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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, penulis dapat 

menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Landasan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa riba 

terhadap bunga bank yaitu berawal dari pertanyaan 

yang muncul dari majelis ekonomi yang masuk 

kedalam sekretariat Tarjih Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah kemudian dikemukakan dalam forum 

majelis Tarjih. Kemudian keputusan Tarjih biasanya 

dibahas  oleh Majelis Tarjih pusat menjadi naskah. 

Setelah itu baru diangkat ke dalam Munas Tarjih pada 

Tahun 2010 (Musyawarah Nasional) ke-27 di Malang. 

Munas sendiri dihadiri oleh semua pimpinan dan 

anggota Muahammadiyah yang dikirim oleh wilayah 

atau setiap daerah. Sampai pada tahap keputusan fatwa 

bunga bank ada perdebatan mengenai status 

putusannya bukan isinya. Karena dari segi tekhnis ada 
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perdebatan antara putusan tarjih dan fatwa. Putusan 

tarjih sendiri diambil dari putusn nasional yang 

anggota musyawarah itu dari perwakilan Ulama 

Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sementara 

Fatwa adalah hasil keputusan majelis tarjih di tingkat 

pusat. Fatwa Riba ini muncul untuk membangkitkan 

semangat umat dn meningkatkan apresiasi terhadap 

ekonomi yang berlandaskan prinsip – prinsip syariah, 

keadilan dan komitmen membangun kesejahteraan 

guna terus mendorong perkembangan ekonomi umat 

yang sesuai dengan kaidah dan syariah. Putusan 

tentang bunga bank tahun 1968 yaitu masih berupa 

putusan tarjih. Kedua tahun 2006 sudah berupa fatwa 

tarjih tentang bunga uang belum bunga bank, Putusan 

tarjih dengan fatwa berbeda, putusan tarjih yaitu 

putusan yang diambil dalam musyawarah tarjih. 

Sedangkan fatwa yaitu produk dari majelis tarjih. 

Khusus menangani masalah agama. Kemudian pada 

tahun 2010 Fatwa Tarjih tahun 2006 diputuskan dalam 
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Munas Tarjih ke 27. Intinya untuk penyikapan 

semntara dari fatwa tahun 2006 meskipun masih 

banyak yang belum puas atau pro kontra. Tapi saat ini 

sudah diputus dalam pp Muhammadiyah. Maka dari itu 

putusan Tarjih Tahun 2010 sudah diputuskan dalam PP 

Muhammadiyah. Sebagaimana terdapat dalam Putusan 

Tarjih jilid III. 

2. Kedudukan fatwa bunga bank oleh Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fatwa bunga 

bank tidak ada sanksi sebab tidak mengikat secara 

struktural. Bagi warga Muhammadiyah berdasarkan 

wawancara dengan informan, dimyatakan bahwa 

kedudukan fatwa bunga bank tersebut diusulkan agar 

tidak usah dijadikan keputusan Munas (Musyawarah 

Nasional) sudah cukup hanya dengan fatwa saja. 

Alasan sepenuhnya adalah karena belum bisa bebas 

dari perbankan non syariah dan konvensional. 

Sedangkan perbedaan fatwa dengan keputusan munas 

adalah ditahap prosedur pengambilan keputusan. Maka 
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dari itu fatwa bunga bank harus tetap dipatuhi warga 

Muhammadiyah. Karena, fatwa bunga bank tetap 

mengikat secara moril tetapi secara struktural tidak 

mengikat. Kemudian dalam Putusan Tarjih juga 

menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga 

Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar 

bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan 

bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman 

kepada kaidah “suatu hal bagaimana mengalami 

kesulitan diberi kelapangan”.  

Penjelesan mengenai kedudukan fatwa bunga bank 

sama dengan ijtihad diperjelas dengan wawancara 

dengan narasumber  yang menyebutkan bahwa fatwa 

bunga bank berkedudukan ijtihad karena memahami 

arti dari riba itu sendiri. Bunga bank dalam 

Muhammadiyah termasuk kategori ziyadah yang 

artinya adalah penambahan. Sedangakan dalam Riba 

itu diharamkan karena adanya penambahan, karenanya 
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riba terdapat ziyadah maka bunga bank adalah 

haram.
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B. Saran 

Bahwa perlu adanya dorongan terhadap seluruh 

warga Muhammadiyah serta umat islam secara umum 

untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang 

berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga  dan yang 

tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan 

kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah 

menjadi wahana dakwah konkret yang efektif dan sebagai  

umat Muslim, sudah sepantasnya menjalani kehidupan 

sesuai dengan dalil-dalil yang mencerminkan keimanan 

dan agama yang diyakini. Dengan kata lain, Al-Qur‟an 

dan Al-Hadist merupakan pedoman utama dalam bersikap 

dan bertingkah laku. Selain itu, kesepakatan yang telah 

disahihkan oleh berbagai alim ulama sudah seharusnya 

menjadi pegangan hidup. Dalam konteks ini, warga 
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2018, Pukul 14.00 WIB. 



 
 

150 
 

Muhammadiyah dan bahkan umat Islam seluruhnya 

sepantasnya sepakat untuk memposisikan bunga bank 

sebagai riba, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh 

para pemuka agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


