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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem keuangan merupakan suatu sarana yang dapat menunjang 

berlangsungnya peradaban manusia dalam menjalankan perekonomian 

manusia dan masalah ekonomi akan selalu saling berkaitan untuk 

memenuhi kebutuhan primer manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. 

Namun, disisi lain manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan 

sekunder, seperti mengikuti gaya hidup dan kebutuhan-kebutuhan lain 

untuk mendapatkan status sosial agar diakui dalam masyarakat. Sama 

seperti umat muslim yang dituntut melaksanakan aktivitas hidup dengan 

berpegang teguh pada al-Qur’an dan sunnah karena didalamnya 

mengandung sebuah nilai dan sistem kehidupan yang mampu membawa 

manusia pada kesejahteraan lahir maupun batin.
1
 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin 

berkembang yang mengakibatkan perekonomian semakin meningkat dan 

variatif. Salah satunya adalah lembaga keuangan yang tugas utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut 

kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor 

produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli 
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barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan 

berkembang serta meningkatkan standar kehidupan.
2
  

Diantara beberapa tugas yang dijalankan oleh bank, terdapat 

beberapa permasalahan yang harus dikaji berdasarkan fikih, salah satunya 

ialah masalah bunga bank. Bunga bank dalam perbankan konvensional 

sama dengan riba yang diharamkan, namun beberapa ulama berpendapat 

bahwa bunga bank halal dengan berbagai alasan. Salah satunya bunga 

bank yang ringan dianggap halal hukumnya, sedangkan bunga bank yang 

berlipat ganda dianggap haram hukumnya.
3
 

Dalam al-Qur’an riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan 

merupakan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian, 

karena praktik-praktik riba dianggap dapat menghalangi langkah maju 

ekonomi yang mana riba dapat menarik seluruh pendapat masyarakat. 

Pengharaman riba adalah mutlak tidak dapat diubah sampai hari kiamat, 

karena telah termaktub dalam al-Qur’an dan sunnah. Bahkan, hukum ini 

telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, dan Nabi Muhammad 

saw.
4
 Penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an mengenai larangan praktek riba 

merupakan hal yang sangat kontroversial, sebagian kaum muslimin 

memberikan pendapat dan kesimpulan yang berbeda mengenai penafsiran 

ayat Al-Qur’an tentang riba. 
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Kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam ayat al-Qur’an, 

empat surat tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi 

ketika Nabi masih berada di Mekkah meskipun menggunakan kata riba, 

ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud pada ayat tersebut diartikan 

sebagai hadiah, pemberian yang bermotif memperoleh imbalan banyak 

pada kesempatan lain.
5
 Para cendekiawan muslim dan ulama berpendapat  

dari sudut pandang masing-masing ada yang menghalalkan, namun tidak 

sedikit pula yang mengharamkan dengan alasan bunga bank dianggap 

sebagai perkara ribawi.
6
 

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dan cendekiawan 

megenai status bunga bank dalam perekonomian saat ini. Penulis 

bermaksud mendeskripsikan pemikiran para tokoh yang dapat dikatakan 

komprehensif atau tekstual kontekstual dalam menentukan status hukum 

bunga bank. 

Ibnu Qayyim AL Jauziyyah dan Muhammad Syafi’i Antonio 

merupakan seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi 

menyampaikan pendapat untuk menentukan status hukum bunga bank 

dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama, ushul 

fiqh dan pandangan ekonomi. Oleh karena itu, penulis tergugah untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan 

Muhammad Syafi’i Antonio dengan judul “ANALISIS KOMPARATIF 
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STUDI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN 

MUHAMMAD SYAFII ANTONIO TENTANG BUNGA BANK” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai bunga 

bank? 

2. Bagaimana pemikiran Muhammad Syafii Antonio mengenai bunga 

bank? 

3.  Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Qayyim Al 

Jauziyyah dan Muhammad Syafii Antonio mengenai bunga bank? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah 

mengenai Bunga Bank. 

2. Untuk mengetahui Pemikiran Muhammad Syafii Antonio 

mengenai bunga bank. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu 

Qayyim Al Jauziyyah dan Muhammad Syafii Antonio mengenai 

bunga bank. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 
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a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran dalam 

hukum islam secara umum dalam persoalan bunga bank. 

b. Manfaat Praktis 

i. Bagi lembaga keuangan, agar kedepannya dapat memperhitungkan 

kembali setiap langkah yang akan diambil dalam setiap transaksi 

keuangan yang rentan akan praktik riba. 

ii. Bagi penulis, sebagai acuan hukum dan referensi agar lebih berhati-

hati. 

iii. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan bank. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian 

yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data untuk mengetahui 

pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literatur 

yang lain yang dikemukakan oleh para ilmuan. 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Maksudnya, 

penulis berupaya untuk mendeskripsikan pandangan Ibnu Qayyim Al 

Jauziyyah dan Muhammad Syafi’i Antonio dalam mengkaji hukum 

bunga bank. 

2. Sumber Data 
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Sumber data pada penelitian ini adalah buku-buku yang 

membahas tentang bunga bank, data yang penulis peroleh juga dari 

buku penulis lain, jurnal ilmiah dan artikel tentang bunga bank yang 

tersebar diberbagai media. 

Penelitian ini berdasarkan topik pemikiran Ibnu Qayyim Al 

Jauziyyah dan Muhammad Syafii Antonio yang membahas tentang 

bunga bank. Fakta oemikiran tersebut bersumber pada jurnal dan buku 

karya Muhammad Syafii Antonio. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan 

mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

bunga bank dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan 

Muhammad Syafi’i Antonio. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan metode 

induktif. Metode induktif adalah kegiatan generalisasi dari penelitian 

terhadap beberapa kasus. Tahapan yang ditempuh dalam analisis 

penelitian yaitu, metode induktif diambil dari beberapa pendapat Ibnu 

Qayyim Al Jauziyyah dan Muhammad Syafi’i Antonio mengenai bunga 

bank. 
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F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan memudahkan penulis dalam melakukan 

penulisan penelitian yang tersusun dalam lima bab yang masing-masing 

memiliki sub-bab dengan susunan sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika Penulisan. 

2. BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis menjelaskan tentang 

kajian pustaka dan teori bunga bank. 

3. BAB III Deskripsi data, pada bab ini penulis menjelaskan tentang 

gambaran umum tantang Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Muhammad 

Syafii Antonio. 

4. BAB IV Analisis Data, pada bab ini penulis membahas pemikiran Ibnu 

Qayyim Al Jauziyyah dan Muhammad Syafii Antonio, serta analisis 

dan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. 

5. BAB V Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari keseluruhan 

rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini. 

 


