
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini,  pertumbuhan  ekonomi  terasa 

semakin  meningkat  dan  komplek,  bentuk-bentuk  surat  berharga  juga  turut 

mengalami berbagai macam kemajuan dan semakin berkembang pesat. Dalam 

bidang perdagangan dan jasa saat ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang 

sangat mudah dan cepat. 

Salah  satu  jenis  transaksi  yang  sedang  berkembang  belakangan  ini 

adalah pasar uang yang telah dikenal di Indonesia, dan juga merupakan salah 

satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat saat ini. Sejak awal 

tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket  kebijakan 

deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi dan perdagangan. 

Pada  dasarnya  pengembangan  sektor  finansial  di  Indonesia  dapat 

dikelompokkan  dalam  tiga  upaya,  yaitu  sistem  pengembangan  yang 

berlandaskan  pada  mekanisme  pasar,  pengembangan  instrumen-instrumen 

pasar  finansial  serta  pengembangan aktifitas-aktifitas  pendukung kedua hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial.

Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit 

jangka  pendek,  yang  umumnya  berkualitas  tinggi  diperjual-belikan.  Jangka 

waktu instrumen pasar  uang biasanya  jatuh tempo dalam waktu satu tahun 

atau  kurang.  Pasar  uang  biasanya  menyediakan  sarana  pengalokasian  dan 
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pinjaman jangka pendek,  karena itu pasar  uang merupakan pasar  likuiditas 

primer.  Transaksi  pasar  uang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana 

telekomunikasi. Sehingga pasar uang sering disebut pula dengan pasar abstrak 

karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu sebagaimana 

halnya dengan bursa efek pada pasar modal.

Pasar  uang  bisa  juga  didefinisikan  sebagai  bertemunya  pihak  yang 

mempunyai  kelebihan  dana  (surplus  dana)  dengan  pihak  yang  kekurangan 

dana (defisit dana). Di pasar uang tersebut akan terjadi transaksi, yaitu pihak 

defisit  dana  memperoleh  dana  dari  pihak  surplus  dana.  Dengan  kata  lain, 

mobilisasi dana akan terjadi pada situasi tersebut. 

Harga dalam pasar uang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase 

yang mewakili pandapatan (return) berkaitan dengan penggunaan uang untuk 

jangka waktu tertentu. Pelaku dalam pasar uang umumnya disebut peminjam 

(borrowers) dan pemberi pinjaman (lenders). Peminjam adalah individu yang 

menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman 

adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang 

ditentukan sebelumnya.

Harga  yang diterima oleh  pemberi  pinjaman untuk  melepaskan hak 

penggunaan dana itu disebut tingkat bunga (interest rate). Misalnya di dalam 

pinjaman sebesar Rp 100 (seratus rupiah), bila pemberi pinjaman menerima 

Rp 120 (seratus dua puluh rupiah) pada akhir tahun, maka kelebihan sebesar 

Rp 20 (dua puluh ribu) yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase 

yaitu 20% (dua puluh persen) tingkat bunga pertahun.
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Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, transaksi dalam pasar uang 

umumnya berbasis bunga. Untuk itu umat Islam mengalami kesulitan dalam 

memanfaatkan pasar uang yang ada. Kalaupun ada saham sebagai surat tanda 

penyertaan  modal  yang  berbasis  bagi  hasil,  masih  memerlukan  penelitian, 

apakah objek penyertaan tersebut terbebas dari kegiatan yang tidak disetujui 

oleh  Islam.  Dengan  kata  lain,  harus  ada  kepastian  bahwa  emiten  tidak 

menyelenggarakan perniagaan barang-barang yang dilarang oleh syariat Islam 

atau mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.   

Pada  saat  ini  proses  penerapan  dan  pelaksanaan  pasar  uang  dalam 

transaksi perdagangan sudah semakin luas di kalangan masyarakat, bahkan hal 

ini tidak hanya dilakukan orang-orang non muslim,  akan tetapi masyarakat 

muslim  pun  banyak  yang  menjalankannya  dikarenakan  di  antara  mereka 

banyak yang menjadi pelaku bisnis. Kondisi semacam ini sudah tidak dapat 

dihindari lagi, karena pada kenyataannya umat Islam tidak hanya berdiam dan 

tinggal disuatu wilayah tertentu melainkan sudah menyebar ke pelosok negeri. 

Berdasarkan  pada  kenyataan  tersebut  maka  banyak  orang  Islam  yang 

melakukan transaksi dengan antara sesama muslim maupun non muslim. 

Pada  dasarnya  sebuah  negara  yang  mayoritas  penduduknya  adalah 

penganut  agama Islam,  maka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari 

dibutuhkan adanya sebuah aturan atau norma yang sesuai dengan ajaran Islam 

yakni  yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-hadist.  Hal  ini  adalah suatu 

keniscayaan  dimana  dalam proses  penerapannya  tidak  hanya  meliputi  satu 
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bidang  saja  melainkan  seluruh  aspek  bidang  kehidupan,  khususnya  aspek 

ekonomi.

Untuk  itu  umat  Islam  sudah  seharusnya  mempunyai  suatu  sistem 

perekonomian tersendiri  yang berbeda dengan sistem ekonomi lain. Karena 

sistem  ekonomi  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  kompleks  dan 

fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk  mewujudkan  semua  itu  banyak  para  pakar  Islam  yang  ahli 

dalam bidang ekonomi yang tersebar di berbagai negara pada masa sekarang 

mulai  berusaha untuk menciptakan suatu sistem perekonomian yang sesuai 

dengan ajaran nilai-nilai hukum Islam. Kenyataan tersebut dapat kita buktikan 

dengan banyaknya bermunculan jenis-jenis badan usaha yang berbasis syariah 

diantaranya  adalah  pendirian  bank  syariah  yakni  suatu  perbankan  dengan 

sistem bagi hasil, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan 

yang lainnya.

Berdasarkan pada uraian di atas maka ada beberapa  hal yang harus 

kita  perhatikan  secara  seksama  yang  pertama,  dalam melakukan  transaksi 

pasar uang umat Islam harus terhindar dari unsur spekulasi, menimbun uang 

(membiarkan  tidak  produktif)  tidak  dikehendaki  dalam  Islam  karena  uang 

harus selalu berputar. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan 

semakin  tinggi  tingkat  pendapatan  masyarakat  dan  akan  semakin  baik 

perekonomian. kedua, proses transaksi pasar uang harus bebas dari unsur riba, 

maisir  dan  gharar.  Namun  yang  jadi  permasalahan  adalah  bahwa  dalam 

kenyataannya  sampai  sekarang  belum  ada  ketentuan  khusus  mengenai 
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peraturan perundangan tentang pelaksanaan pasar  uang yang  merujuk pada 

ketentuan  hukum Islam bahkan kajian-kajian  penelitian  tentang pasar  uang 

oleh para ulama dan cendekiawan muslim masih relatif sedikit, sehingga hal 

ini akan menyebabkan kesulitan yang besar bagi para pelaku bisnis muslim 

yang akan menggunakan media tersebut.  

Dengan berpedoman pada permasalahan di atas maka penulis mencoba 

untuk  meneliti  tentang  pasar  uang.  Apakah  dalam pelaksanaan  pasar  uang 

yang sekarang sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam, yang mana 

penelitian  ini  akan  dibukukan  dalam bentuk  skripsi  yang  berjudul  “Pasar 

Uang Dalam Perspektif Hukum Islam “

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul di atas, 

maka perlu ditegaskan kembali pengertian kata penting yang terdapat dalam 

judul skripsi : Pasar Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.

      -   Pasar Uang : Suatu  kelompok  pasar  dimana  instrumen  kredit 

jangka  pendek,  yang  umumnya  berkualitas  tinggi 

diperjual-belikan. Jangka waktu instrumen pasar uang 

biasanya  jatuh  tempo  dalam  waktu  1  tahun  atau 

kurang.(Dahlan Siamat, 1999: 135)

      -   Perspektif :  Pengharapan,  peninjauan,  tinjauan,  pandangan  luas 

(Dahlan Barry, 1994 : 592)

     -   Hukum Islam  :  Seperangkat peraturan atau norma yang dirumuskan 

oleh para mujtahid yang berdasarkan pada Al-Quran 

5



dan As-Sunnah tentang tingkah laku mukallaf untuk 

diterapkan  pada  perbuatan  manusia  yang  telah 

dewasa  yang  sehat  akalnya  yang  berkewajiban 

melaksanakan hukum Islam (Muhammad Daud Ali, 

2001: 42-43 )

C. PEMBATASAN MASALAH

Dengan mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan pasar 

uang maka untuk membatasi ruang lingkup dan memudahkan penelitian, maka 

penulis hanya membatasi masalah pada pasar uang yang ada di Indonesia yang 

berbentuk  sertifikat/surat  berharga  jangka  pendek  dalam perspektif  hukum 

Islam.

Dengan adanya  pembatasan  masalah  ini  diharapkan penelitian  yang 

akan  dilakukan  dapat  terarah  serta  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang 

obyektif serta ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:

“ Bagaimanakah  Hukum Pasar  Uang  ditinjau  dari  sudut  pandang 

Hukum Islam “
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E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

- Untuk  mengetahui  gambaran  secara  luas  tentang  pasar  uang  serta 

bagaimana mekanisme transaksinya

- Untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  hukum Islam terhadap  pasar 

uang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- Dapat  menambah pengetahuan dan wawasan penulis  khususnya dan 

pembaca umumnya.

- Dijadikan sebagai bahan informasi  yang fungsinya sebagai petunjuk 

bagi para pelaku bisnis yang terjun ke dunia pasar uang

F. TINJAUAN PUSTAKA

Buku yang membahas tentang pasar uang secara khusus memang 

belum  ada,  hanya  beberapa  sempalan  sebagai  sumbangan  pemikiran  yang 

berkaitan dengan pasar uang. Di bawah ini akan dicantumkam beberapa buku 

yang mengkaji tentang pasar uang.

Menurut  Dahlan  Siamat  dalam  bukunya  yang  berjudul 

“Manajemen  Lembaga  Keuangan”  menjelaskan,  bahwa  pasar  uang  adalah 

suatu  kelompok  pasar  dimana  instrumen  jangka  pendek  yang  umumnya 

berkualitas  tinggi  diperjual-belikan.  Jangka  waktu  instrumen  pasar  uang 

biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang.
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Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif  khususnya 

bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan 

peserta-peserta  lainnya  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  jangka 

pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan 

likuiditasnya.

Menurut  Frank  J.  Fabozzi  dalam  bukunya  yang  berjudul 

“Manajemen  Investasi”  menjelaskan,  bahwa  instrumen  pasar  uang  adalah 

instrumen  hutang  yang  memiliki  maturitas  kurang  dan  sama  dengan  satu 

tahun. Suku bunga yang ditentukan pada pasar uang merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi suku bunga yang dibayarkan pada instrumen pasar uang.

Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian dalam bukunya Manajemen 

Keuangan berpendapat bahwa pasar uang terbentuk karena adanya penawaran 

dan  permintaan  dana  jangka  pendek  dalam waktu  satu  tahun  atau  kurang. 

Pasar uang bukan berbentuk sebuah gedung, melainkan tempat transaksi surat-

surat  berharga.  Surat-surat  berharga  ada  karena  individu,  perusahaan, 

pemerintah dan lembaga keuangan dalam jangka waktu sementara mempunyai 

dana yang menganggur dan ditempatkan dalam aktiva yang likuid atau jangka 

pendek.  Sebaliknya  ada  individu,  perusahaan,  pemerintah  dan  lembaga 

keuangan yang membutuhkan dana musiman atau sementara.

Zainul  Arifin  dalam  bukunya  Dasar-dasar  Manajemen  Bank 

Syariah menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, bank-bank Islam 

juga memerlukan akses  kepasar  uang,  baik dalam rangka penanaman dana 

yang sementara waktu belum digunakan maupun untuk memenuhi kebutuhan 
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dana dengan segera. Untuk keperluan tersebut diperlukan instrumen likuiditas, 

berupa surat-surat berharga yang berasal dari sekuritisasi aset.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena data yang 

diteliti  berupa  naskah-naskah  dan  buku-buku  yang  bersumber  dari 

khazanah kepustakaan atau library ( Nasir, 1985 : 53-54 ).

Sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan  deskriptif  analitis,  yaitu  memaparkan  atau  menggambarkan 

data  yang  masuk  kemudian  menganalisisnya  dengan  sistematis  (  Jujun 

S.Suria Sumantri, 1994 : 194 ).

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

1) Manajemen Lembaga Keuangan, buah karya Dahlan Siamat 

2) Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktik,  buah  karya  M.  Syafi’i 

Antonio

b. Sumber Data Sekunder 

1) Investasi Efek-efek, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, buah 

karya Zulfa Irawati dan Edi Priyono.

2) Manajemen Keuangan, buah karya Ridwan S. Sundjaja dan Inge 

Barlian.

3) Buku Ajar: Fiqih Muamalah (jilid I), buah karya Harun dan Slamet 

Warsidi.
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4) Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, buah karya M. Ali Hasan.

5) Dan buku-buku lainnya,  jurnal,  majalah,  dan koran  harian yang 

berkaitan dengan masalah pasar uang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam skripsi  ini 

adalah  metode  dokumenter  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan 

dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan 

dengan  masalah  penelitian,  baik  dari  sumber  dokumen  maupun  buku-

buku, ensiklopedi dan lain-lainnya ( Haderi Nawawi, 1997 : 97 ).

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

a. Metode  Induksi,  yaitu  analisis  yang  berpangkal  pada  kaidah-kaidah 

yang khusus kemudian disusun rumusan yang bersifat umum.( Hadi, 

1987  :  42  ).  Penelitian  menggunakan  metode  ini  untuk  mengambil 

kesimpulan dari pengertian pasar uang, fungsi, peserta, dan instrumen 

pasar uang.

b. Metode  deduksi,  yaitu  suatu  analisis  yang  berpangkal  pada  kaidah-

kaidah yang bersifat umum kemudian ditetapkan kaidah-kaidah yang 

bersifat khusus. (Hadi, 1987 : 36). Kegunaan metode ini untuk melihat 

pasar uang dari sudut pandang hukum Islam (Muamalah).
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H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk  mempermudah  pembahasan  dalam  skripsi  ini,  penulis  akan 

menguraikan pembahasan ini dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB   I     PENDAHULUAN

Dalam  bab  ini  membahas  tentang  latar  balakang  masalah, 

penegasan  istilah,  pembatasan  masalah,  perumusan  masalah, 

batasan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  metode 

penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II  UANG DAN TRANSAKSINYA DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisikan tentang:

A. Tinjauan umum tentang uang: Jenis uang, Fungsi uang, Uang 

dalam  ekonomi  Islam  vs  konvensional,  Peringatan  Ibnu 

Taimiyah akibat menjadikan uang sebagai komoditi.

B. Tinjauan  umum tentang  jual  beli:  Pengertian,  Dasar  hukum, 

Hukum  jual-beli,  Rukun  jual-beli,  Syarat-syarat  jual-beli, 

Bentuk-bentuk jual-beli.

C. Tinjauan umum tentang Pinjam-Meminjam: Pengertian, Rukun 

dan syarat pinjam-meminjam, Jenis-jenis pinjaman, Kelebihan 

pembayaran dalam pinjam-meminjam.

BAB  III  Tinjauan Umum Tentang Pasar Uang:  Pengertian, Perkembangan 

pasar uang di Indonesia, Peserta, Tujuan, Peminjam dan pemberi 

pinjaman  dalam  pasar  uang,  Mekanisme  transaksi  pasar  uang, 

Instrumen  Pasar  Uang  dan  Jenis-jenis  Risiko  Investasi  di  Pasar 

Uang.
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BAB   IV ANALISA  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PROSES  DAN 

PROSEDUR PELAKSANAAN PASAR UANG

Dalam bab ini  berisikan pembahasan  tentang  pelaksanaan  Pasar 

Uang ditinjau dari hukum Islam.

BAB V     PENUTUP

Dalam  bab  ini  membahas  tentang  kesimpulan  yang  ditarik 

mengenai hasil analisis untuk selanjutnya diajukan saran-saran dari 

hasil-hasil pembahasan.
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