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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam ,karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa 

yang akan datang sekaligus untuk mnghadapi hal-hal yang tidak diinginkan . 

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. 

 

 
 

-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anakanak yang lemah,yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertaqwa kepada allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

-Nisa 9) 
 
Dalam hadist juga banyak disebutkan tentang sikap untuk hidup hemat, 

nabi berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk 

menjaga kehidupan. 

 

Selain karena dianjurkan oleh Islam bergaya hidup hemat yang salah 

satunya dilakukan dengan menabung, memang merupakan hal yang sangat 

penting demi menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi, bukan saja untuk 

generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. 
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Selama ini umat Islam kebanyakan menyimpan uang dibank-bank 

konvensional yang banyak berkembang dinegeri ini, selain karena memang di 

bank-bank konvensional yang selama ini cukup berkembang, faktor pemberian 

bunga yang merupakan produk yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional 

juga menarik minat tersendiri bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank 

konvensional. 

Selama ini pemerintah tidak pernah mempermasalahkan mengapa 

masyarakat kita menabung dibank konvensional, yang terpenting adalah 

bagaimana caranya agar seluruh rakyat di negeri ini dapat hidup lebih sederhana 

dengan ditopang oleh perekonomian yang stabil. Salah satu cara yang digalakkan 

untuk semua kalangan adalah dengan menabung karena dengan menabung kita 

dapat lebih matang menghadapi masa depan. 

Namun seiring berjalannya waktu, mendorong timbulnya banyak 

permasalahan yang menimpa bank konvensional seperti adanya krisis moneter 

yang melanda Indonesia yang tanpa ampun membuat perekonomian Indonesia 

menjadi semakin terpuruk, selain itu pelaksanaan sistem pemberian bunga pada 

bank konvensional juga menimbulkan wacana dan pemikiran tersendiri 

dikalangan masyarakat,terurama umat muslim. 

Banyak pihak terutama para ulama mulai meresahkan adanya sistem 

pemberian bunga pada bank konvensional. Karena setelah melalui kerja dan 

pemikiran yang mendalam berdasarkan Al-Quran dan Hadist dapat ditarik 

kesepakatan bahwa bunga (riba) itu hukumnya haram, padahal masyarakat 

Indonesia didominasi oleh mereka yang beragama Islam, karena hal ini pulalah, 
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MUI sebagai lembaga tertinggi yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia 

mengeluarkan sebuah fatwa tentang pengharaman bunga bank. Fatwa tersebut 

pada 16 Desember 2003 lalu. 

Fatwa MUI  bahwa bunga bank itu haram menunjuk pada ayat-ayat al-

Quran khususnya Qs. An-Nisa 19, An-Nisa 160-161, Ar-Rum 39, Ali Imron 130, 

dan Al Baqoroh 278-279. 

Selain MUI, Majeliis Tarjih Muhammadiyah juga telah mengambil 

keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah 

perbankan (1968&1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan 

pinjam (1989). 

Majelis Tarjih Sidoarjo memutuskan : 

a. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al- -
Sunnah. 

b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba 
hikumnya halal. 

c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para 
nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk 
perkara musytabihat (dianggap meragukan) 

d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan 
terwujdnya konsepsi sistem perekonomian,khususnya lembaga 
perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.1 

  

solusi. Di sini, sebuah solusi yang ditawarkan adalah melakukan berbagai bentuk 

transaksi dibidang perbankan yang bersifat alternatif yang sangat dijiwai oleh 

fikih muamalah, salah satunya adalah adanya perbankan syariah. 

 
1 Dawam Raharjdo,  Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi  (Jakarta Lembaga Studi dan Filsafat, 1999)  
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Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. 

Riba menurut bahasa adalah tambahan (az -ziyadah ), berkembang (an-numuw) 

meningkat (al- - 2, dengan kata lain riba adalah 

penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran uang yang diterima 

pemberi pinjaman dari jumlah modalnya selama periode waktu tertentu.3 

Namun yang dimaksud riba didalam Al-Quran adalah setiap penambahan 

yang diambil tanpa haram, sebagaiman dinyatakan dalam Q.S Al-Baqoroh 275  

 

 
 

-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan 
sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-
huyung karena sentuhannya.yang demikian itu karena mengatakan 
perdagaangan itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 
perdagangan dan mengharamkan riba,oleh karena itu barang siapa telah 
sampai kepadanya peringatan dari tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan 
riba) maka baginya yag telah lalu dan mengulanginya lagi (memakan riba) 
mereka itu ahli  
 
Penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan 

tersendiri yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat 

menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan 

perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam 
 

2 Imam Taqiyudin Abu Bakar al Husaini, Kifayatul Akhyar Bina Ilmu, Surabaya, 1997 hal 17 
3 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 3 Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta 1996, hal 83 
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transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya 

ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas 

bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi 

pendapatan. 

Oleh karena itulah maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa 

disebut dengan bank syariah didirikan .Perbankan syariah didirikan didasarkan 

pada alasan filosofis maupun praktek. Secara filosofis karena dilarangnya 

pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara 

praktik, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung 

beberapa kelemahan, sebagai berikut:4 

1) Transaksi berbasis bunga melanggar keaslian atau kewajaran bisnis  
2) Tidak fleksibelnya transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan  
3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya 

membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dari bunganya  
4) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi usaha kecil  
5) Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali 

bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga mereka5 
 

Pengalaman riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, 

terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, 

marah, bermusuhan dan dengki dalam diri orang-orang yang terpakasa membayar 

riba, oleh karena itu Allah membenci dan melarang riba. 

Bunga uang biasa disebut dengan interest. Unsur  utama yang diharamkan 

dalam Islam adalah bunga yakni riba.Islam menganggap bunga /riba sebagai salah 

satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. 

Wacana semacam ini akan mempersulit umat Islam di Indonesia, disatu sisi 

 
4 -Baqoroh : 275) 
5 Zaenal Arifin ,Dasar-dasar Menejemen Bank-bank Syariah, Jakarta ,Alfabeta,2002 hal 39-40 
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mereka harus sedari dini mempersiapkan masa depan mereka dengan cara bekerja 

keras, hidup hemat dan menabung agar dapat hidup lebih layak dimasa depan. 

Namun permasalahan kembali muncul manakala timbul perbincangan serius 

tentang haramnya bunga bank yang nyata-nyata menjadi produk atau sistem yang 

ditawarkan bank-bank konvensional untuk menarik nasabah. Padahal sepanjang 

sejarah umat Islam di Indonesia  hampir seluruhnya menabung dan berinvestasi 

dibank konvensional, karena memang bank-bank konvensional yang selama ini 

berkembang di Indonesia 

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh 

kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan 

bunga yang menarik. Hal ini pula yang memegang peranan penting dalam 

menarik minat masyarakat untuk turut serta bergabung dengan bank konvensional, 

padahal praktek pemberian riba jelas dilarang oleh ajaran Islam, sebab bunga 

identik dengan riba.  

 Kemudharatan sistem bunga sehingga diidentikkan dengan riba 

adalah: 

1. Mengakumulasi dana untuk kepentingan sendiri 
2. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung 

berikutnya  
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu  
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat 
5. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi 
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.6 
 

Karena riba haram berarti bunga juga haram, itu berarti bahwa bank, 

asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktek 

 
6 Karnaen Perwataatmadja, Keistiqomahan dalam Mengelola Bank Syariah, Kertas Kerja Seminar 
Bank Syariah, Yogyakarta, September, 1997. 
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pembungaan haram. Ini artinya umat Islam tidak boleh melakukan transaksi 

dengan lembaga keuangan konvensional tersebut. Fatwa larangan untuk 

bermuamalah dengan lembaga konvensional tidak berlaku mutlak untuk wilayah 

yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah. Untuk wilayah ini 

diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan prinsip darurat (kebutuhan) 

adapun untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor (jaringan lembaga 

keuangan syariah) mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang 

didasarkan perhitungan bunga.  

Karena permasalah tersebut,serta adanya fatwa MUI tentang pengharaman 

bunga bank yang demikian tegas maka, perbankan syariah diharapkan mampu 

berkembang dan berperan semaksimal mungkin,agar kemaslahatan umat 

dihindari, jika tujuan ini dapat diwujudkan,maka secara ideal akan memberi 

manfaat bagi: 

1. terpeliharanya aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi 
2. lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional  
3. dapat menjaga kestabilan nilai tukar  
4. transparansi menjadi sifat yang melekat 
5. memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan masyarakat-

masyarakat muslim.7 
 

Permasalahan tentang haramnya bunga bank memang memicu pro dan 

kontra dikalangan umat Islam Indonesia yang secara praktis melakukan banyak 

transaksi dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya adalah 

menabung, ditambah lagi wacana bunga sebagai riba cenderung masuk dalam 

urusan keyakinan masing-masing individu. Hal Ini yang menjadikan justifikasi 

bagi beberapa orang untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba. Oleh 

 
7 Zainal Arifin, Op.Cit, hal 39-40. 
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karena itu berbicara bunga sebagai riba, dan akan menimbulkan sikap emosional 

dalam memposisikan keberadaan pelarangan riba.Hal ini pula yang menyebabkan 

sukarnya mengapa riba itu dilarang. 

Namun tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia dapat 

menjadi solusi yang cukup baik untuk memperkecil  praktik riba, oleh karenanya 

bagi kita yang beranggapan bahwa bunga bank yang kita kenal sekarang adalah 

riba yang diharamkan maka sistem perbankan syariah adalah  konsep alternatif 

untuk menghindari riba sekaligus untuk menjawab tantangan kebutuhan 

pembiayaan guna pengembangan ekonomi dan usaha masyarakat, pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap. Jadi kita 

tetap dapat menabung untuk mempersiapkan masa depan tanpa rasa khawatir 

melanggar nilai-nilai syariat. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul 

. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah atau sering disebut problematika merupakan bagian 

penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah, oleh karena itu 

seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 

permasalah yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus 

pada permasalah tersebut. 
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Bertolak pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan perumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa penyebab dikeluarkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank 

bagi umat Islam? 

2. Bagaimana pengaruh munculnya fatwa tersebut terhadap minat umat Islam 

menabung? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya tujuan yang berfungsi sebagai 

acuan pokok terhadap masalah yang diteliti sehingga penelitian akan berjalan 

secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mendasari / melatar belakang 

MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman bunga bank. 

b. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari dikeluarkannya fatwa 

MUI tersebut bagi umat Islam. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum Islam terutama 

tentang permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.  
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang 

ilmu hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang bunga bank riba secara 

lebih mendalam 

b. Memberi penjelasan/ gambaran tentang adanya fatwa MUI tentang 

pengharaman bunga bank serta pengaruhnya terhadap minat menabung 

dalam masyarakat 

 

E. METODE PENELITIAN 

  Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 

dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau 

tata kerja untuk dapat mengambil objek yang menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara ilmuan 

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi8) suatu metode 

penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan 

dalam penelitiannya. 

 

 

 

 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6 
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 Dalam penelitaan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk hukum empiris atau non doctrinal atau biasa disebut 

juga dengan penelitian sosial tentang hukum, menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif  yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasikan 

hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat dalam masyarakat9 dengan 

maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan 

atau gejala-gejala lainnya10 dalam metode deskriptif ada beberapa sifat-sifat 

tentang yang dipandang sebagai ciri, yaitu bahwa metode ini : 

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual 

b. Data yang mula-mula disusun dijelaskan dan kemudian dianalisis (karena 

ini sering disebut dengan metode analitik)11 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di BPR Syariah Buana Mitra Perwira, Purbalingga, 

dan Bank BNI , Bobotsari, Purbalingga. 

3. Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data 

sekunder  

a. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan lokasi 

penelitian guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam 

mengenai objek yang diteliti 
 

9 Soerjono Soekanto, Op cit : Hal 51 
10 Ibid, hal 41 
11 Winanto Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1995, Hal 3 
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Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dilokasi penelitian dengan piha-pihak yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

b. Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh bukan dari  sumber pertama atau tidak 

secara langsung, tetapi diperoleh melalui Al-

studi pustaka, dokumen-dokumen, literatur peraturan perundang-

undangan, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya 

terutama tentang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti oleh penulis. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitain ini pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara  

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan 

pihak-pihak yang terdapat dalam BPR Syariah Buana Mitra Perwira, 

Purbalingga, Bank BNI  

b. Studi Kepustakaan  

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

c. Angket 

Angket disebarkan di desa Bungkanel Rt 01 Rw 02 kepada 20 

responden. 
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5. Metode Analisis Data 

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu analisa data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran 

yang diperoleh dari kepustakaan peraturan perundang-undangan dokumen-

dokumen, buku-buku dan baha pustakalainnya yang terkait dengan permasalahan 

yang penulis teliti kemudian disimpulkan dalam masalah-masalah yang umum 

dari hasil analisa tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang ada. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mendapatkan gambar yang jelas mengenai masalah-masalah yang 

diteliti maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa 

bab dan bagian-bagian. Untuk lebih jelasnya akan penulis sebutkan perbab dan 

bagian-bagiannya, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan penelitian  

D. Manfaat penelitian  

E. Metode penelitian 

F. Sistematika skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinajauan umum tentang bunga bank  

A. Pengertian  bank 

B. Jenis-jenis Bank 

C. Fungsi Bank 
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D. Pengertian Bunga Bank 

E. Dampak Bunga Bank 

B. Tinjauan Umum Tentang Riba 

1. Pengertian riba 

2. Jenis-jenis riba 

3. Konsep riba dalam perspektif non muslim 

4. Larangan riba dalam al-Quran dan Hadist 

5. Pendapat dan tanggapan tentang riba 

C. Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional 

1. Perbedaan falsafah  

2. Konsep dan pengelolaan dana nasabah 

3. Menabung di bank syariah dan bank konvensional 

D. Konsepsi Minat Masyarakat 

1. Pengertian minat 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

3. Minat menabung 

BAB III  Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

A. Penyebab MUI mengeluarkan fatwa bunga bank haram 

B. Sikap umat Islam menanggapi fatwa tersebut dan pengaruhnya terhadap 

minat umat Islam menabung. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


