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Manajemen keuangan keluarga islami harus dilandasi prinsip keyakinan bahwa 

penentu dan pemberi rizki adalah Allah SWT, dengan usaha yang diniati untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, berniat untuk beribadah secara khusyuk sehingga Prioritasnya yaitu  

penghasilan halal yang membawa berkah dan penghasilan haram akan membawa petaka 

menjadi komitmen utama dan tidak terpengaruh dengan kondisi sekarang yang sulit. Hadist 

Rasulullah SAW “barang siapa berusaha memperoleh dari yang haram kemudian 

menyedekahkannya, maka ia tidak mempunyai pahala dan dosa tetap diatasnya.” 

Dalam riwayat lain disebutkan “Demi Allah yang jiwa ku ada ditangan-Nya, tidaklah 

seorang hamba memperoleh penghasilan dari yang haram kemudian membelanjakannya 

akan mendapat berkah, jika ia bersedekah maka sedekahnya tidak akan diterima. Tidaklah ia 

menyisihkan dari penghasilan haramnya kecuali akan menjadi bekal baginya di neraka, 

sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, tetapi menghapus 

kejelekan itu dengan kebaikan sebab kejelekan tak dapat dihapus dengan kejelekan pula 

(HR.Ahmad). Dan sabdanya “daging yang tumbuh dari harta haram tidak akan bertambah 

kecuali neraka lebih pantas baginya” (HR.Tirmidzi). 

Manajemen keuangam keluarga tidak dapat dipaksakan dari optimalisasi potensi 

keluarga termasuk anak-anak untuk menghasilkan rezeki Allah. Islam senantiasa 

memperhatikan masalah pertumbuhan anak dengan anjuran agar anak-anak dilatih mandiri 

dan berpenghasilan sejak usia remaja di samping berhemat agar pertumbuhan ekonomi 

keluarga muslim dapat berjalan lancar, ini merupakan makna realisasi keberkahan secara 

kuantitas maka islam melarang orang tua untuk memanjakan anak-anak sehingga tumbuh 

menjadi benalu, tidak mandiri dan bergantung kepada orang lain.  

Firman Allah SWT di awal Q.S An-Nisa ayat 06, mengisyaratkan bahwa kita wajib 

membiasakan dan mendidik anak-anak untuk cakap mengurus, mengelola dan 

mengembangkan harta, sehingga mereka dapat mandiri yang nantiynya menjadi kepala 

rumah tangga bagi laki-laki dan pengurus keuangan keluarga bagi perempuan, disamping itu 

anak terlaltih untuk bekerja, meringankan beban dan membantu orang tua. 

Dalam prinsip pola konsumsi, islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan 

berusaha dengan baik. Islam juga menganjurkan agar hasil usahanya dikeluarkan untuk 

tujuan yang baik dan bermanfaat. Keluarga muslim dalam mengelola pembelanjaan harus 

berprinsip pada pola konsumsi islami yaitu berorientasi kepada kebutuhan (need) disamping 

manfaat (utility) sehingga hanya akan belanja apa yang dibutuhkan dan  hanya akan  



 

 

membutuhkan apa yang bermanfaat (QS Al Baqarah :172, Al-maidah :04, Al-araf : 32).  

Dalam berumah tangga suami dan istri hendaknya memiliki konsep bahwa pembelanjaan 

hartanya akan berpahala jika dilakukan untuk hal-hal yang baik dan sesuai dengan perintah 

agama. Sabda Nabi SAW “sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan 

ikhlas karena Allah kecuali kamu medapat pahala darinya (Muttafaq’Alaih).  

Pembelanjaan dan pola konsumsi islami, prinsipnya adalah mengelola harta yang 

halal untuk mendapatkan manfaat material dan spritual, sehingga pola tersebut bisa 

membantu kita semua dan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhanya, dalam hal ini 

terdapat beberapa jenis pembelanjaan yang bermanfaat bagi kita semua dan ini adalah 

batasan-batasan yang dijalankan supaya memperoleh pahala dan selamat menjalankan 

pola-pola konsumsi. Prinsipnya yaitu islam mengajurkan umatnya bekerja dan berusaha 

dengan baik dan dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Bagi keluarga muslim, 

dalam mengelola pembelanjaan harus berprinsip pada pola konsumsi islami yang 

berorientasi pada manfaat atau utilisasi. 

Sesi Tanya Jawab 

1. Dari : Hamba Allah “Bagaimana menghadapi ekonomi keluarga ditengah pangan 

yang mulai langka/krisis da ahrga-harga semakin mahal?” 

 

Jawab : Saya coba sharing jawabannya ya, bahwa pada saat kondisi ekonomi saat ini 

yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan pangan pokok terlebih dahulu, 

makanan utama seperti beras. Dana yang ada disiapkan untuk hal tersebut telebih 

dahulu sebelum keperluan yang lain. Kurangi membeli jajanan dan kebutuhan lain 

yang hanya bersifat tambahan. Kemudian olah makanan dengan cara-cara lebih 

hemat seperti kukus, rebus, bakar, ini akan menghemat biaya minyak. Lakukan 

penanaman sayuran dan bumbu dapur dalam sekala rumahan, dalam pot bekas, 

popybag dll. 

 

Dalam survei yang kami lakukan, kebutuhan dapur dan sayuran perhari bisa 

mencapai rata-rata  Rp.25000, jika bisa menghemat selama 30 hari, maka 

penghematan bisa dikisaran 750000. Itu cara-cara yang sangat mungkin di 

aplikasikan. Dalam hal ini proses pembelajaran kepada keluarga dan anak-anak kita 

juga tercapai. Anak akan mengikuti pola ini kelak, karena kita telah 

mengapalikasikan, jadi untuk mengelola keuangan disaat krisis pilihanya hanya dua, 

menambah pemasukan dan pendapatan dengan jalan menambah usaha, kedua  

 

dengan berhemat, dan lebih baik jika dikombinasi keduanya. Kami di Laz Harfa 

mengedukasi warga agar memanfaatkan pekarangan dengan maksimal, termasuk 

untuk mendorong mereka menanam segala macam bentuk umbi, untuk membangun 

ketahanan pangan disaat krisis. Dan kembali lagi bahwa kita harus meyakini rezki kita  



 

 

sudah Allah tetapkan. Pandemi dan krisis ini hadir untuk menguji keimanan kita, 

salah satunya tentang rezki 

 

2. Dari : Tias, Kota Serang “Bagaimana idealnya presentase budget antara kebutuhan 

dan keiginan?” 

 

Jawab : Kalau saya membatasinya adalah, ketika kebutuhan dasar utama telah 

selesai, maka kita baru bisa memenuhi keinginan, komposisisya. Empat pos 

keuangan rumah tangga dengan prinsip 50-30-10-10. Setelah dikurangi kewajiban 

zakat atau setelah dikurangi budget sedekah 

Setelah dikurangi zakat atau sedekah, dibagi : 

 Pos biaya hidup. Besarnya 50 % dari pendapatan dan paling fleksibel digunakan. 

Katakanlah pendapatan dalam sebuah keluarga adalah sebesar Rp. 4.000.000. 

Maka, kebutuhan maksimum untuk pos biaya hidup adalah Rp. 2.000.000 alias 

50 % dari total pendapatan. Itu maksimal ya. Sebagai contoh, jika sebuah 

keluarga terdiri dari ayah, ibu dan 1 anak, maka rincian pengeluaran untuk biaya 

hidup sehari-hari adalah sebagai berikut; 

Biaya makan : Rp. 900.000 ( Rp. 10.000 x 3 orang x 30 hari ) 

Biaya belanja bulanan rumah tangga: Rp.  400.000 

Transportasi : Rp. 300.000 

Pulsa : Rp. 200.000 

Biaya listrik & air : Rp. 200.000 

 Pos tagihan yang besarnya 30 % dari gaji. Pos ini wajib dan tidak boleh diganggu 

gugat. Untuk urusan cicilan dan juga tagihan, alokasikan 30 % dari pendapatan. 

Itu maksimal batas aman. Pos ini sifatnya wajib dan tidak boleh diganggu gugat. 

Karena jika tidak, yang ada tagihan bisa membengkak dan justru makin besar 

nominalnya pada bulan-bulan berikutnya. Dalam kasus besarnya pendapatan 

adalah Rp. 4.000.000, maka ada dana sebesar Rp. 1.200.000 untuk pos ini. 

Berikut ilustrasi yang bisa dipakai : 

Premi asuransi : Rp 153.000 (asumsi BPJS kelas 2 untuk 3 orang @Rp 51.000,00) 

Cicilan rumah : Rp 1.000.000 (asumsi KPR 15 tahun). Tabungan 10 %.  Dan sisa 

nya pos sosial, misal undangan, dll 10%. Untuk memenuhi 'keinginan' agar bisa 

tercapai, bisa di lakukan penghematan dari pos 1, 3 Dan 4. 

 

3. Dari : Ai Teti, Sumedang “Saya pegawai swasta, suami sbg fotographer dan kita skrg 

punya toko sembako kecil2n. Di saat pandemi sprti ini: 1. Penghasilan saya hanya 50-

80% dari THP biasanya. 2. Suami sama sekali ngga berpenghasilan. 3. Alhamdulillah 

toko sembako masih jalan. Dgn sprti ini, saya berencana melebarkan  



 

 

sayap usaha sembako +sayuran ditambah jasa antar. Tpi kemudian butuh tambahan 

modal. Dgn kondisi gaji saya TDK full, suami TDK ada penghasilan sedangkan cicilan 

kita tetap jalan. Dimana cicilan biasanya 50% dri gaji. Klo saya ingin nambahin 

modal dan misal iklan tambahan, brpa % yg harus saya sisihkan.? Dimana saat ini 

juga keluarga punya biaya hidup tambahan karena anak kakak+orang tua tinggal 

sama kita. Jdi biaya hidup nambah 2xlipat” 

 

Jawab : Saya coba jawab yang bisa Saya tangkap ya. Langkah Mbak ai diatas sudah 

sangat, tepat. Melebarkan sayap dengan jualan sayur plus jasa antar. Jasa antar ini 

yang keren. Ini layanan yang sangat cocok pada situasi sekarang, dimana banyak 

pembeli memilih tidak keluar rumah. Untuk tambah modal, berarti itu kan 

kebutuhan cash pada saat ini. Kebutuhan cash dengan mencari pinjaman ke bank 

saat ini rasanya akan sulit. Jika akan menyisihkan untuk menambah modal, maka 

sisihkan dengan nilai tertinggi yang disanggupi. Harus dipaksakan. Namun cek juga 

asset yang ada yang bisa kita jual. Misal, Hp yang selama ini satu keluarga ada 3, 

mungkin cukup 1, yang 2 bisa, dijual untuk nambah modal, motor yang selama ini 

ada 2, misal punya bapak dan anak, itu bisa dijual 1. Prinsipnya, cari dana tunai yang 

bisa kita lepas dari yang ada dulu. 

 

4. Dari : Eka_bekasi “Menurut saya pangan masih berlimpah dan tidak mengalami 

krisis jumlah tapi mungkin untuk krisis harga bisa terjadi, nah pertanyaannya di 

tengah kondisi sekarang pasti banyak keluarga yang tidak memiliki pemasukan 

dikarenakan pekerjaan juga terhambat, mungkin termasuk keluarga kita sendiri, nah 

sikap kita harus bagaimana bila menghadapi hal ini di kehidupan keluarga sendiri? 

 

Jawab : Memangkrisis pangan tidak terjadi tetapi harga naik, kemudian Karena imbas 

dari pemutusan pemutusan hubungan kerja yang berimbas pada penghasilan tidak 

ada dan mengakibtakan banyak keluarga yang tidak memiliki kesediaan pangan. Dan 

kami lihat dilspsngsn bshwa tidak hanya terjadi pada kalanagn miskin tetapi juga 

kalangan menengah, yang sebetulnya tidak mungkin dia tidak memiliki beras, tapi 

faktanya hari ini banyak yang tidak memiliki. Apa yang kita lakukan dengan hal 

tersebut kita harus menjadikan kalau kita dalam kondisi yang baik, artinya 

ketersediaan kita cukup, kita harus menjadi jaring pengaman bagi yang lain, misal, di 

keluarga terdekat apakah ada yang tidak memiliki ketersediaan pangan seperti beras. 

Nah kita bisa membantu, jadi saat ini yang dibutuhkan oleh kita adalah gotong 

royong antaras esama keluarga dulu, kemudan kita lihat menebar, apakah ada  

 

kerabat kita yang agak jauh dari kita tapi bermaslah juga dalam persoalan pangan, 

lebih lebarnya lagi apakah tetangga kita di 40 rumah  juga terdapat persoalan dalam 

ketersediaan pangan. Nah ini saatnya kita menggerakan dan mengantisipasi semua  



 

 

lini, stakeholder  setempat  untuk bisa menjadi jalan menggerakan  bagi semua warg 

agar saling membantu . karena di dalam satu kampung pasti tidak semuanya miskin 

pasti tidak semuanya miskin, mensinerjikan orag-orang yang memiliki hrta yang 

kemudian mereka bisa didstribsi psda yang tidak mampu. Ini menjadi jalan keluar, 

temasuk ketika kita berkewajiban membayar zakat dari harta yang kita miliki juga 

termasuk ketika kita belum termasuk kewajiban berzakat tetapi ada peluang di 

dalam sedekah . intinya adalah, hari ini kita harus lebih aware tidak hanya 

menyediakan pangan untuk diri kita dan keluarga tetapi juga meluas kepada kerabat, 

family dan juga tetangga-tetangga 

 

5. Dari : hamba Allah “Bagaimana cara supaya usaha(bisnis makan) bertahan ditengah 

krisis. Diaman orang lebih memprioritaskan kebutuhan makanna pokok?” 

Jawab : Ada segmentasi tertentu, yang bisnis makanan tidak perlu khawatir karena di 

level konsumen mengeah ke atas masih mengandalkan untuk membeli makanan 

yang siap santap. Bisa dengan menswitch sementara waktu bisnis makanan hari ini 

dari kue kering menjadi ayam oalah yang siap di masak, kemudian meyakinkan 

konsumen bahwa makanan tersebut aman dari covid. Pasarnya masih tumbuh kuat 

saya liat, ketika penjualannya pindah ke rumah, masih tumbuh walaupun tidak 

sehebat ketika kondisi sebelum pandemic. Selain itu Pengusaha juga harus bisa 

memberikan keyakinan bahwa pengelolaan ini dilakukan dengan benar, bahan 

makan, pengelolaan dan yang mengelola aman, kemudian segmen bidikannya pun 

harus pas seperti segmen komplek-komplek yang jelas menengah ke atas. antar 

makanan juga harus menjadi layanan khusus yang diberikan kepada konsumen. 

menurut riset pertumbuhan makanan yang di bawa pulang menjadi lebih tinggi, 

artinya disatu sisi ada bisnis yang ambruk tapi tetap ada peluang, insya Allah. 

6. Dari : Erin_Pandeglang “Kita tau bahwa kondisi sekarang perputaran ekonomi kita 

tidak stabil. Dn  tidak didorong dengan pendapatan yang memungkinkan kita terima 

sebelumnya. Saya  punya usaha, dimana usaha yang saya lakukan ini. Tidak 

memberikan pemasukan pendapatan yang lebih sprti biasanya. Krna faktor kondisi 

sprti ini. Bagaimana ya bu, agar usaha saya bisa tetap memberikan pemasukan di 

kondisi sprti ini? Dn tdk mengalami penurunan atau bahkan bisa gulung tikar. Solusi 

apa yang bisa ibu berikan untuk saya dn usaha saya di kondisi saat ini?” 

 

Jawab : Untuk bisnis baju muslim dan sejenisnya, memang saat ini semua menahan 

pembelian karena dianggap tidak perlu, sebaiknya untuk penambahan stok di stop 

dulu, kemudian menjual stok yang ada, jika sudah terjual bisa di swicth dengan 

kebutuhan masyarakat seperti masker, jadi kita tidak bisa bertahan pada sisi  

 

 



 

 

idealisme kita karena keahlian kita kemudian tidak ingin swicth dengan yang lain 

agak sulit. Namun jangan sampai berhenti tetap diusahakan dengan online . satu hal 

keyakinan harus kita bagun juga bahwa tetap ada peluang rizki kita disana jadi tetap 

melakungan promosi, jualan-jualan. Saya lihat ada satu hal menarik kalau selama ini 

menjual perlengkapan muslimah, ciput misalnya semacam bandana bisa di 

promosikan menggantikan masker jadi sedikit modis. 

 

7. Dari : Hamba Allah, Walantaka “Bagaimana pendapat ibu perihal membeli 

kebutuhan pokok  untuk 2 bulan misalnya (beli beras 1 karung, beli gas 12kg) tanpa 

ada keinginan untuk menumpuk sesuatu dan membuat langka. Apakah perilaku itu 

salah?” 

Jawab : Masih belum ada masalah selama niatnya benar,  karena tujuannya bukan 

menimbun tapi untuk  pengamanan minimal dalam kedaruratan, yang penting 

adalah dalam batas aman, jadi sebatas sewajarnya, dan juga perlu melihat kiri kanan 

apakah tetangga juga memiliki persediaan beras. 

8. Dari : Reva, Serang “Bagaimana agar terus termotivasi untuk sedekah dalam 

keadaan krisis ini?” 

Jawab : Harus ditanamkan di dalam pikiran kita bahwa sedekah itu justru pada saat 

krisis yang harus di tingkatkan, yakini bahwa mudah" dengan sedekah ini Allah 

hindarkan diri kita dari bencana, penyakit dan memudahkan urusan kita, karena 

barang siapa yang menolong sesama maka Allah akan menolong dia. Hindari terlebih 

dahulu keinginan untuk menyimpan, percayalah Allah yang akan menjamin urusan 

kita. 

Kesimpulan : 

Manajemen keuangan keluarga islami harus dilandasi prinsip keyakinan bahwa 

penentu dan pemberi rizki adalah Allah SWT. penghasilan halal yang membawa berkah dan 

penghasilan haram akan membawa petaka menjadi komitmen utama dan tidak terpengaruh 

dengan kondisi sekarang yang sulit. Dalam prinsip pola konsumsi, islam menganjurkan 

umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Keluarga muslim dalam mengelola 

pembelanjaan harus berprinsip pada pola konsumsi islami yaitu berorientasi kepada 

kebutuhan (need) disamping manfaat (utility) sehingga hanya akan belanja apa yang 

dibutuhkan dan  hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat (QS Al Baqarah :172, Al-

maidah :04, Al-araf : 32). 

 

 


