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RIBA VERSUS BUNGA DALAM PERBANKAN 

Oleh Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA. 

ABSTRAK 

Riba Versus Bunga menjadi pembicaraan yang sangat menarik khususnya 

dikalangan para ahli hukum dan ekonomi Islam, sehingga sempat menjadi polemik 

dikalangan mereka yakni sebagian meraka ada yang mengatakan bahwa riba dan bunga 

adalah sama saja oleh karena itu haram. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa riba 

dan bunga berbeda, sehingga riba tetap haram dan bunga tidak haram, artinya bahwa 

bunga boleh digunakan dalam kegiatan perbankan 

Oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan dalam makalah ini tentang 

Riba dan Bunga yang menjadi instrumen dalam perbankan, sehingga nanti akan menjadi 

jelas dari sisi konsep dan kedudukan hukumnya. 

Penulisan makalah ini Penulis menggunakan metode deskriptif yakni menjelaskan 

tentang bunga dan riba dari prespektif ekonomi dan Islam, kemudian dianalisa secara 

kualitatif. 

Hasil penulusuran penulis dapat disimpulkan bahwa riba  pengertiannya sama 

dengan bunga yaitu, tambahan terhadap transaksi yang tidak ada mengimbanginya baik 

dalam jual beli ataupun dalam pijam-meminjam, sehingga hukumnya adalah haram. 

Oleh karena itu bank syari’ah tidak menggunakan instrumen bungan dalam menjalankan 

bisnisnya, akan tetapi menggunakan prinsip syari’ah baik dalam penghimpunan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan dana kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan. 

 

Kata Kunci : Riba, Bunga, Bank 
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Pendahuluan 

Riba Versus Bunga menjadi pembicaraan yang sangat menarik khususnya 

dikalangan para ahli hukum dan ekonomi Islam, sehingga sempat menjadi polemik 

dikalangan mereka yakni sebagian meraka ada yang mengatakan bahwa riba dan bunga 

adalah sama saja oleh karena itu haram. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa riba 

dan bunga berbeda, sehingga riba tetap haram dan bunga tidak haram, artinya bahwa 

bunga boleh digunakan dalam kegiatan perbankan 

Riba diharamkan oleh semua agama samawi karena bahayanya sangat besar. Riba 

dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan menghilangkan semangat saling 

tolong menolong sesama manusia. Juga menumbuhkan mental pemboros dan pemalas 

yang tidak mau bekerja. Namun pengharaman itu bagi agama lain selain Islam mulai 

ada penafsiran baru yang akhir membolehkan praktek riba. Semua dilakukan karena 

nafsu serakah manusia.  

Oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan dalam makalah ini tentang 

Riba dan Bunga yang menjadi instrumen dalam perbankan, sehingga nanti akan menjadi 

jelas dari sisi konsep dan kedudukan hukumnya. 

 

Pengertian Riba 

Riba secara bahasa bermakna tambahan (  زيادة ).
 1

  Maksudnya tambahan atas 

modal baik itu sedikit atau banyak. Secara terminologi banyak sekali para pakar 

mengungkapkan pengertian riba. 

Afzalurrahman mengatakan makna riba itu adalah kelebihan atau penambahan. 

Dari segi ekonomi  berarti surplus pendapatan yang diterima pemberi pinjaman dari 

                                                         
1  Said Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), jilid III, h. 179  
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peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau 

berpisah dari sebahagian modalnya selama periode waktu tertentu.
2
  

Ibnu Hajar Askalani mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Afzalurrahman 

bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang maupun uang 

dan  Allama Mahmud al-Hasan Taunki yang mengatakan riba berarti kelebihan atau 

penambahan dan jika suatu kontrak penukaran barang (pertukaran barang dengan 

barang), lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama, 

itulah riba.
3
  Yusuf Qardhawy lebih menegaskan bahwa “setiap pinjaman yang 

diisyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan termasuk riba.”
4
   

Anwar Iqbal Quresy menjelaskan bahwa riba itu adalah tambahan yang diisyaratkan 

dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (pengganti) yang dibenarkan syar’i atas 

tambahan tersebut.
5
 Muhammad Syafi’i Antonio menambahkan bahwa riba berupa 

tambahan yang terjadi dalam jual beli atau pinjam meminjam secara batil atau 

bertentangan dengan prinsip mu’amalah.
6
  

Dan banyak lagi defenisi yang dikemukan oleh ulama-ulama terkemuka lainnya. 

Namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa riba itu adalah kelebihan yang didapat 

baik dalam jual beli yang diberikan oleh peminjam atas modal yang dipinjam baik 

berupa uang atau barang yang diisyaratkan sebelumnya karena adanya perpanjangan 

waktu.  

                                                         
2 Afzalurrahman, Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastagin,  Doktrin Ekonomi 

Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid. III, h. 83 
3 Ibid. 
4 Yusuf Qardhawy, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, terj. Setiwan Budi Utomo, Bunga 

Bank Haram, Jakarta:  Akbar Media Ekasarana, 2001, Cet. ke-1 
5 Anwar Iqbal Quresy, Islam and Theory of Interest, (Lahore, India: S.M Ashraf Publ, 1946), h. 

346 
6 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), Cet. ke-1, h. 37   
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Jika tambahan atau kelebihan itu diberikan sipeminjam secara suka rela tanpa ada 

kesepakatan sebelumnya. Ini tidak dikatakan riba karena itu hanya sebagai ungkapan 

rasa terima kasih dan  kebijaksanaan  saja dari si peminjam dan hal ini boleh-boleh saja. 

Hal seperti inilah yang sering dipraktekkan Nabi SAW, seperti yang beliau sabdakan: 

“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang terbaik dalam pembayaran 

utangnya.” 

       

Dalil yang Mengharamkan Riba 

Ayat yang melarang tentang riba diturunkan secara bertahap agar kondisi 

masyarakat yang sudah mengakar dan terbiasa dengan praktek riba tidak terlalu kaget 

menerima larangan tersebut. Surat pertama yang datang adalah surat ar-Rum ayat 39 

yang berbunyi: 

تَصَمااآ  تجمشرٌااذمت ُِ اا ٍر ت ٌُ ااحم ٍُ ااآتَجَ ٍَ َٗ رت ااَذتنب ُْ تَلىْبااآطرتاَااَّللَاتٌَُشيماا٘تير َلهر َ٘ اا ٍُ تارااًتنَ َ٘ َُشيماا يَااآتىٍر تسر ُِ اا ٍر ت ٌُ ااحم ٍُ ااآتَجَ ٍَ ى ََرااَلتَٗ ٗم رتاَل اأَتنب ُْ َٗ ت َُ تٗ ٌم ٕماا

ت) َُ ف٘م َمُضعر  (93َلُى

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka 

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).”  

 

Ayat ini hanya mengingatkan bahwa riba tidak akan menambah kesejahteraan 

sedikitpun terhadap  seseorang atau negara manapun, malah akan menguranginya.  

Perintah yang kedua yang melarang kaum muslimin  untuk mengambil riba 

secara berlipat ganda jika ia ingin kebahagiaan sejati, kedamaian dan kesuksesan hidup. 

Di dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah SWT berfirman: 
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ت) َُ ٘ تجمُفيرحم ٌُ َتىََعيبنم َلتنب َلجبق٘م َٗ ٍمَضآَيفَةَت يَآتنَُضَعآاَآت َلتَلىشِّ ي٘م َلتََلتجَلُمم ْ٘م ٍَ تَ َِ ٌ َٖآتَلىبزر  (091ٌَآتنٌَُّ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”   

 

Ayat yang diturunkan pada tahun ke-3 Hijrah ini memberi pemahaman bukan 

berarti riba yang tidak berlipat ganda boleh. Adh’afan Mudha’afa (berlipat ganda) di 

sini bukanlah menjadi syarat terjadinya riba tapi berfungsi sebagai hal (keadaan)yang 

menggambarkan kondisi masyarakat bangsa Arab ketika itu. Hal ini lazim dilakukan 

oleh orang Arab. Karena ayat ini diturunkan berhubungan dengan persoalan masyarakat 

sehari-hari, maka bahasanyapun digunakan bahasa yang biasa sesuai dengan keadaan 

ketika itu. Penarikan hukum dengan menggunakan mafhum mukhalafah (pemahaman 

terbalik terhadap teks) tidak dapat digunakan karena ayat di atas punya maksud lain. 

Sedangkan syarat mafhum mukhalafah qaid tidak punya maksud lain. Ini hanya 

menunjukkan bahwa kejadian itu sering terjadi seperti halnya “khasy-yaatul Imlaaq” 

(dalam hubungannya dengan larangan takut miskin, maka membunuh anak dalam surat 

Bani Israil ayat 31). Bukanlah berarti kalau tidak takut miskin maka boleh membunuh 

anak, akan tetapi maksudnya ialah membunuh anak itu sering terjadi karena takut 

miskin
7
.   Maka  pemahaman ayat di atas jika berlipat ganda maka riba tapi jika tidak 

berlipat ganda maka boleh sangat keliru,  karena yang namanya riba, kecil atau besar 

tetap saja tidak boleh. 

Seterusnya surat al-Baqarah ayat 275 – 276 yang datang karena beberapa orang 

mencampuradukkan antara perdagangan dan riba dan hampir tidak ada beda antara 

                                                         
7 Kahar Mansyur, op. cit., h. 138  
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keduannya. Allah mengingatkan akibat dari perbuatan mereka dan supaya mereka 

menjauhi perbuatan mereka tersebut.     

تَرىراَلتيرا اظِّ ََ تَلُى َِ ا ٍر ت ُم ٍُطَآ متَلىشب تَلىبزريتٌَحََخببطٔم ًم آتٌَق٘م ََ تَم تإرَلب َُ ٘ ٍم يَآتََلتٌَق٘م تَلىشِّ َُ ي٘م تٌَلُمم َِ ٌ يَاآتَلىبزر ُُاومتَلىشِّ ٍر ت ٍُامم اآتَلُىبَ ََ ب َلتإّر تقَاآى٘م ٌُ م لَّٖب

يرت ُ٘ ٍَ آَءٓمت َْ ت ُِ ََ يَآتاَ تَلىشِّ ًَ َحشب َٗ ٍَُمت متَلُىبَ نََحوبتنب تَٗ ُم ى ََرَلتنَُصاَحآ ٗم تَيآَدتاَل ُِ ٍَ َٗ رت ٓمتإرىَىتنب شم ٍُ نَ َٗ آتَعيََفت ٍَ َٖىتاَئَمت ُّحَ ٔرتاَآ تَسيِّ ُِ ٍر ظَةٌت

ت) َُ َٖآتَخآىرذمٗ تاٍر ٌُ ت)572َلىْبآسرتٕم  ٌ تنَثٍر تمموبتَمفبآس  بُّ متََلتٌمحر نب َٗ َذقَآترت ٌمُشيرًتَلىصب َٗ يَآت متَلىشِّ تنب َحقم َُ  (572(تٌَ

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai  kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yan telah diambilnya  dahulu (sebelum 

datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah.  Orang yang mengulangi 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 

di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”  

 

Orang  yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang sedang kemasukan 

syetan atau orang gila.  Orang gila tidak dapat menggunakan akalnya. Begitu pula 

orang yang selalu meminjamkan uangnya dengan riba akan selalu berusaha 

memperbanyak uangnya tanpa peduli dengan orang lain, ia kehilangan perasaannya. 

 Ayat terakhir adalah larangan tegas Allah SWT mempraktekkan riba karena riba 

melanggar hukum dalam masyarakat. Dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 Allah 

SWT berfirman: 
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َل َلتَلجبق٘م ْ٘م ٍَ تَ َِ ٌ َٖآتَلىبزر ت)تٌَآتنٌَُّ َِ ٍْر ٍر ُؤ ٍم ت ٌُ ُْحم تمم ُُ يَآتإر تَلىشِّ َِ ٍر ت ًَ آتيَقر ٍَ َٗلت َرسم َٗ َت رت572نب تنب َِ ا ٍر ُ ت َلتيرَحُش َلتاَلَُرّ٘م تجَُفَعي٘م ٌُ تىَ ُُ ر (تاَئ

ت) َُ ٘ َم ََلتجمُظيَ َٗ ت َُ ٘ َم تََلتجَُظير ٌُ َلىرنم َ٘ ٍُ تنَ ءمٗطم تسم ٌُ تاَيَنم ٌُ تجمُبحم ُُ إر َٗ ٔرت َسعم٘ىر َٗ573)  

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu 

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba)maka ketahuilah bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari jalan pengmabilan 

riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula 

dianiaya.”   

 

Ayat diturunkan pada tahun ke- 9 Hijriah. Para ulama menjelaskan ayat ini 

merupakan ayat sapu jagat untuk segala bentuk, kadar, ukuran dan jenis riba. 

Larangan Riba dalam Hadits diantaranya : 

تقَآَه4ت ٌَ َعيب َٗ ت ٔر ٍُ تَصيبىتنمتَييَ ًِّ تَلىْببر ِر ُْٔم،تَي متَي تنب ًَ تَسضر ٌَُش َ تنَيرًتٕمَش ُِ َم٘يرقَآترت»َي ُبَمتَلى َلتَلىغب حَْرب٘م ُْ َل4تٌَآتَسعمَ٘هت«َل ،تقَآى٘م

ت تقَآَه4 ؟ ِب ٕم ت آ ٍَ َٗ ت ر َلىغِّت»نب َٗ ت ر، تيرآَّللب ُشكم ،تَلىشِّ ٌر تَلىٍَحٍر آهر ٍَ ت نَُموم َٗ ت يَآ، تَلىشِّ نَُموم َٗ ت ، تيرآىَحقِّ تإرَلب م تنب ًَ تَلىبحرًتَحشب تَلىْبُفظر قَُحوم َٗ ت ، ُحشم

َْآترتَلىَغآارَّللاَترت ٍر ُؤ َم َمُحَصَْآترتَلى تَلى قَُزفم َٗ ،ت ُحفر تَلىضب ًَ ُ٘ ىًِّتٌَ َ٘ َلىحب َٗ» 

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Tinggalkanlan tujuh dosa 

yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya : Apakah itu Ya Rasulullah? Jawab Nabi : 

Syirik kepada Allah, Berbuat Sihir, Membunuh Jiwa yang diharamkan Allah, kecuali 

yang hak, Makan Harta Riba, Makan Harta Anak Yatim, Melarikan diri dari perang 

jihad pada saat berjuang, dan Menuduh Wanita Mukminat yang sopan(berkeluarga) 

dengan tuduhan zina. (HR. Bukhari). 

آيرش ،تقَآَه4ت َْ ت ُِ ٔرت»َي ٌُ َذ ٕر َشآ َٗ َمآجربَٔم،ت َٗ ُؤمرئَم،ت ٍم َٗ يَآ،ت تَمرَوتَلىشِّ ٌَ َعيب َٗ ٔرت ٍُ تَسعم٘همتنرتَصيبىتنمتَيَي َِ قَآَه4ت«ىََع َٗ َلءٌت»،ت َ٘ تَع ٌُ  «ٕم

Artinya : Dari Jabir, Nabi SAW bersabda : Melaknat Rasulullah SAW pemakan riba, 

yang mewakilinya, Penulisnya, dan Saksinya, dan mereka sama saja. 
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Klasifikasi Riba 

Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan riba itu kepada 2 

macam: 

1. Riba Nasi’ah yaitu tambahan bersyarat yang diperoleh orang yang meminjamkan 

dari si peminjam karena ada penangguhan. 

2. Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar dan takaran yang 

berbeda. Barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam barang ribawi.
8
  

Syafi’i Antonio lebih merinci menjadi:
9
  

1. Riba Utang piutang (Riba Dayn) 

 Riba Qardh yaitu suatu mamfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh) 

 Riba Jahiliyyah yaitu uang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam 

tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 

2. Riba Jual beli (Riba Buyu) 

 Riba Fadhal  

 Riba Nasi’ah  

Nabi menyebutkan pengharaman terhadap barang ribawi. Dari Abu Said bahwa 

Rasulullah saw bersabda: 

4ت ٌَ َعيب َٗ ٔرت ٍُ ،تقَآَه4تقَآَهتَسعم٘همتنرتَصيبىتنمتَييَ ُذسريِّ تَلُىخم ٍذ  تنَيرًتَععر ُِ ،ت»َي تيرآُىبمشِّ َلُىبمشُّ َٗ ةر،ت ةمتيرآُىفرضب َلُىفرضب َٗ َٕبر،ت تيرآىزب َٕبم َلىزب

َرت َُُّللَاتير ٍر ُيحر،ت َر تيرآُى ُيحم َر َلُى َٗ شر،ت َُ تيرآىحب شم َُ َلىحب َٗ ٍشر،ت عر تيرآىشب ٍشم عر َلىشب تَٗ زم خر َُ ٗرتَلُعحََضَلَد،تاَقَُذتنَُسيَى،تَل تَصَلَد،تنَ ُِ ََ ،تاَ َذ  ،تٌََذَلتيٍر ُُو 

َلءٌت َ٘ ٔرتَع ًتاٍر ُعطر َم َلُى ت،«َٗ

 

                                                         
8 Said Sabiq, op. cit., h. 178 
9 Muhammad Syafi’I Antonio, op. cit. h. 41 
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“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum tepung 

dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam bayaran harus dari 

tangan ke tangan(cash). Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, 

sungguh ia telah berbuat riba, pengambil dan pemberi sama bersalah.”(HR. 

Muslim). 

 

Praktek Riba Zaman Jahiliyyah 

Kita perlu melihat riba dalam perspektif sejarah.  Riba yang banyak terjadi pada 

zaman Jahiliyyah adalah riba Nasi’ah. Imam Malik seperti yang dikutip oleh Mannan 

mengatakan bahwa pada zaman Jahiliyyah yang dikatakan riba adalah ketika pada suatu 

saat dalam suatu jangka tertentu dan periodenya telah habis, si pemberi hutang bertanya 

kepada orang yang berutang, apakah ia akan mengambalikan hutangnya atau menaikkan 

hutangnya. Jika ia membayarnya akan diterima, jika tidak maka jumlah hutang itu akan 

dinaikkan dan ia diberi perpanjangan waktu. Demikian juga yang dikemukakan oleh 

Imam Razi, pada zaman Jahiliyyah, masyarakat biasa meminjamkan uang mereka dan 

memperoleh riba setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkan. 

Bilamana mana waktu pelunasan tiba, dimintakan jumlah pokok yang dipinjamkan, dan 

jika yang berutang tidak mampu mengembalikannya, si pemberi utang menaikkan 

jumlah pinjaman untuk keuntungannya sendiri dan memberi perpanjangan waktu.
10

  

Anwar Iqbal al-Quresi mengungkapkan kebiasaan orang Arab sebelum Islam 

dalam transaksi dagang sebagai berikut dalam tiga tahapan: 

                                                         
10 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics; Theory and Practice, Terj. M. Nastagin, Teori 

dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 119 
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1. Seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa 

pembayaran akan dilakukan pada tanggal yang telah disepakati bersama. Apabila 

pembeli tidak dapat membayarnya pada waktu yang telah ditentukan maka diberikan 

waktu tenggang tapi peminjam memberi tambahan atas perpanjangan waktu. 

2. Seseorang meminjam sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dengan syarat 

pada saat jatuh tempo peminjam membayar pokok pinjaman berikut tambahannya. 

3. Sipeminjam dan pemberi pinjaman setuju atas suatu tingkat tanbahan (riba) tertentu 

selama jangka waktu tertentu. Ketika jatuh tempo, pemimjam tidak mampu 

melunasi hutangnya beserta jumlah tambahannya, ia diharuskan membayar 

tambahan lagi sebagai tambahan waktu yang diberikan.
11

     

Dari sini kita dapat melihat  bahwa riba pada zaman Jahiliyyah awalnya hanya 

bersifat qardhul hasan (pinjaman lunak dimana pinjaman dikembalikan sebanyak modal 

yang dipinjam tanpa ada tambahan). Riba baru muncul ketika sipeminjam tidak mampu 

membayar pada saat jatuh tempo, maka ketika itu diberi tambahan waktu dan 

peminjampun setuju untuk memberikan tambahan atas tambahan waktu yang telah 

diberikan. Namun kemudian berkembang  menjadi riba yang berlipat ganda, ratenya 

semakin lama semakin besar sampai kekayaan peminjam habis terisap seiring dengan 

bertambahnya waktu. Diukur dari segi etika sosio-ekonomi manapun tingkat tambahan 

ini dianggab melampaui batas.   

Hal ini memang lazim dilakukan pada masa itu. Kemudian datang Islam 

melarang tindakan tersebut karena menimbulkan dampak yang sangat tidak baik sekali 

terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Pelarangannyapun tidak dilakukan secara 

drastis tapi secara berangsur-angsur . Inilah kebijaksanaan al-Qur’an yang memahami 

                                                         

 
11 Anwar Iqbal Quresy, op. cit., h. 49 
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kondisi bangsa Arab. Sesuatu yang sudah dianggab lazim dan menguntungkan pada 

masa itu tiba-tiba dilarang, tentu untuk menyadarkannya butuh proses dan jangka 

waktu.       

Riba dalam pandangan Non-Muslim 

Kalangan non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani  dan Yunani dan Romawi juga 

membicarakan masalah riba secara serius. Riba pada awalnya adalah sesuatu yang 

sangat dilarang dalam agama mereka yang kemudian terjadi perubahan secara bertahap-

tahap akibat nafsu serakah manusia. 

Filosof Yunani 

Para filosof Yunani besar menganggab bahwa bunga sebagai sesuatu yang  tidak 

adil. Ada beberapa filosof Yunani yang mengemukakan pemikiran tentang ini 

diantaranya:  

 Plato (427 –347 SM) 

Dalam karyanya “Laws” Plato mengecam bunga. Ada dua alasan yang 

dikemukakan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam 

masyarakat. Kedua, bunga merupakan merupakan alat golongan kaya untuk 

mengeksploitasi golongan miskin.
12

 

 Aristoteles ( 384 – 322 SM ) 

Aristoteles dalam karyanya “Politics” membandingkan bunga dengan ayam betina 

mandul yang tidak bisa bertelur. Sekeping uang tidak bisa beranak kepingan uang yang 

lain.
13

 Bunga adalah laba yang tidak wajar yang tidak bisa digolongkan ke dalam 

perdagangan legal. Fungsi uang adalah alat tukar atau medium of exchange. 

Menjadikannya sebagai benda yang diperjualbelikan tidaklah sesuai dengan fungsi uang 

                                                         
12 Muhammad Syafi’I Antonio, op. cit., h. 44 
13 Muhammad Abdul Mannan, op. cit., h. 121 
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itu sendiri. Dia menegaskan  uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui 

bunga.  Uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu 

pasti terjadi.
14

 Jadi pengambilan secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil. 

Filosof Romawi 

 Cato ( 243 – 149 SM)  

Cato mengutuk orang-orang Rowami yang mempraktekkan pengambilan bunga.  

Dia memberikan dua ilustrasi  untuk melukiskan antara perniagaan dan memberikan 

pinjaman. Pertama,Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai resiko, 

sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. Kedua, 

Ada sebuah perbandingan antara seorang pencuri dengan seorang pemakan bunga. 

Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan disenda empat kali 

lipat.
15

     

 Cicero ( 106 – 43 SM)  

Sama dengan Cato, Cisero juga mengutuk orang-orang Romawi yang 

mempraktekan bunga. Dia menasehati anaknya agar menjauhi dua pekerjaan 

diantaranya memberi pinjaman dengan bunga.
16

 

Jadi alasan filosof Romawi dalam penolakan bunga tidak jauh berbeda dengan 

Yunani. Mereka sama-sama menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan 

keji. 

Yahudi 

  Orang Yahudi dalam kitab suci mereka sebenarnya juga dilarang 

mempraktekkan pengambilan bunga, baik dalam kitab Old Testament (Perjanjian Lama) 

                                                         
14 Muhammad Syafi’I Antonio, loc. cit. 
15 Ibid. h. 44-45 
16 Ibid.  
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maupun undang-undang Talmud seperti yang dikutip oleh Syafi’i Antonio dalam 

bukunya “Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek” yaitu:
17

 

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: 

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang 

yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang 

terhadap dia, janganlah engkau bebankan beban uang terhadapnya”   

 

Kitab Deoteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat19 menyatakan: 

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan 

makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.” 

 

Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan: 

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau 

harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah 

engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu 

janganlah kau berikan dengan meminta riba”   

 

Allah memang telah meninggikan Kaum Yahudi dari kaum yang lain tapi mereka 

menjadi angkuh dan banyak melanggar perintah-perintah Allah SWT sebagaimana 

dijelaskan dalam surat: 

 Al-Dukhaan ayat 32 

ت) َِ ٍ َر تَييَىتَلُىَعآىَ  ٌ ُي تَييَىتير ٌُ تَلُخحَُشَّإٓم ىَقَذر َٗ95) 

                                                         
17 Ibid., h. 43. Lihat juga Kahar Mansyur dalam “Beberapa Pendapat Megenai Riba” , Jakarta: 

Kalam Mulia, 1999. Cet. ke-3, h. 33   
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“ Kami (Allah) telah memilih mereka (Yahudi) berdasarkan ilmu Kami dari 

semua penghuni alam semesta ini.” 

 Al-Baqarah ayat 47: 

ت)ٌَت َِ ٍ َر تَييَىتَلُىَعآىَ ٌُ ُيحمنم نًَِّّتاَضب َٗ ت ٌُ ٍُنم تَييَ ثم َُ َُّع تَلىبحرًتنَ ًَ حر ََ َٗلتّرُع َوتَلُرممشم  (77آتيَْرًتإرُعَشَلئٍر

“Wahai Bani Israil. Ingat-ingatlah nikmat-Ku yang telah aku berikan kepadamu. 

Sesungguhnya Aku telah melebihkan kamu dari semua penghuni alam ini.”     

Orang Yahudi kemudian merubah ajaran Taurat mengenai riba agar bisa 

menghisap dan menyikat harta non-Yahudi  karena keangkuhan mereka . Pandangan 

mereka kepada non-Yahudi hanyalah pandangan meremehkan dan merendahkan. Hal 

ini disinyalir oleh Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 46 : 

ٔرت عر َلضر َ٘ ٍَ ت ُِ تَي ٌَ تَلُىَنير َُ ا٘م َٕآدمَٗلتٌمَحشِّ ت َِ ٌ تَلىبزر َِ  ...........ٍر

“Diantara orang-orang Yahudi ada yang mengubah-ubah kalam Allah dari 

tempatnya.......” 

Kemudian surat al-Maidah ayat 15 menjelaskan:  

َآ تَسعم٘ىْم ٌُ آَءمم َْ ُرتقَُذت َُٕوتَلُىنرحَآ رتّماٌ٘ستتٌَآتنَ تنب َِ ا ٍر ت ٌُ اآَءمم َْ تقَاُذت اش  تَمٍُر ُِ تَي ٌَُعف٘م َٗ ُرت تَلُىنرحَآ َِ ٍر ت َُ تجمُخف٘م ٌُ ُْحم آتمم َب ٍر َشَلت تَمٍُر ٌُ تىَنم ِم ٌمبٍَِّ

ت) ٌِ بٍر ٍم ت ٌُ مرحَآ َٗ02) 

“Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami 

(Muhammad) menerangkan kepadamu kebanyakan dari apa-apa yang telah kamu 

sembunyikan dari al-Kitab itu.”  

Surat an-Nisa’ ayat 160 –161: 

اشَت رتَمٍُر تنب ور تَعابٍر ُِ تَيا ٌُ ٕر يرَصاذِّ َٗ ت ٌُ يبُثتىَٖم تطٍَِّبَآت تنمحر ٌُ ٖر ٍُ َْآتَييَ ٍُ َٕآدمَٗلتَحشب ت َِ ٌ تَلىبزر َِ ٍر ت  ٌ قَاُذت021َلت)اَبرظمُي َٗ يَاآت تَلىشِّ ٌم ٕر نَُخازر َٗ (ت

آت) ََ تَيَزَليَآتنَىٍر ٌُ ُْٖم ٍر ت َِ ٌ نَُيحَُذَّآتىرُيَنآارشر َٗ ت ور َلَهتَلىْبآطرتيرآُىبَآطر َ٘ ٍُ تنَ ٌُ ٖر نَُمير َٗ ُْٔمت َلتَي ٘م  (020ّٖم

“Disebabkan penganiayaan sebagian orang-orang Yahudi itu telah kami 

haramkan atas mereka yang baik-baik yang selama ini kami halalkan bagi mereka 
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dan disebabkan mereka banyak menghalangi jalan peraturan Allah SWT. Begitu 

pula karena mereka banyak melakukan riba padahal dari dahulu mereka sudah 

dilarang. Mereka mengambil harta manusia secara bathil. Kami telah menyiapkan 

azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir.”  

 

Kitab suci yang semula menjadi pegangan, mereka rubah. Mereka hanya 

mengharamkan riba terhadap sesama Yahudi. Adapun usaha mereka dengan non-

Yahudi mengenai riba mereka bolehkan.  Dalam buku Talmudz  sebagaimana yang 

dikutip Kahar Mansyur dikatakan bahwa Musa mengajarkan dengan tegas, “Wajib 

meminjami non Yahudi dengan meriba. “Terdapat pula, “Kamu mungkin saja menipu 

non Yahudi, kamu meminjamkan dengan mengambil riba yang keji itu. Tetapi bila 

kamu menjual atau membeli sesuatu dari karibmu sesama Yahudi, maka jangan kamu 

perdayakan dan tawar menawar dengannya.”
18

     

Kristen   

Agama kristen sangat mengecam praktek pengambilan bunga. Dalam Lukas 

6:34-35  praktek pengambilan bunga sangat dikecam. Ayat tersebut berbunyi:  

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap 

akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun  

meminjamkan orang berdosa supaya mereka menerima  kembali sama banyak. Tetapi 

kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan 

tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-

anak Tuhan Yang Mahatinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu 

berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”     

                                                         
18 Kahar Masyur, op. cit., h. 33, dikutip dalam Talmudz, Sejarah dan ajarannya, oleh Zhafar Islam 

Khan, h. 79  
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Tetapi secara bertahap muncul penafsiran dari para pemuka agama Kristen 

tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktekkan  pengambilan bunga akibat 

ketidak tegasan ayat diatas.. Berbagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen itu 

dapat dikelompokkan kepada tiga periode:
19

 

1. Pandangan para pendeta awal Kristen (abad I - XIII) 

Pada periode ini, mereka mengharamkan bunga. Mereka juga merujuk kepada 

Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. Diantara pendeta yang 

mengecamnya antara lain: St. Ambrose mengecam pemakan bungasebagai penipu dan 

pembelit (rentenir). St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggab bunga sama 

dengan perampokan dan banyak lagi yang lainnya. Dan banyak lagi pendeta-pendeta 

lain yang punya pendapat sama seperti Stt. Basil (329-379), St. Gregory dari Nysaa 

(335-395), St. John Chrysostom (344-407), St. Augustin  dan lain lain.  Larangan bunga 

juga dkeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (canon) dintaranya undang-

undang Council of Elvira (Spanyol tahun 306), Council of Arles (tahun 314), First 

Council of  Nicaea (tahun 325) dan lain-lain.  

2. Pandangan para sarjana Kristen (Abad XII-XVI) 

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian 

dan perdagangan. Uang dan kredit sudah menjadi unsur yang sangat penting dalam 

masyarakat. Mereka membahas bunga tidak hanya dari segi moral semata tetapi juga 

dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya.  Redefinisi bunga dilakukan. Mereka mulai 

membedakan antara interest dengan usury. Menurut mereka interest adalah bunga yang 

dibolehkan sedangkan usury bunga yang tidak berlebihan dan inilah yang dibolehkan.  

Tokoh sarjana Kristen yang memberikan sumbanngan pemikiran tentang hak ini antara 

                                                         
19 Syafi’I Antonio, h. 45-46 
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lain: Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxxerre (1160-1220), St. Raymond 

of Pennafoete (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas 

(1225-1274) dan lain-lain. Mereka sampai kepada suatu kesimpulan: 

 Niat dan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman 

adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. 

 Mengambil bunga dari  pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya 

tergantung pada niat si pemberi utang. 

3. Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI – Tahun 1836) 

Pada periode ini  para reformis telah merubah dan merubah pandangan mengenai 

bunga. Mereka itu anara lain John Calvin (1509 – 1564), Charles du Moulin (1500-

1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-

1560), dan Zwingli (1484-1531). Beberapa penda[pat Calvin sehubungan dengan 

bunga:  

 Dosa apabila bunga memberatkan. 

 Uang dapat membiakkan. (Kontra dengan Aristoteles) 

 Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi. 

 Jangan mengambil bunga dari orang miskin. 

Du Moulin malah mendesak agar bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan 

digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise membenarkan semua pengambilan 

bunga. Menurutnya menjual uang dengan uang adalah suatu perdagangna biasa dan 

agama tidak perlu mencampuri hal yang berhubungan dengan bunga. 
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Riba Versus  Bunga 

Larangan pengambilan riba jelas dan pasti tertera dalam al-Qur’an dan tidak ada 

yang memperdebatkannya. Konsep bungapun banyak dikecam oleh berbagai agama. 

Namun setelah muncul kaum kapitalis, bungapun timbul. Pada waktu itu perekonomian 

dan perdagangan berkembang sangat pesat. Uang dan kredit menjadi unsur yang sangat 

penting. Pinjaman untuk memberikan modal kerja mulai terwujud diantara para 

pedagang. Pasar mulai terbentuk secara perlahan-lahan. Proses ini mendorong 

timbulnya suku bunga pasar secara meluas. 

Sekarang timbul pertanyaan apakah ada perbedaan antara riba dalam al-Qur’an 

dengan bunga dalam dunia kapitalis? Ada yang berpendapat bahwa yang dilarang al-

Qur’an adalah riba bukan bunga sementara mazhab pemikiran lain berpendapat bahwa 

tidak ada perbedaaan antara riba dengan bunga. 

Untuk lebih jelas antara Riba dan Bunga, maka akan dijelaskan dulu pengertian 

Bunga. Berkaitan dengan pengertian bunga, para ahli memberikan pengertian yang 

bermacam-macam, diantaranya : 

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan bahwa Bunga adalah balas jasa atas pinjaman 

uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor. Menurut DR. Budiono 

sebagaimana dikutif oleh Malayu Hasibuan bahwa bunga  bisa diartikan denga Rate of 

Interst, yaitu harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas 

penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.
20

 

Jika dilihat dari pengertian di atas maka penulis bisa mengambil kesimpulan 

bahwa bunga sama dengan riba. Hl ini juga dikemukakan oleh Mannan bahwa 

sebenarnya menyebut riba dengan bunga tidak merubah esensinya. Riba dalam al-

                                                         
20 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2001, hal 18-19. 
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Qur’an dan Bunga pada perbankan modern  sebenarnya merupakan dua sisi mata uang 

yang sama karena riba dan bunga, dua-duanya merupakan ekses dari modal. 

Oleh karena itu pantas para ahli dikalangan dunia Islam termasuk ulama di 

Indonesia berpendapat bahwa bunga sama dengan riba seperti di bawah ini : 

1. Dewan Studi Islam al-Azhar, Cairo 

Bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan 
21

 

2. Rabithah Alam Islamy 

Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang 

diharamkan.
22

  

3. Majma’ Fiqh Islamy, Organisasi Konferensi Islam 

Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu 

membayarnya, dsemikian pula tambahan (atau bunga) atas  pinjaman dari permulaan 

perjanjian  adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari’ah
23

   

4. Pandangan Ulama Indonesia  

Berbagai fatwa dari ormas-ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia seperti 

Muhammadiyah dan NU juga telah banyak membahas riba terkait dengan bunga. 

Muhammadiyah  

Majlis Tarjih Muhammadiyah mengemukan bahwa bunga yang berlaku selama ini 

adalah perkara Mutasyabihat (tidak jelas halal dan haramnya). Kata-kata mutasyabihat 

dalam pengertian bahasa adalah perkara yang tidak jelas.  Dalam pengertian Syara’ 

sebagai yang tersimpul dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu’man bin 

Basyir yang berkesimpulan sebagai berikut: Bahwasanya yang halal itu jelas dan yang 

                                                         
21

 Konferensi DSI Al-Azhar, Muharram 1385 H/Mei 1965 M  
 

22
  Keputusan No. 6 Sidang ke 9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H 

23
 Keputusan No. 10  Majelis Majma’ Fiqh Islamy, Konferensi OKI ke-2, 22-28 Desember 1985  
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haram itu jelas yaitu yang dijelaskan oleh al-Qur’an dan Hadits. Misalnya daging onta 

halal dimakan, daging khinzir (babi) haram dan lain-lain sebagainya. Selain dari itu ada 

beberapa hukum yang tidak jelas halal dan haramnya bagi seseorang maka inilah yang 

dinamakan mutasyabihat. Dalam keadaan seperti ini Nabi menganjurkan kita untuk 

berhati-hati dengan menghindari dan menjauhinya demi menjaga kemurnian jiwa dan 

pengabdian kita kepada Allah SWT.  
24

 

Nahdlatul Ulama 

 Lajnah Bahsul Masail NU juga mengemukakan tiga pendapat tentang hukum 

bunga bank yaitu haram, syubhat, halal dan. Meskipun ada perbedaan pendapat itu, 

Lajnah itu memutuskan untuk kehati-hatian lebih baik memilih pendapat yang 

mengatakan riba itu haram.
25

 

Majelis Ulama Indonesia 

1) Bunga bank sama dengan riba  

2) Tidak sama dengan riba  

3) Subhat, MUI harus mendirikan bank alternatif
26

  

Kalau kita perhatikan berbagai pendapat yang ada mayoritas pendapat 

mengatakan bahwa bunga adalah sesuatu  yang seharusnya atau mesti dihindarkan.  

 

Beberapa Alasan Pembolehan Bunga 

Ada beberapa alasan yang dikemukakan kenapa bunga dibayarkan antara lain 

adalah: 
27
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 Muhammad Syafi’I Antonio, op. cit., h. 61-62  
25

Ibid, h. 63  
26

Lokakarya alim ulama,  Cisarus1991 
27

 Dikutip dari makalah Bapak Cecep Maskanul Hakim, Bunga dan Riba dalam Perspektif     

Sejarah & Agama, dpresentasikan pada tanggal …di Wisma Fajar Lihat juga Muhammad Syafi’i 

Antonio, op. cit, h. 69-76    
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 Boleh mengambil bunga karena darurat 

 Pada tingkat wajar tidak mengapa bunga di dibebankan 

 Opportunity Lost yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang  oleh 

pihak lain. 

 Bunga untuk konsumtif dilarang, tapi unutk prodiktif dibolehkan. 

 Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya. Dan harga uang itu adalah bunga 

 Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi 

 Bunga sebagai upah menunggu (Abstinence Concept, Senior) 

 Nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depan (Time value 

of money). 

 Di zaman nabi tidak tidak ada bank, dan bank bukan Syakhsiyyah Mukallafah 

(yang terkena kewajiban menjalankan hukum syari’ah) 

Semua banyak mendapat kritikan baik dari ekonom konvensional sendiri maupun 

ekonom muslim.  

Perbankan Syari’ah 

Bank secara bahasa berasal dari bahasa Perancis terambil kata  banque dan 

banco dari bahasa Itali yang berarti peti/lemari  atau bangku. Konotasi kedua kata ini 

menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersil. Kata peti atau 

lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti 

emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Kata banco berarti meja atau counter atau 

tempat usaha penukaran uang, hal ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu penukaran 

uang.
28

 

                                                         
28 Drs. Zainul Arifin, MBA. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, Jakarta, Alvabert, 2002, hal 2 
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Secara istilah  menurut Verryn Stuart sebagaimana dikutif oleh Hasibuan bank 

adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain dengan 

memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain. Menurut B.N. Ajuha 

bank adalah menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara 

menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk 

keuntungan masyarakat.
29

   

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
30

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menarik dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk simpanan yang kemudian 

menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk 

pembiayaan atau kredit. Dilihat dari pengertian tersebut bahwa bank adalah sebagai 

lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan 

dana. 

Sedangkan yang dimaksud dengan bank syari’ah adalah Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan BankPembiayaan Rakyat Syariah.  

Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam 

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
31

 

 Dengan demikian ketika bank syari’ah menjalankan fungsinya yaitu  menarik 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan menyalurkan dana kepada 

                                                         
29 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2001, hal 2 
30 UUD Perbankan Syari'ah No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 
31 UUD Perbankan Syari'ah No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 12 
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masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka bank syari’ah menggunakan Prinsip 

Syari’ah. 

Prinsip Syari’ah yang digunakan oleh bank syari’ah dalam simpanan adalah 

akad Wadhi’ah dan Mudharabah. Whadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendaki.
32

  

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak 

pertama sebagai shahibul maal menyediakan dana/modal 100%, sedangkan pihak kedua 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.
33

. 

Akad  Wadhi’ah diaplikasikan dalam simpanan giro, sehingga dikenal dengan 

giri wadhi’ah, sedangkan akad mudharabah diaplikasikan dalam tabungan dan deposito, 

dikenal dengan istilah tabungan mudhrabah dan deposito mudharabah. Nasabah sebagai 

Shohibul Maal(pemilik modal) dan Bank sebagai Pengelola(Mudharib). 

Prinsip Syari’ah digunakan oleh bank syari’ah dalam bentuk pembiayaan atau 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya ada beberapa prinsip, 

yaitu : 

1.  Prinsip Profit and Loss Sharing dengan menggunakan akad Mudharabah, 

Musyarakah. 

                                                         
32 M. Syafe’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek, Jakarta, GIP, hal 85 
33 Ibid hal 95 
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Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau amal 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan.
34

 Aplikasinya bank dan nasabah bekerjasama untuk menyelesaikan 

sebuah proyek usaha yang masing-masing menyerahkan modal sesuai dengan 

kemapuannya dan bersama-sama mengelola, keutungan dan kerugian dibagi sesuai 

modal yang disetorkan. 

2. Prinsip Syari’ah dalam bentuk jual beli menggunakan akad Murabahah, Salam, dan 

Istishna. 

Murabahah adalah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati. Salam adalah Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Istishna adalah akad penjualan anatara 

Pembeli dan Pembuat barang yang barangnya diserahkan kemudian hari sedangkan 

pembayarannya bisa dilakukan dimuka, dicicil atau diakhir ketika barang sudah 

selesai akan diserahkan.
35

 Aplikasi di bank adalah bank sebagai penjual sedangkan 

nasabah sebagai pembeli. 

3. Prinsip Syari’ah dalam bentuk Sewa menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahia 

bi tamlik. 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 

upah, sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Ijarah Muntahia Bit Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan 

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di 

                                                         
34 Ibid hal 90 
35 Ibid hal 101-173 
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tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan 

dengan ijarah biasa. 

4. Prinsip Syari’ah dalam bentuk Jasa menggunakan akad Wakalah, Kafalah, Hiwalah, 

Ar Rahn dan Al Qardh. 

Wakalah adalah Penyerahan, Pendelagasian, atau Pemberian mandat, atau bahasa 

lain pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang 

diwakilkan. 

Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan 

berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain 

yang wajib menanggungnya. 

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali atau dengan kata lain meminjamankan tanpa mengharapkan imbalan. 

Penutup 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa riba  pengertiannya sama 

dengan bunga, sehingga hukumnya adalah haram. Oleh karena itu bank syari’ah tidak 

menggunakan instrumen bungan dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi 

menggunakan prinsip syari’ah baik dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan atau menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 

Wallaahu ‘alam 
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