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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang 

hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan 

hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan 

dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan 

batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang 

berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. 

 Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah SWT telah memberikan 

pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki 

dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang 

menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan 

nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat 

manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, 

begitupun dalam hal muamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-

pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang 

seperti undang-undang tentang Lembaga Keuangan Syaraiah (LKS) atau 

dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama seperti fatwa DSN-MUI tentang jual 

beli murābaḥah.  

 Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah 

fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, 

fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan 
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fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh 

(mubāḥ). 

 Sedangkan dalam hadis-hadis yang ada seperti hadis dari Abu Sa`id 

al-Khudriy ra., dan Ubadah bin Shamit ra., menjelaskan tidak boleh menjual 

suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. 

Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya 

berbeda jenis dan ukurannya
1
. 

 Begitu juga dalam istinbāṭ hukumnya, DSN-MUI justru menggunakan 

hadis-hadis yang hampir kesemuanya melarang jual beli emas secara tidak 

tunai hanya saja pembolehan jual beli emas ini merujuk pada pendapat-

pendapat ulama dan itupun sebagain kecil, sementara mayoritas ulama 

melarang jual beli emas secara tidak tunai dengan alsan emas merupakan 

komoditi ribawi
2
. 

 Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan 

mengambil judul penelitian JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

(TELAAH FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 

                                                           
1
Ibnu Hajar al-Asqalanai, Bulūgul Marām, terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2000), hlm. 396 
2
Chairul Afnan, Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI 

Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 41-42 
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1. Apa alasan DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai? 

2. Apakah istinbāṭ hukum DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa No. 

77/DSN-MUI/V/2010 sudah sesuai dengan istinbāṭ hukum MUI? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui alasan DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas 

secara tidak tunai. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian istinbāṭ hukum DSN-MUI dalam 

mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan istinbāṭ 

hukum MUI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

kepada umat Islam mengenai alasan DSN-MUI dalam menetapkan 

status hukum jual beli emas secara tidak tunai dan memberikan 

pemahaman kepada umat Islam tentang istinbāṭ hukum DSN-MUI 

dan MUI. 

b. Dapat mendorong umat Islam untuk bermuamalat sesuai dengan 

syariat Islam. 

c. Dapat menjadikan bahan pertimbangan dan acuan dalam 

melaksanakan penelitian lebih lanjut lagi. 


