemahaman yang benar 

mengenai ekspresi pemikiran tokoh yang dikaji dan aktualisasinya dengan kehidupan 

yang sekarang sedang berlangsung
36

. 

Penelusuran terhadap hidup seorang tokoh sejarah memerlukan perhatian lebih, terutama 

untuk tokoh yang hidup di masa lampau. Karena menulis pemikiran tokoh yang telah tiada ada 

beberapa  problem, terutama banyaknya kemungkinan terhadap sejarah yang ditulis oleh subjek 

dalam motif yang berbeda-beda danjuga keterbatasan referensi
37

. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Metode induksi-deduksi dilakukan untuk menelaah pemikiran sang tokoh yang 

daripadanya dapat diambil kesimpulan umum mengenai konsep distribusi untuk kemudian 

diambil dengan menerapkannya kepada pemikiran-pemikiran lain dari tokoh ini demi melihat 

sejauhmana ketepatan kesimpulan yang diambil pertama. 
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