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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Umum tentang Ekonomi Islam 

1. Prinsip Ekonomi Islam 

Pengertian Ekonomi Islam yaitu suatu studi tentang 

pengelolaan atau ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan agama islam 

dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam 

rukun Islam dan rukun iman.
18

 Prinsip dasar ekonomi islam 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Prinsip Ketuhanan, prinsip ketuhanan menjelaskan 

bahwa hanya Allah yang menentukan benar dan salah 

atau halal dan haram. Sistem ekonomi Islam membuat 

perbedaan yang tegas antara yang diizinkan atau halal 

dan yang dilarang atau haram.
19

 Hanya Allah yang 

berwenang untuk menetapkan apa yang benar dan apa 
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yang salah. Allah  telah  membuat batas mengenai hal-

hal yang halal dan haram dalam   bidang   ekonomi   

yang   memungkinkan manusia untuk menikmati  

segala sesuatu  yang halal dan menghindari  hal-hal yang 

haram.
20

 

b. Prinsip kegunaan atau   kemanfaatan   (use or 

utility).   Dalam   batas-batas   halal  dan haram   yang   

ditetapkan    Allah   serta dengan memperhatikan    

prinsip   jalan tengah (kesederhanaan, moderation) dan 

kehati-hatian  (prudence), manusia diberi kebebasan   

dan  kesempatan   untuk menikmati  sepenuhnya   

alam dan rizki yang dilimpahkan dan diberikan Allah 

kepadanya. Namun  demikian,  prinsip kegunaan atau  

kemanfaatan ini  tidak dibenarkan untuk diterapkan 

secara berlebihan hidup mewah  clan berfoya - foya  

serta  penggunaan    sumber   claya yang   ticlak   

efisien    atau    mubazir.
21
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c. Prinsip Kesederhanaan (modesty, moderate). 

Islam secara jelas dan tegas menganjurkan dan 

menyuruh penganutnya untuk menempuh jalan 

tengah dan tidak melakukan atau menempuh 

langkah-langkah yang ekstrim. Bahkan ummt Islam 

dalam Al-Qur‟an disebut sebagai ummat 

pertengahan yang adil. 
22

 

d. Prinsip Kebebasan Ekonomi (economic freedom). 

Setiap orang bertanggung jawab atas segala 

perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dia akan 

diberi ganjaran atau pahala atas perbuatan baik dan 

akan diberikan hukuman atau siksaan atas 

perbuatan jahat.
23

  

e. Prinsip Keadilan (justice), prinsip keadilan Islam 

berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia, 

hukum, sosial atau ekonomi. Sistem ekonomi 

Islam, dalam kenyataannya didasarkan kepada 

                                                           
22
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prinsip keadilan yang mengatur semua aspek dasar 

ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan 

pertukaran atau perdagangan. Prinsip keadilan 

Islam menjamin tak seorang pun memperoleh 

kekayaan dengan cara yang tidak adil, tidak fair, 

melawan hukum (haram), penipuan dan lain-lain.
24

 

B. Tinjauan Umum Riba 

1. Pengertian Riba 

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan 

membesar, bertambah banyak. Pengertian riba secara 

istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok 

atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris 

disebut usury, yaitu pengambilan bunga atas pinjaman 

uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah 

kepada eksploitasi atau pemerasan. Riba dalam Alquran 

diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa 

adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 

                                                           
24
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dibenarkan oleh syariah. 
25

Riba merupakan penambahan 

pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi 

pertukaraan barang sejenis yang tidak sama kualitas, 

kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi 

pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah 

penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima 

melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu 

(nasi‟ah)
26

. 

Allah telah menurunkan larangan memakan riba 

secara bertahap untuk mengurangi kesengsaraan 

masyarakat, larangan tersebut adalah:
27

  

a. Perintah terawal dari Allah yaitu mengingatkan 

manusia bahwa riba itu tidak menambah kekayaan 

individu maupun negara, namun sebaliknya 

mengurangi kekayaan (Ar-Rum : 39); 
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b. Perintah kedua yaitu melarang umat Muslim 

mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan 

kebahagiaan yang hakiki, ketenangan fikiran dan 

ketentraman hidup (An-Nisa:160-1); 

c. Peraturan yang melarang umat Muslim memakan 

riba. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sifat umum riba 

adalah berlipat ganda (Al-Imran: 130); 

d. Ketika seseorang mencampuradukkan jual beli 

dengan kegitan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan 

antara keduanya 9Al-Baqarah: 275-276); 

Riba diharamkan bagi siapa saja karena tindakan 

ini adalah dhalim dan ke-dhalim-an diharamkan kepada 

semua orang tanpa pandang bulu. Orang Yahudi 

mengharamkan riba sesama mereka tetapi 

menghalalkannya kalau dilakukan pihak lain. Hal inilah 

yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak 



 
 

27 
 

lain dan menurut Al-Qur‟an, perbuatan semacam ini 

dikatakan sebagai hal memakan riba. 
28

  

Tujuan larangan riba, antara lain : Pertama, uang 

tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual-belikan 

sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai 

fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan 

jasa; Kedua, karena dalam riba qardh, al-ghunmu 

(untung) muncul tanpa adanya al-ghurmu (risiko), hasil 

usaha (al-kharraj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman). 

Al-ghunmu dan al-kharraj muncul hanya dengan 

berjalannya waktu; Ketiga, riba jahiliyah dilarang 

karena terjadi pelanggaran kaidah „kullu qardhin jarra 

manfa‟atan fahua riba‟ (setiap pinjaman yang 

memberikan manfaat - kepada kreditor - adalah riba); 

Keempat, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada 

penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi 
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pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan 

meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.
29

 

2. Klasifikasi Riba 

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba 

hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba 

jahiliyyah, sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba 

fadhl dan riba nasi‟ah. Berikut adalah penjelesan untuk 

setiap jenis riba.  

Ibnu Rusyd, dalam Bidayatul 

Mujtahid, menyatakan, “para ulama bersepakat bahwa 

riba terjadi dalam dua hal: dalam jual-beli dan dalam 

perkara yang menjadi tanggungan (utang), baik utang 

karena jual-beli, salaf atau yang lainnya”.
30

 Dengan 

kata lain, riba dapat terjadi dalam: pertama, utang-

piutang atau muamalah yang melahirkan kewajiban yang 
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harus dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain 

pada masa yang akan datang; kedua ,tukar-menukar 

barang atau jual beli.
31

Pengertian dari riba duyun 

adalah  riba utang-piutang, sedangkan yang kedua 

dinamakan riba buyu‟ (riba jual-beli).
32

 Adapun 

penjelasan mengenai bentuk - bentuk riba tersebut diatas 

akan dijelaskan dibawah ini: 

a. Riba dalam Jual Beli 

Riba dalam jual-beli terbagi menjadi dua, 

yaitu: riba fadhl dan riba nasi’ah.  Riba fadhl adalah 

riba yang terjadi karena adanya tambahan dalam 

pertukaran antar barang yang seharusnya ditukarkan 

secara semisal (tamatsul), dengan kata lain, terjadi 

karena adanya perbedaan kuantitas dalam pertukaran 

komoditi tertentu (komoditi ribawi) yang sesama 
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jenis.
33

   Riba nasi‟ah dalam jual beli adalah pertukaran 

yang tidak tunai (nasii-atan) di antara komoditi tertentu 

(komoditi ribawi) yang seharusnya dipertukarkan secara 

tunai (yadan bi yadin/taqabudl).
34

 Rincian hukum dari 

kedua jenis riba jual-beli ini tidak muncul dari al-

Qur‟an, melainkan dari as-Sunnah, yaitu sabda 

Rasulullah saw.: 

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, 

gandum dengan gandum, jewawut dengan 

jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan 

garam, harus semisal dengan semisal, sama 

dengan sama (sama beratnya/takarannya), dan 

dari tangan ke tangan (tunai). Maka jika berbeda 

jenis-jenisnya, juallah sesuka kamu asalkan dari 

tangan ke tangan (tunai).” (HR Muslim no 1210; 

At-Tirmidzi III/532; Abu Dawud III/248). 

Dari hadits di atas dapat ditarik beberapa hukum: 

Pertama, pertukaran sejenis dari keenam barang di atas, 

seperti emas ditukar dengan emas atau gandum dengan 

gandum, harus memenuhi dua ketentuan, yaitu: (1) tunai 

dan (2) sama kuantitasnya (sama dalam timbangan atau 
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takaran). Dalam konteks ini, transaksi yang tidak tunai 

memunculkan riba nasi‟ah, atau para ulama Syafi‟iyah 

menamainya dengan sebutan riba yad.
35

 Dalam konteks 

ini pula, jika emas dan emas ditukar secara tidak 

setimbang, atau gandum ditukar dengan gandum secara 

tidak setimbang, maka lahirlah riba fadhl. 

Kedua, pertukaran lintas jenis/beda jenis di antara 

keenam barang ribawi di atas tidak diharuskan semisal 

atau sama kuantitasnya, artinya 1 gr emas boleh ditukar 

dengan 7 gr perak, namun keharusan tunai masih tetap 

berlaku di sini. Jika pertukaran tidak dilakukan secara 

tunai maka tetap terjadi riba nasi‟ah atau riba yad.
36

 

 

b. Riba dalam Utang Piutang 

Utang bisa kita pilah menjadi dua kelompok, 

yakni: (1) utang yang muncul karena pinjam-meminjam 

(qardl); dan (2) utang yang tidak lahir dari pinjam-
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meminjam, seperti lahir dari jual-beli kredit atau 

tunggakan sewa. Pinjam-meminjam (qardl) yang 

dimaksud di sini bukan peminjaman barang untuk 

digunakan manfaatnya semata, seperti meminjam sepeda 

untuk dipakai lalu dikembalikan. Qardl adalah 

meminjam sesuatu untuk dihabiskan sehingga si 

pemimjam harus menyerahkan penggantinya kepada 

pemberi pinjaman berupa barang serupa dalam tempo 

tertentu. Misalnya si fulan meminjam 1 kg beras kepada 

tetangganya untuk dikonsumsi dengan ketentuan harus 

diganti dalam tempo satu pekan, maka ini 

adalah qardl; atau seseorang meminjam uang kepada 

temannya untuk dijadikan modal usaha dan akan 

dikembalikan setelah waktu tertentu.  

Adapun utang (dain) yang bukan lahir 

dariqardl contohnya adalah utang yang muncul karena 

jual-beli kredit atau biaya sewa yang belum dilunasi 

(tunggakan). Dari sini dapat dikatakan bahwa utang (dain) 

lebih umum dari pada pinjaman (qardl), sebab setiap 
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pinjaman adalah utang, tapi tidak setiap utang adalah 

pinjaman. Diri sini muncul apa yang dinamakan riba 

qardldan riba dain secara umum. Sebagian ulama masa 

kini ada yang menyatakan bahwa semua riba utang-

piutang dinamakan riba jahiliyyah, sedang Ibnu Qayyim 

menyebutnya riba jalliy (jelas).
37

 

1) Riba Qardl. Yang dimaksud dengan qardl adalah 

transaksi pinjam-meminjam harta, yaitu salah pihak 

pertama menyerahkan hartanya secara sukarela 

kepada pihak kedua untuk digunakan, dan pihak 

kedua harus menyerahkan pengganti yang serupa 

pada masa yang akan datang. Riba dalam pinjam-

meminjam (qardl) terjadi ketika terdapat barang 

maupun jasa yang ditambahkan pada pengembalian 

utang sebagai kompensasi dari waktu/tempo.
38

  

2) Riba dain (utang-piutang) yang tidak lahir 

dari qardl. Terkait dengan utang yang tidak lahir 
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dari qardl, maka ia bisa terjadi dalam jual-beli tak 

tunai atau transaksi lain yang menimbulkan adanya 

tanggungan. Contohnya seperti seseorang yang 

membeli laptop secara kredit seharga Rp. 3.000.000 

dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 300.000. 

Pembeli wajib menyerahkan cicilan setiap tanggal 

10. Jika sampai tanggal tersebut pembeli tidak 

mampu menyetorkan angsuran, maka akan 

dikenakan tambahan. Pada saat itulah terjadi 

transaksi ribawi. Contoh lain seperti seseorang yang 

menyewa sebuah rumah dengan biaya Rp. 400.000 

per bulan selama satu tahun. Jika pada bulan itu si 

penyewa tidak mampu membayar, maka biaya 

tersebut bisa dibayarkan pada bulan depan dengan 

ketentuan ada tambahan Rp. 50.000.
39

 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam mencontohkan bahwa hadiah atau tumpangan yang 

diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman adalah 
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riba yang tidak halal, kecuali jika tradisi saling memberi 

hadiah dan bantuan itu sudah menjadi kebiasaan yang 

berlangsung di antara keduanya sebelum terjadinya 

hubungan pinjam-meminjam. Keharaman pemberian 

manfaat semacam itu tidak berlaku di luar utang yang lahir 

karena qardl, seperti jual-beli kredit atau sewa.
40

  

Para ulama sepakat bahwa riba utang dapat terkait 

pada segala macam barang yang diutang, tidak terbatas 

pada barang-barang tertentu saja. Hal ini perlu ditekankan 

agar tidak terjadi kerancuan antara riba jual-beli 

(buyu‟) dengan riba duyun (utang-piutang). Riba jual-beli 

memang ihanya terjadi pada keeenam barang ribawi yang 

disebut dalam hadits Nabi. Sementara dalam pinjam-

meminjam (qardl), riba bisa terjadi dalam peminjaman 

barang apa saja.
41
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C. Tinjauan tentang Konsep Uang dalam Islam 

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda 

dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam 

ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa 

uang adalah uang bukan kapital. Sedang uang dalam 

perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-

balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Para 

ahli dalam perkonomian Islam mengakui manfaat uang 

sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw sendiri 

menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan 

barang dengan barang.
42

 

Penerbitan uang merupakan masalah yang 

dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. 

Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal 

yang berkaitan dengan kemaslahatan umar. Karena itu, 

bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan 

kerusakan ekonomi rakyat dan negara, misalnya 

hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya 
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pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang beredar, 

turunnya nilai uang (inflasi), dan kemudaratan lainnya. Di 

kalangan ekonom Muslim berpendapat bahwa penerbitan 

uang merupakan otoritas negara dan tidak dibolehkan bagi 

individu untuk melakukan hal tersebut karena dampaknya 

sangat buruk. Dalam hali ini Imam Ahmad mengatakan, 

tidak boleh mencetak uang melainkan di percetakan 

negara atas izin pemerintah. Karena jika masyarakat luas 

dibolehkan mencetak uang, akan terjadi bahaya besar.
43

 

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah 

menegaskan, pemerintah sebagai pemegang otoritas 

dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan 

nilai transaksi.
44

 

Disamping itu, uang juga memainkan peranan 

sosial dan religious yang khusus, karena ia merupakan 

ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk 

pembayaran transfer kepada si miskin. Arti religius 

                                                           
43

 Jaribah ibn Ahmad al-Haristi, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mu‟minin Umar 

Ibn Khaththab, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Fiqh Ekonomi Umar Ibn al-

Khatab, Jakarta: Khalifa, 2006. Hlm.339. 
44

Abdul Azim Islahi, Ekonomic Consepts of Ibn Taimiyah, (London,The 

Islamic Fondation, 1988), hlm. 143. 



 
 

38 
 

peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia 

memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat 

dengan tepat. Sebagai fungsi sosial uang menahan atau 

mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam 

keadaan tawar-menawar.
45

 

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, 

uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. 

Artinya, uang hanya sebagai media untuk merubah barang 

dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Uang adalah 

barang khalayak atau public goods. Uang bukan monopoli 

seseorang, jadi semua orang berhak memiliki uang yang 

berlaku disuatu negara. Di dalam ekonomi Islam berlaku 

dua konsep uang yaitu: 
46

 

1. Money as flow concept 

Dapat diartikan uang adalah sesuatu yang 

mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika 

air disungai mengalir maka air tersebut akan bersih 
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dan sehat, namun jika air tersebut berhenti dan tidak 

mengalir secara wajar maka air tersebut menjadi 

kotor. Begitu juga dengan uang, jika uang digunakan 

untuk suatu kegiatan produksi akan menciptakan 

kemakmuran masyarakat. Tetapi jika uang ditahan 

maka dapat menyebabkan terhentinya kegiatan 

perekonomian. Dalam ekonomi islam, uang harus 

berputar terus sehingga dapat mendatangkan 

keuntungan yang lebih besar. Untuk itu uang perlu 

diinvestasikan disektor rill, dengan tetap menjaga 

kehalalan usaha tersebut. 

2. Money as public goods 

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. 

Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, 

maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada 

hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam 

tradisi islam menumpuk-numpuk uang sangat 

dilarang. Sebab kegiatan menumpuk-numpuk uang 

akan mengganggu orang lain menggunakannya. 
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Konsep public goods belum dikenal dalam teori 

ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul 

ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang 

externalities, public goods, dan sebagainya. Dalam 

islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika 

Rasulullah mengatakan bahwa “manusia mempunyai 

hak bersama dalam tiga hal; air, rumput dan api” 

(Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). 

Dengan demikian, berserikat dalam hal public goods 

bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi 

islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik 

dalam bentuk musyarakah, muzara‟ah, musaqah, dan 

lain-lain. 
47

  

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi 

uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar 

ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media. 

1. Uang sebagai ukuran harga 
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Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa 

dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, 

sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai 

harga keduanya. Imam Al-Ghazali (w. 505 H) 

menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan 

dirham sebagi hakim penengah di antara seluruh harta 

agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. 

Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian 

ukuran minyak za‟faran ini menyamai 100. Keduanya 

kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya 

bernilai sama. 

2. Uang sebagai media transaksi 

Uang menjadi media transaksi yang sah yang 

harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh 

negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi 

lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat 

pembayaran karena penjual dan pembeli menerima 

cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu 

debet, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang 
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dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau 

kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang 

berlaku sebagai alat pembayaran karena negara 

mensahkannya. 

3. Uang media penyimpanan nilai 

Al-Ghazali berkata:” Kemudian disebabkan jual 

beli, muncul kebutuhan terhadap mata uang. 

Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, 

dari mana ia mengetahui ukuran makanan dari nilai 

baju tersebut. Berapa? Jual beli terjadi pada jenis 

barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan 

makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini 

tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil 

sebagai penengah antara kedua orang yang ingin 

bertransaksi dan berbuat adil sama dengan yang lain. 

Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian 

diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena 

kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang 



 
 

43 
 

bertahan sangat lama adalah barang tambang. Maka 

dibuatlah uang dari emas, perak dan logam.
48

 

 

D. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah  

1. Pengertian  Tarjih dan Tajdid 

Kata “tarjih” berasal dari “rajjaha”. Rajjaha 

artinya memberikan pertimbangan yang lain. 
49

 Dalam 

tarjih ketentuan ulama ushul  menetapkan, bahwa tarjih 

akan terpenuhi dengan adanya unsur-unsur, yaitu 

pertama; adanya dua dalil, kedua; adanya sesuatu yang 

menjadikan salah satu dalil itu lebih utama daripada dalil 

lainnya. Sedangakn untuk dua dalil itu disyaratakan: 

a. Bersamaan martabatnya; 

b. Bersamaan kekuatannya; 

c. Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam 

satu waktu.
50
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Sedangkan pengertian tajdid yaitu memiliki arti 

pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan baik dalam 

bentuk pemikiran maupun yang bersifat gerakan yang 

menyangkut keyakinan dan sosial umat. 
51

 Dalam konteks 

Muhammadiyah, Tajdid bertujuan untuk menghidupakn 

kembali ajaran Al-Qur‟an dan As-Sunnah dan untuk 

memerintahkan kaum muslimin untuk kembali 

kepadanya.
52

 

2. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih dan Tajdid  

Dalam beristidal, dasar utamanya adalah alqur‟an 

an al sunnah al shahihah. Ijtihad dan istimbath atas dasar 

illah terdapat hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, 

dapat dilakukan.  

a. Dalam memutuskan suatu keputusan, dilakukan 

dengan cara musyawarah dalam menetapkan 

masalah ijtihad digunakan sistem  ijtihad jamaiy.  
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b. Tidak mengaitkan diri kepada suatu mazhab, tetapi 

pendapat-pendapat mazhab, dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menetapkan hukum. 

c. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak 

beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang 

paling benar.  

d. Dalam masalah aqidah hanya mempergunakan 

dalil-dalil mutawatir. 

e. Tidak menolak ijma sahabat sebagai dasar sesuatu 

keputusan.  

f. Terhadap dali yang Nampak mengandung ta‟arud 

dipergunakan cara al jamu wa al tawfiq dan kalau 

tidak dapat dilakukan baru menggunakan tarjih. 

g. Menggunakan asas saddu al zarai, untuk 

menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. 

h. Menta‟lil dapat dipergunakan untuk memahami 

kandungan dalil-dalil alqur‟an    dan sunnah, 

sepanjang sesuai dengan tujuan syariah.  
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i. Dalil-dalil alqur‟an dapat ditakhsis dengan hadis 

Ahad, kecuali dalam bidang aqidah.  

j. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan 

prinsip al taysir.  

k. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan – 

ketentuan hukumnya dari dalil alqur‟an dan 

sunnah, pemahamannya dapat dengan 

menggunakan akal sepanjang dikteahui latar 

belakang dan tujuannya. 

l. Dalam hal yang termasuk al umurul dunyawiyah 

yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan 

akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat.  

m. Untuk memahami nash yang mkusytarak, faham 

sahabat dapat diterima.  

n. Dalam memahami nash, makna dhahir 

didahulukan dari takwil dalam bidang aqidah dan 
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takwil sahabat dalam hal itu, tidak harus 

diterima.
53

    

Bentuk Tajdid Muhammadiyah 

Tajdid adalah sebuah pemahaman persepsi dan 

interprestasi. Tajdid diartikan sebagai  pengamalan 

agama berdasarkan Al-Qur‟an dan hadis. 
54

 Untuk 

menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 

hukum Islam (fiqh), Muhammadiyah mendirikan Majelis 

Tarjih  dengan dilandasi semangat  tajdid.
55

 

a. kongkrit dan produktif, yaitu melalui amal usaha 

yang didirikan, hasilnya kongkrit dapat 

dirasakan  dan dimanfaatkan oleh umat Islam, 

bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh 

dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis 

Muhammadiyah ditujukan kepada komunitas 

Muhammadiyah, bangsa dan kepada seluruh umat 
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manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil 

alamin.
56

 

b. Kedua; tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. 

Maksud dari keterbukaan tersebut, 

Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan 

dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal 

usahanya, rumah sakitnya misalnya, dapat 

dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. 

Sekolah sampai kampusnya boleh dimasuki dan 

dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau 

Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan 

usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, 

partner dan komsumennya pun bisa siapa saja yang 

membutuhkan. 

c. Ketiga; tajdid Muhammadiyah sangat fungsional 

dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk 

menjadikan Islam itu, sebagai agama yang 

berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan yang 
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senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-

masalah (problem solv), temasuk masalah 

kesehatan,pendidikan, dan masalah sosial 

ekonomi. 

3. Peranan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah 

Dalam kehidupan manusia sejak jaman Nabi 

Muhammad SAW hingga saat ini, terjadi 

perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai 

aspek: ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 

Dalam aspek sosial terutama, perubahan pola pikir 

manusia yang didorong oleh peningkatan arus 

komunikasi, kemudahan akses interaksi dan sosialisasi, 

perkembangan teknologi, pertukaran ide dan pendapat 

antar manusia, pada akhirnya memunculkan 

pemahaman-pemahaman baru akan bagaimana 

manusia menyikapi hidup dan merespon berbagai 

situasi dalam hidupnya. Perubahan pemahaman dalam 

konteks makro, dimana individu-individu bersatu 
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sebagai masyarakat (communities), warga negara, 

bahkan warga dunia, akan berdampak pada perubahan 

aturan hukum dan norma komunal (yang disepakati 

bersama atau mempengaruhi keseluruhan lapisan 

masyarakat). 

Dinamika hukum tentunya akan menghadapi 

kemungkinan dimana hukum yang berlaku saat ini 

tidak berlaku pada masa berikutnya, atau hukum yang 

berlaku pada masa lampau tidak berlaku lagi pada 

masa sekarang. Tidak jarang pula, dalam suatu lingkup 

sosial terdapat hukum-hukum atau aturan-aturan yang 

berlaku pada waktu yang sama namun sifatnya 

bertentangan atau inkonsisten. Kasus lain yang 

mungkin terjadi adalah hukum negara bertentangan 

dengan hukum yang terkait dengan golongan (agama, 

budaya atau adat). Ketidaksinkronan dalam praktik 

hukum semacam ini menimbulkan kebingungan bagi 

masyarakat yang berada di bawah naungan hukum dan 

aturan tersebut, sehingga perlu adanya entitas tersendiri 
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yang membimbing masyarakat untuk memilih hukum 

yang paling tepat dan paling baik, sebagai pedoman 

bersikap dan bertingkahlaku dalam lingkup golongan 

(agama, budaya, dan sebagainya) dan negara.  

Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid mengemban 

tugas penting dalam persyarikatan Muhammadiyah, 

yaitu menghidupkan tarjih tajdid (pembaharuan), dan 

pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai 

gerakan pembaruan yang kritis dinamis dalam 

kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan 

problem dan tantangan perkembangan sosial budaya 

dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu 

menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di 

tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara 

yang sangat kompleks. Sesuai dengan yang telah 

disampaikan pada tinjauan terhadap Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, majelis ini 

bertanggungjawab atas pengelolaan dalil – dimana 

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki wewenang untuk 
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memilih dalil yang terkuat di antara berbagai dalil 

untuk dijadikan landasan atau pedoman bertingkahlaku 

bagi kaum Muslim. 

4. Ruang Lingkup Kerja Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Sebagai sebuah lembaga, pergerakan Majelis 

Tarjih dan Tajdid dibatasi oleh visi dan misi yang 

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Visi 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah adalah: Tertatanya manajemen dan 

jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja majelis 

menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, 

profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan 

yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan 

dan amal usaha.
57

 Sejalan dengan visi terssebut, misi 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
58
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a. Mewujudkan landasan kerja majelis yang 

mempu memberikan ruang gerak yang dinamis 

dan berwawasan ke depan; 

b. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber 

daya majelis; 

c. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang 

terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih 

memadai. 

d. Membangun model jaringan kemitraan yang 

mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan 

tajdid yang lebih maju, professional, modern, 

dan otoritatif; 

e. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-

norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, 

dan menemukan substansinya agar didapatkan 

pemahaman baru sesuai dengan dinamika 

perkembangan jaman; 
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f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai 

Islam, serta menyebarluaskannya melalui 

berbagai sarana publikasi. 

Dalam penjelasan terkait pembaharuan oleh 

Muhammadiyah dalam bidang keagamaan, 

ditunjukkan sejarah pembentukan Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dimana 

penegakan Islam sesuai Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

adalah esensinya. Dengan demikian, fungsi Majelis 

Tarjih adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan 

hukum tentang masalah tertentu, yang tidak hanya 

mencakup bidang agama. Masalah yang dimaksud 

dalam hal ini mencakup bentuk hukum yang telah 

berjalan di masyarakat, masalah yang masih menjadi 

topik pertikaian di kalangan umat Islam, dan masalah 

baru yang belum ada ketentuan hukumnya (misalnya 

Keluarga Berencana, bayi tabung, bank, dan 

sebagainya). Majelis Tarjih bertugas untuk 

mengembalikan segala persoalan kepada sumber 
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hukum yang didasarkan pada ilmu ushul fiqh, yaitu 

Al-Qur‟an dan Al-Hadits.
59

 

Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan rencana 

strategis untuk menghidupkan tarjih, tajdid, dan 

pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai 

gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam 

kehidupaan masyarakat dan proaktif dalam 

menjalankan problem dan tantangaan perkembangan 

sosial budaya dan kehidupan pada umumnya, 

sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, 

moral, dan praktik sosial di tengah kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat 

kompleks. Tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid 

adalah sebagai berikut.
60

 

a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman 

dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan 

masyarakat yang multikultural dan kompleks. 
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b. Mensistemalisasi metodologi pemikiran dan 

pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid 

dalam gerakan Muhammadiyah. 

c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang 

tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu 

proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat 

yang sedang berkembang. 

d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, 

dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke 

seluruh lapisan masyarakat. 

e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, 

kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran 

Islam yang terpadu dengan bidang lain. 

E. Tinjauan Umum Bunga Bank 

1. Pengertian Bunga Bank 

Bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti balas jasa untuk penggunaan uang atau modal 

yang dibayarkan pada waktu yang disetujui yang 

umumnya dinyatakan sebagai prosentase dari modal 
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pokok. Dengan kata lain bunga bank sendiri dapat 

diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank 

yang memiliki tempo atau tenggang waktu, untuk 

kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya 

atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga 

(tambahan) tetap sebesar beberapa persen, seperti lima 

atau sepuluh persen.
61

 

Dengan kata lain bunga bank adalah sebuah 

sistem yang diterapkan oleh bank-

bank konvensional (non Islam) sebagai suatu lembaga 

keuangan yangmana fungsi utamanya menghimpun 

dana untuk kemudian disalurkan kepada yang 

memerlukan dana (pendanaan), baik perorangan 

maupun badan usaha, yang berguna untuk investasi 

produktif dan lain-lain.
62

 

Bunga  merupakan tanggungan pada pinjaman 

uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase 
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dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga 

termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut 

ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa 

bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori 

riba.
63

 

Eksistensi bank di dunia mengalami perjalanan 

yang panjang, dimulai sejak tahun 1171 saat terjadi 

perang antara Kota Venezia dengan Kekaisaran timur 

dan barat, dimana pemerintah mengumpulkan 

pinjaman dari masyarakat untuk menjaga kondisi 

finansial semasa perang, dengan menetapkan bunga 

tertentu. Prinsip tersebut kemudian mendasari 

terbentuknya bank, tempat sekelompok orang 

menitipkan uang dan menerima kredit atau Akta 

Pembayaran sebagai gantinya, dimana kredit tersebut 

dapat dialihkan pada orang lain.
64
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Dalam konteks perbankan, lembaga bank 

bukanlah sekedar perantara yang menghubungkan 

pihak yang berniat meminjamkan uang dengan pihak 

yang berniat meminjam uang. Pada saat seseorang 

meminjamkan uang pada bank, maka uang tersebut 

dimaksudkan untuk digunakan sesukahati seolah-olah 

milik pribadi bank tersebut. Uang tersebut kemudian 

digunakan bank untuk perdagangan atau perputaran 

Akta Pembayaran sehingga menghasilkan nominal 

yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

semula.
65

 

Secara umum, bank perlu mengelola aset dan 

liabilitasnya untuk memastikan bahwa: 

a. Bank memiliki simpanan yang cukup untuk 

membayar deposit outflows (penurunan bersih 

dalam deposit), namun tidak berlebihan yang 

menyebabkan bank menjadi tidak menguntungkan. 

Hal ini disebut manajemen likuiditas; 
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b. Bank memperoleh keuntungan. Bank harus 

memiliki sekumpulan aset remuneratif yang 

berbeda-beda, yang dikenal dengan manajemen 

aset. Selain itu, bank harus memperoleh 

pendanaannya semurah mungkin, yang dikenal 

sebaagai manajemen liabilitas; 

c. Bank memiliki ekuitas bersih yang cukup untuk 

menghadapi kebangkrutan atau perhatian 

pengawassan, namun tidak berlebihan yang 

menyebabkan bank menjadi tidak menguntungkan. 

Hal ini dikenal dengan manajemen kecukupan 

modal. 

Terdapat dua risiko terbesar yang mungkin 

dihadapi oleh bank dalam misinya untuk meraih 

keuntungan dan mengelola likuiditas dan permodalan. 

Risiko yang pertama adalah risiko Kredit, yaitu risiko 

dimana peminjam mengalami kegagalan dalam 

mengembalikan pinjaman dan sekuritas yang 

dimilikinya. Risiko yang kedua adalah Risiko Suku 
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Bunga, yaitu risiko dimana perubahan suku bunga 

menyebabkan turunnya nilai asetnya dan atau 

meningkatkan biaya liabilitasnya.
66

 Saat uang kertas 

belum digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, 

bank melakukan perdagangan untuk mendapatkan 

keuntungan melalui lima metode sebagai berikut: 

a. Discounting bill of exchange (memotong nilai 

mata uang yang dipertukarkan); dimana bank 

mengisukan Akta Pembayaran (berbentuk seperti 

kupon) dan „menjual‟ atau meminjamkan Akta 

Pembayaran yang nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan nominal yang diajukan 

oleh peminjam atau pembeli Akta Pembayaran.
67

 

Misalnya nasabah membeli Akta Pembayaran 

senilai Rp 100.000 dan bank memberlakukan 

diskon sebesar Rp 20.000. Maka pada saat 

transaksi terjadi, nasabah menerima Akta 
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Pembayaran senilai Rp 80.000 namun tetap 

tercatat berhutang sebesar Rp 100.000 kepada 

bank sehingga harus membayar kembali kepada 

bank sebesar Rp 100.000.  

b. Advancing to their customers on their own 

promissory notes, with or without collateral 

security (meminjamkan uang pada nasabah 

dengan surat perjanjian membayar, dengan atau 

tanpa jaminan kolateral); dimana surat perjanjian 

tersebut memuat tanggal pembayaran yang 

disepakati bersama dan nasabah harus 

menjaminkan sesuatu yang merupakan hak 

miliknya. Apabila nasabah tidak dapat 

melakukan pembayaran pada tanggal yang 

ditetapkan, maka bank mengambilalih 

kepemilikan benda atau aset yang dijaminkan dan 
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memiliki hak penuh untuk memperjualbelikan 

jaminan atau aset tersebut.
68

 

c. Means of cash credits or overdrawn accounts 

(mengeluarkan kredit tunai).
69

 

d. Lending money on mortgage (meminjamkan 

uang untuk hipotek).
70

 

e. Purchasing public securities (membeli sekuritas 

publik); dimana bank menginvestasikan sebagian 

dana yang dimilikinya pada sekuritas publik, 

antara lain mata uang atau sekuritas uang dan 

properti atau sekuritas tertukarkan. Bank 

memperoleh keuntungan dengan melakukan jual 

beli sekuritas yang dimaksud.
71

 

Masing-masing metode tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan, terkait dengan 
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kemampuannya menghasilkan dana cepat bagi bank, 

nominal keuntungan bagi bank, dan resiko. 

Persamaannya adalah bahwa penerapan kelima 

metode tersebut ditujukan untuk menghindari 

kerugian di pihak bank dan sedapat mungkin 

menghasilkan keuntungan bagi bank dan 

meminimalisir pertukaran uang secara fisik (melalui 

penggunaan Akta Pembayaran atau dokumen lain) 

dengan tetap aktif melaksanakan aktivitas ekonomi. 

Pada masa itu, menetapkan bunga dalam 

aktivitas perbankan bukanlah hal yang umum 

dilakukan, karena bank lebih cenderung memilih 

metode diskon – yang menghasilkan profit lebih besar 

dibandingkan dengan metode bunga. Saat seseorang 

meminjamkan uang kepada orang lain dan bersedia 

untuk menunda pengembalian pinjaman beserta 

keuntungan hingga akhir tahun, maka profit tersebut 
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dikatakan sebagai bunga.
72

 Apabila seseorang 

meminjamkan Rp 100.000 dengan jangka waktu 

setahun dan bunga 5%, maka pemberi pinjaman akan 

menerima Rp 105.000 pada akhir tahun, dimana Rp 

100.000 adalah nominal pinjaman dan Rp 5.000 

adalah bunga yang disepakati. 

Bunga secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai biaya peluang (biaya yang dikeluarkan ketika 

memilih suatu kegiatan) atas uang, yang menjamin 

kehati-hatian pertimbangan kita karena sifatnya yang 

penting. Bunga dapat dikatakan sebagai pembayaran 

yang harus dilakukan seorang peminjam sebagai 

bagian dari uang yang dipinjam selama jangka waktu 

tertentu – yang kebanyakan ditetapkan sebagai tingkat 

persentase tahunan untuk mempermudah 

penghitungan pembayaran. Tingkat bunga, sebagai 

harga dari aktivitas meminjam uang, merupakan 

faktor krusial dalam menetapkan harga aset, terutama 
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instrumen finansial seperti saham dan kondisi umum 

ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi.
73

 

Sejalan dengan pengertian tersebut, bunga 

didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan 

dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang 

diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok 

tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan 

secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan 

persentase
74

. 
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