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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari 

kata “Muhammad” yaitu nama Rasulullah SAW dan diberi 

tambahan ya‟ nisbah dan ta‟ marbuta yang berarti pengikut 

Nabi Muhammad SAW. Pendiri organisasi Muhammadiyah 

adalah KH. Ahmad Dahlan, beliau menjelaskan bahwa 

Muhammadiyah berarti umat Muhammad, pengikut 

Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang 

terakhir.
1
 

Dalam Organisasi Muhammadiyah terdapat satu 

lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan yang 

menyangkut ibadah dan mu„amalah dalam organisasi 

Muhammadiyah. Lembaga tersebut bernama lembaga Majelis 

Tarjih atau Lajnah Tarjih. Menurut ahli ushul fiqh tarjih yaitu 
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usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan 

satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, 

karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang 

lainnya.
2
 

Sedangkan pengertian Fatwa berarti jawaban 

mengenai jawaban suatu kejadian.
3

 Adapula yang 

mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:  

1. Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti 

tentang suatu masalah.  

2. Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.
4
 

Landasan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa riba yaitu 

berawal dari pertanyaan yang muncul dari majelis ekonomi yang 

masuk kedalam sekretariat tarjih  pimpinan pusat 

Muhammadiyah kemudian dikemukakan dalam forum majelis 

tarjih. Lalu keputusan tarjih biasanya dibahas oleh majelis tarjih 

pusat menjadi naskah Setelah itu baru diangkat ke dalam Munas 
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Tarjih pada Tahun 2010 (Musyawarah Nasional) ke – 27 di 

Malang. Munas sendiri dihadiri oleh semua pimpinan dan 

anggota Muhammadiyah  yang dikirim oleh wilayah atau setiap 

daerah. Sampai pada tahap keputusan fatwa tentang bunga bank 

ada perdebatan mengenai status putusannya bukan terhadap 

isinya. Karena dari segi tekhnis ada perbedaan antara putusan 

tarjih dan fatwa. Putusan tarjih sendiri diambil dari putusan 

nasional yang anggota musyawarah itu dari perwakilan ulama 

Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sementara fatwa adalah 

hasil keputusan majelis tarjih di tingkat pusat. 
5
 

Majelis Tarjih sudah ketiga kalinya mengkaji tentang 

Fatwa bunga bank. Fatwa haramnya bunga bank pertama kali 

sudah ada sejak tahun 1968. Tahun 1968 pada Muktamar Tarjih 

di Sidoarjo, Muhammadiyah mengharamkan bunga bank swasta. 

Kenapa waktu itu bank milik pemerintah tidak diharamkan 

karena kepemilikan modal bank pemerintah pada saat itu murni 

milik pemerintah.
6
 Dalam putusannya berisi tentang :  
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1. Hukum riba adalah haram berdasarkan alqur‟an dan 

sunnah secara shahih  

2. Hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum 

bank tanpa riba adalah halal.  

3.  Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara 

kepada para nasabah atau sebalikinya termasuk perkara 

mutasyabihat.  

4. Menyarankan kepada pengurus Pusat Muhammadiyah 

untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system 

perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai 

dengan kaidah Islam.
7
 

Penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank 

mengarah kepada  

ungkapan tentang masalah perbankan terhadap :
8
 

1. Pengkhususan Bank Kredit, meskipun judul pembahasan 

mengenai soal perbankan, bahwa di tengah-tengah segala 

fungsi perbankan yang bermacam-macam, bank kreditan 

khususnyalah yang dirasa dapat disangkut pautkan dengan 
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sesuatu hukum agama, yakni permasalahan Riba. 

Demikian yang telah menjadi pengertian umum dalam 

Mu‟tamar.  

2. Bank Negara dianggap sebagai badan yang mencakup 

hampir seluruh aspek kebaikan dalam perekonomian 

modern dan dipandang memiliki norma yang 

menguntunkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga 

yang diambil dalam system kredit sangat rendah sehingga 

tidak ada pihak yang dikecewakan sama sekali. Tetapi 

bunga tetap merupakan kelebihan jumlah pengembalian 

hutang atau titipan yang termasuk riba konvensional.  

3. Arti etimologi mutasyabihat adalah tidak jelas, sedangkan 

secara istilah mutasyabihat adalah perkara yang tidak jelas 

kehalalan dan keharamannya. Terhadap perkara 

mutasyabihat Nabi Muhammad SAW, menganjurkan agar 

kita bertindak hati-hati dengan menghindari atau 

menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dalam 

pengabdian kepada Allah. 



 
 

6 
 

Kemudian pada tahun 2006 terbitlah Fatwa Majelis 

Tarjih Muhammadiyah  No. 8 Tahun 2006 mengenai 

haramnya bunga Bank. Hanya saja statusnya masih fatwa. 

Karena di Muhammadiyah ada satu tingkatan lagi yang 

sifatnya lebih tinggi daripada fatwa, yakni keputusan, dan itu 

dinyatakan lewat Muktamar. Dalam fatwa tersebut 

menetapkan fatwa bahwa bunga bank hukumnya haram karena 

sama dengan riba.
9
  

Pada Tanggal 3 April 2010, melalui rapat pleno 

Musyawarah Nasional (Munas) ke – 27 Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang 

memutuskan bahwa bunga bank adalah haram. 
10

 

Dari beberapa pertimbangan tersebut maka menghasilkan 

keputusan : 
11

 

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis nilai-

nilai antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga 

                                                           
9
 Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, No. 8 Tahun 2006 

10
 Ibid 

11
 Fatwa Majlis Tarjih Muhamadiyah No. 8 Th 2006 



 
 

7 
 

dan memiliki komitmen terhadap peningkatan 

kesejahteraan bersama. 

2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai 

gerakan dakwah Islam amar ma‟ruf nahi munkar dan tajdid 

perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan 

mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka 

kesejahteraan bersama.  

3. Bunga (interest) adalah riba karena:  

a. Merupakan tambahan atas pokok modal yang 

dipinjamkan, padahal Allah berfirman “Dan jika kamu 

bertaubat dari panggilan riba maka bagimu pokok 

hartamu”.  

b. Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, 

sedangkan yang bersifat sukarela yang tidak 

diperjanjikan tidak termasuk riba. 

4.   Lembaga keuangan syari‟ah diminta untuk terus 

mengingkatkan kesesuaian operasionalisasi dengan 

prinsip-prinsip syari‟ah.  
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5.    Menghimbau kepada seluruh jajaran warga 

Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar 

bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟ah, 

bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada 

kaidah “suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi 

kelapangan dan kesukaran membawa kemudahan”.  

6.  Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah 

pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap 

ekonomi berbasis prinsip syari‟ah dan mengembangkan 

budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syari‟ah. 

7.   Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.  

8.  Segala sesuatu akan ditinjau ulang kembali sebagaimana 

mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam fatwa ini.  

Majelis tarjih Muhammadiyah memiliki sikap yang 

toleran mengenai bunga, baik dalam perbankan, koperasi, 

maupun asuransi. Namun ketetapan yang berkisar antara 

mutasyabihat, kesadaran akan wilayah ijtihad, dan keharaman 

asuransi konvensional, menunjukan bahwa ulama dalam 



 
 

9 
 

lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih melakukan 

proeses pengkajian dan pendalaman agar dapat sampai pada 

kesimpulan yang mengarah pada terlaksananya muamalah yang 

didasarkan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam alqur‟an. 

Karena berdasarkan pengamatan dan penelitian dari penulis yang 

terjadi di lapangan pada praktiknya Muhammadiyah belum 

mampu menerapkan fatwa bunga bank didalam ortom, organisasi 

maupun amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. 

Walaupun dalam menetapkan fatwa keharaman bunga 

bank tersebut banyak menemui pro dan kontra dari berbagai 

kalangan tetapi Organisasi Masyarakat tersebut tidak putus asa 

untuk mengkaji keharaman bunga bank tersebut. Majelis Tarjih 

dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan fatwa haram terhadap 

bunga bank karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh 

pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan dan imbal 

jasa tersebut bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. 

Selain itu karena yang menikmati bunga bank adalah para 
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pemilik modal. Jadi karena kesamaan sifat antara riba dan bunga 

bank, maka bunga bank mengikuti hukum riba, yaitu haram.
12

 

Namun pada praktiknya dalam organisasi maupun amal 

usaha dan lembaga Muhammadiyah masih banyak menyediakan 

atau memfasilitasi bank konvensional atau bank yang 

mengandung unsur riba didalamnya. Seperti di beberapa kampus 

Muhammadiyah di Yogyakarta maupun di Surakarta masih ada 

bank-bank konvensional, lalu di Suara Muhammadiyah dan 

Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri masih memfasilitasi warga 

Muhammadiyah dengan bank konvensional. Padahal yang kita 

tahu bank konvensional mengandung riba.  

Di sisi lain kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa 

praktik riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit 

diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan 

pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. 

Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum 

menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki 
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alasan kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-

macam tentang bunga dan riba.
13

  

Muhammadiyah sebisa mungkin menghindari perbankan 

yang menerapkan imbal jasa berupa bunga bank. Diharamkannya 

bunga bank karena mengacu pada ciri- ciri yang sama dengan 

riba, yakni adanya tambahan (bunga pinjaman) sebagai imbalan 

mendapatkan modal pinjam dalam jangka waktu tertentu dan 

adanya perjanjian yang mengikat, hal ini lebih banyak 

menguntungkan pemilik saham maupun pemilik modal dan 

pengguna modal serta imbalan jasa hanya dimiliki pemegang 

saham (pemilik modal). Karena itulah semua perbankan yang 

memiliki ciri-ciri riba diharamkan. Selain itu Muhammadiyah 

menganggap perlu melakukan perubahan hukum tentang hukum 

bunga bank tersebut. Karena hukum Islam berkembang sesuai 

dengan kondisi aktual yang terjadi di masyarakat. 
14
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

membahas “Fatwa Bunga Bank (Kajian terhadap Fatwa 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah).” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah 

untuk mengeluarkan fatwa tentang bunga bank? 

2. Bagaimanakah kedudukan fatwa bunga bank oleh Majelis 

Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah  dilihat 

dari kepatuhan  ortom Muhammadiyah terhadap fatwa 

bunga bank tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi landasan bagi Muhammadiyah untuk 

mengeluarkan fatwa tentang bunga bank. 

2. Mengidentifikasi kedudukan fatwa bunga bank oleh 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
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Muhammadiyah serta kepatuhan ortom Muhammadiyah 

terhadap fatwa bunga bank. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan tentang riba dalam aspek kajian Al-qur‟an di 

kalangan masyarakat. 

b. Informasi yang disajikan dalam hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang akan 

melakukan penelitian sejenis atau relevan dengan 

topik pembahasan dalam penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Informasi yang disajikan dalam hasil penelitian 

diharapkan mampu mengembangkan pola pikir 

masyarakat terhadap riba dalam aktivitas ekonomi. 
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b. Penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi dan 

menjadi rujukan bagi semua pihak untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut terhadap aspek yang belum 

terjangkau dalam penelitian ini. 

 

E. Keaslian Tulisan 

Sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah 

dilakukan penelitian tentang fatwa bunga bank dengan 

mengkaji Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang difokuskan pada landasan penetapan fatwa 

terhadap bunga bank dan kedudukan fatwa tersebut di tengah 

warga Muhammadiyah. Untuk mengetahui subkajian, baik 

yang telah diteliti maupun belum diteliti pada berbagai 

penelitian terdahulu, perlu ada komparasi terkait unsur-unsur 

yang membedakan dengan konteks penelitian ini. Tabel 1.1. 

berikut merangkum penelitian terdahulu yang memiliki 

kemiripan dengan penelitian ini. 
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Tabel 1.1. Keaslian Tulisan 

 

Judul Rumusan Metode Perbedaan 

Nanang Nofandra, 2010 

Journal  

KEHARAMAN 

BUNGA BANK 

MENURUT FATWA 

MAJELIS TARJIH 

MUHAMMADIYAH 

NO. 08 TAHUN 2006 

(Studi Tentang Metode 

Penetapan Hukumnya. 

 

 

 

 

Rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana 

metode istimbath hukum 

yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah dalam 

menetapkan keharaman 

bunga bank? 

Studi Pustaka dan 

Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penelitian terdahulu 

memperhatikan fatwa 

Majlis Tarjih 

Muhammadiyah untuk 

dikaji berdasarkan 

penetapan hukumnya. 

bagaimana penerapan 

bunga dalam sistem 

transaksi ekonomi, 

maka sebagai umat 

Islam dan warga 

Muhammadiyah 

khususnya. Sementara 

penelitian ini meneliti 

kepatuhan warga 

muhammadiyah dalam 
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mamatuhi fatwa bunga 

bank. 

Abdullah Saeed, 1992. 

Phd of Thesis Riba, 

Interest and Islamic 

banking: a study of the 

prohibition of riba in 

Islam and the modern 

attempts at 

Implementing it in the 

context of Islamic 

banking. 

 

 Bagaimanakah 

Pemaknaan Riba dalam 

Islam sejak zaman neo-

revivalis sejak zaman 

modern? 

 Bagaimana penerapan riba 

memperngaruhi bunga 

bank dalam sistem 

perbankan Islam moden? 

Studi Pustaka dan 

Lapangan 

 Penelitian terdahulu 

membatasi objek 

penelitian pada 

penerapan riba yang 

mempengaruhi system 

bunga , sementara 

penelitian ini 

membatasi objek 

penelitian mengenai 

bunga bank pada fatwa 

Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan 

yang sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, yang 

terbagi menjadi bab dan sub-bab berikut. 

Bab I: Pendahuluan, dimana penulis memberikan 

gambaran umum tentang penelitian dan alasan yang 

mendasari penelitian terkait. Bab I terdiri dari sub-bab Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Keaslian dan perbandingan tulisan dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka, dimana penulis menyajikan 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan 

menjadi dasar pijakan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Bab ini terdiri dari sub-bab Prinsip Ekonomi 

Islam, Konsep Hukum tentang Uang, Tinjauan terhadap 

Bunga Bank,Tinjauan terhadap Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tinjauan terhadap Riba, 
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Sumbr Hukum Islam berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah, 

Ijtihad  dan Kerangka Teori. 

Bab III: Metode Penelitian, dimana penulis 

menggambarkan aspek teknik penelitian, yang terdiri dari 

Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, 

Teknik Pengumpulan Bahan, Lokasi Pengumpulan Bahan 

Penelitian, dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV: Pembahasan Masalah, dimana penulis 

menyajikan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Bab ini dibagi menjadi dua sub-

bab, yaitu Landasan Fatwa Bunga Bank dan Kedudukan 

Fatwa Bunga Bank. 

Bab V: Penutup, dimana penulis memberikan 

kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan masalah serta 

memberikan saran yang terkait dengan penelitian. Bab ini 

terdiri dari dua sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. 
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G. Landasan Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

Riba Nasiah. Pada  pengertiannya Riba Nasiah adalah 

kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang 

berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang 

disepakati jatuh tempo.
15

 

Pelarangan Riba Nasiah mempunyai pengertian 

bahwa apapun bentuk keuntungan baik keuntungan positif 

atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman 

sebagai imbalan menanti, pada dasarnya tidak diijinkan 

oleh syariah. 
16

 Hakikat larangan tersebut adalah tegas, 

mutlak dan mengandung perdebatan. Tidak ada ruang 

untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekadar pada 

pinjaman dan bunga bank, karena Nabi melarang 

mengambil, melakukan pemberian jasa atau kebaikan 

sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang 

pokok.
17

 Meskipun demikian, jika pinjaman pokok dapat 

                                                           
15

 Imran N. Hosein.1997,The Prohibition of Riba in the Qur‟an and Sunnah, 

hlm 208. 
16

 M. Syafi‟i Antonio.1993, Bunga Bank Syari‟ah, Surabaya. Al Ikhlas 
17

 Ibid  
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bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir 

suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu. Ini 

diperbolehkan  asal ditanggung bersama oleh prinsip-

perinsip keadilan yang ditetapkan dalam syariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


