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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Preferensi 

 

1. Pengertian Preferensi  

Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan 

konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.
32

 Preferensi 

merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.
33

 Preferensi juga 

diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu 

produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. 

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab mendefinisikan 

preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan 

perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi  

yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan 

senang atau puas.
34

 

Sedangkan menurut Andi Mappiare definisi preferensi adalah suatu 

perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu piliha tertentu.
35
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Dalam kajian ekonomi, Ada empat prinsip pilihan rasional yaitu:
36

 

a. Kelengkapan ( Completeness ) 

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan 

keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan. Konsumen 

dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Bila A dan B 

ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu selalu dapat 

menentukan secara tepat satu diantara kemungkinan yang ada. Dengan 

kata lain, untuk setiap dua jenis produk A dan B, konsumen akan lebih 

suka A dari pada B, lebih suka B daripada A, suka akan kedua-duanya, 

atau tidak suka akan kedua-duanya. Preferensi ini mengabaikan faktor 

biaya dalam mendapatkannya. 

b. Transivitas ( Transivity ) 

Prinsip ini, menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam 

menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa 

alternatif pilihan produk. Dimana jika seorang individu mengatakan 

bahwa “produk A lebih disukai daripada produk B” dan “produk B lebih 

disukai daripada produk C”, maka ia pasti akan mengatakan bahwa 

“produk A lebih disukai daripada produk C”. Prinsip  ini sebenarnya 

untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu 

dalam hal pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 

alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam 
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memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan 

produk lain. 

c. Kontinuitas (Continuity)  

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan 

“produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang 

mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. 

jadi ada suatu kekonsistenan seorang konsumen dalam memilih suatu 

produk yang akan dikonsumsinya. 

d. Lebih Banyak Lebih Baik ( The More Is The Better ) 

Prinsip ini mejelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika 

individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. 

Sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya 

demi kepuasan yang akan didapat. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi 

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap barang dan jasa 

dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:
37

 

a. Faktor-faktor kebudayaan 

1) Kebudayaan, Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk 

lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia 

umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan 

seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu 
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proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga 

sosial penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan 

terbuka dengan nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi 

dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan dan 

jiwa muda. 

2) Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang 

lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi 

empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok 

ras, dan area geografis. 

3) Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen 

dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara 

hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan 

perilaku serupa. 

b. Faktor-faktor sosial 

1) Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di 

antaranya kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup 

berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman 

sejawat. Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang 

mana interaksi yang terjadi kurang berkisanambungan. Kelompok 

yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. 
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Sebuah kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah 

kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu. 

2) Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan 

pembeli, yang pertama ialah Keluarga orientasi, yang merupakan 

orang tua seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan 

pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi 

pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu 

pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi 

pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat 

dan telah diteliti secara intensif. 

3) Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok 

selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam 

setiap kelompok dapat di identifikasi dalam peran dan status. 

c. Faktor Pribadi 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga 

dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian 

terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup 

psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau 

transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. 

2) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap 

produk dan jasa tertentu. 
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3) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang di 

ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. Gaya 

hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang 

berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan 

sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

4) Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian 

adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang 

memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. 

d. Faktor-Faktor Psikologis 

1) Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari 

suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak 

nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan 

yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk 

diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.  

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya 

menggerakkan. Seorang konsumen tergerak membeli suatu produk 

karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan 

sehingga konsumen tergerak membeli suatu produk itulah yang 

disebut motivasi. Sedangkan yang memotivasi untuk membeli 

namanya motif. 

Menurut Jeffrey, et al (1996) proses motivasi terjadi karena 

adanya kebutuhan, keinginan maupun harapan yang tidak terpenuhi 

yang menyebabkan timbulnya ketegangan. Pada tingkat tertentu 
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ketegangan ini akan berubah menjadi hasrat yang mendorong individu 

melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan, 

keinginan dan hasratnya tersebut. Proses lengkap mengenai motivasi 

terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam proses motivasi meliputi:  

a) Kebutuhan  

Setiap konsumen memiliki berbagai ragam kebutuhan yang antar 

individu bida berbeda-beda. Kebutuhan ini ada yang bersifat 

fisiologik dan tidak dipelajari, tetapi ada juga yang bersifat 

dipelajari. Kebutuhan yang sifatnya fisiologik dan tidak dipelajari 

antara lain kebutuhan akan makanan, udara, air dan pakaian. 

Kebutuhan yang dipelajari antara lain penghargaan diri, prestise, 

kekuasaan dan lain-lain. 

b) Perilaku  

Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam usaha 

memenuhi kebutuhan. Perilaku ini dapat di amati dalam bentuk 

pengambilan keputusan, pemilihan merek dan penolakan terhadap 

suatu produk.  

c) Tujuan  

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh konsumen 

sebagai hasil atas tindakan yang dilakukan. Tujuan yang dipilih 

oleh konsumen dipengaruhi oleh faktor pengalaman pribadi, 

kapasitas fisik, norma-norma dan nilai-nilai budaya yang ada serta 

kemampuannya untuk mencapai tujuannya tersebut. 



28 
 

2) Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukan informasi, untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

3) Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. 

4) Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif 

yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.  

2. Preferensi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam empat prinsip pilihan rasional belum cukup sebab masih 

ada prinsip yang harus diperbaiki dan ada beberapa penambahan yakni:
 38

 

a. Objek barang dan jasa tersebut harus halal dan toyib. 

b. Kemanfaatan atau kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi, artinya 

lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun 

orang lain. 

c. Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak 

terlalu sedikit atau kikir, tetapi pertengahan. 

 

Preferensi dalam Islam dikaji di mana seseorang dalam menggunakan 

kekayaan harus berhati-hati, yang terpenting dalam hal ini adalah cara 

penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang 

mengandung maslahah (baik dan manfaat). Agar kekayaan atau harta 
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tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi individu  

tersebut. 
39

 

Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu dalam 

memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu dalam memilih. 

Islam menganggap kebebasan adalah sebagai fondasi dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan kemuliaan manusia. Kebebasanlah yang membedakan 

manusia dengan makhluk lainnya. Al-Quran menjelaskan pengetahuan dan 

kekuasaan Allah atas apa-apa yang telah ditetapkan-Nya untuk manusia.  

Disamping itu Al-Quran juga memberikan penekanan besar kepada 

kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling 

utama ialah kebebasan individu untuk memilih suatu alternatif yang tepat 

walaupun peluang untuk memilih suatu alternatif lain yang salah juga besar. 

Hanya melalui penggunaan kebebasan dengan benar sajalah manusia 

terdorong untuk melakukan sikap-sikap terpuji.
 40

 

Seorang individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk memulai, 

mengelola, mengorganisasi, mengurus dan mempunyai bentuk perniagaan 

menurut kehendak. Tiap orang bebas bergerak kemana saja yang ia 

kehendaki atau inginkan demi mencari penghidupan dan bebas 

menggunakan bermacam-macam cara dalam usaha mendapatkan kekayaan 

asalkan tidak menggunakan cara-cara yang haram atau mengambil barang 

yang haram.  
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Walau bagaimanapun, perlu diingat bahwa kebebasan individu, 

bukannya mutlak dan tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal: 

pertama: individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak 

melanggar dan mengambil hak-hak orang lain , kedua: dia harus mengambil 

cara yang halal dan tidak mengamalkan cara yang haram untuk mencari 

penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram. Seperti firman 

Allah dalam Al-Quran yang berbunyi :  

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu”. 
41

  

 

Di sebutkan pula dalam firman Allah yang berbunyi: 

…… 

Artinya : “…Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma´ruf dan 

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar…”. 
42

  

Ayat diatas memberikan tuntunan kepada seorang mukmin supaya 

senantiasa menggunakan hak dan kebabasan mereka berdasarkan prinsip 

yang telah digariskan. Batasan-batasan disusun menurut konsep perkara-
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perkara baik (thaibat) dan perkara-perkara buruk (khaibaith), yang memberi 

kebebasan kepada umat Islam untuk memperoleh dan memiliki sesuatu 

menurut cara mereka. Ayat yang berarti “janganlah kamu mengikuti 

langkah syaitan” merujuk kepada cara yang haram. Islam melarang semua 

cara tidak benar yang kerap dilakukan manusia untuk mendapatkan hak 

orang lain, tidak adil, buruk dan keji. Islam membenarkan umatnya untuk 

menggunakan semua cara dalam menyangga kehidupannya selama cara itu 

wajar.
43

 

Ekonomi Islam memberikan arahan agar setiap preferensi kita 

terhadap suatu hal haruslah mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai 

dalam Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang menjadi 

dasar dari pandangan hidup Islam. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam 

tersebut menjiwai masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial 

ekonominya.  

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan 

dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi di representasikan 

dengan empat aksiomatik yakni:
44

  

a. Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh 

terhadap Tuhan dan merupkan dimensi vertikal Islam. Menciptakan 

hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia 

atas segala perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya, sehingga segala 
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yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan. 

Kepatuhan ini membuat manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam 

menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan 

pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat mausia. 

b. Keseimbangan (equilibrium atau al-adl), merupakan prinsip yang 

menunjuk pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejahteraan 

berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik 

hukum, politik, maupun ekonomi. Khusus dalam prinsip keseimbangan 

menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. 

c. Keinginan bebas (free will), merupakan kemampuan untuk menentukan 

pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. 

Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi 

pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia 

dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan 

kebebasan pula, manusia diberikan keleluasaan dalam memilih dua 

pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing 

oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam 

koridor-koridor kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak 

dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari kebenaran. 

d. Tanggungjawab (responsibility), aksioma ini dekat dengan kehendak 

bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam 
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memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan 

menetapkan keseimbangaan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. 

 

B. Konsep  Modal 

1. Pengertian Modal 

Menurut Prof. Thomas, milik individu dan negara yang digunakan 

dalam menghasilkan aset berikutnya selain tanah adalah modal. Modal 

dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan 

kekayaan lebih banyak.
45

  

Ahmad Ibrahim mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang 

menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu 

kekayaan lain. Definisi ini membawa pengertian luas, mencakup semua 

harta yang digunakan untuk memperoleh alat-alat produksi dan 

pembayaran gaji buruh untuk proses produksi dapat disebut modal.
46

  

Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi 

perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari  modal 

uang dan modal keahlian.
47

 

 

2. Jenis- Jenis Modal  

Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari 

dua jenis yaitu: 
48
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a. Modal investasi dan 

b. Modal kerja 

Kedua jenis modal ini berbeda, baik dalam penggunaannya maupun 

jangka waktunya. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan 

dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. 

Sementara modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali 

pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak 

lebih dari satu tahun. 

Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk 

membeli aktiva tetap, seperti: tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, 

peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya. Modal investasi merupakam 

porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya 

dikeluarkan pada awal perusahaan di dirikan atau untuk perluasan pabrik. 

Modal investasi biasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu 

panjang (lebih dari setahun). Pinjaman ini biasanya diperoleh dari dunia 

perbankan. 

Setelah kebutuhan modal investasi terpenuhi, selanjutnya adalah 

pemenuhan kebutuhan modal kerja. Modal kerja, yaitu modal yang 

digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan 

sedang beroperasi. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya 

digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi. Modal kerja 
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digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan 

dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. 

Modal kerja juga dapat diperoleh dari modal pinjaman bank (biasanya 

maksimal setahun). Biasanya dunia perbankan dapat membiayai modal 

investasi dan modal kerja baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri 

(tergantung kebutuhan dan permintaan nasabah). 

3. Sumber-Sumber Modal  

Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat 

dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal 

pinjaman (modal asing). Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha 

sedangkan modal asing adalah modal dari luar perusahaan.  

Seperti dikemukakan diatas bahwa penggunaan masing-masing modal 

tergantung dengan maksud dan tujuannya. Pertimbangan lain adalah jangka 

waktu pengembalian yang dibutuhkan apakah jangka pendek atau jangka 

panjang. Di samping itu, jumlah atau nilai modal yang diingkan perusahaan 

juga menjadi pertimbangan khusus. Pertimbangan yang paling penting 

adalah faktor bersarnya biaya yang harus ditanggung. Hal ini penting karena 

ini merupakan komponen biaya yang harus dikeluarkan. Di samping itu, 

faktor persyaratan yang harus dipnuhi ada yang rumit dan ada yang mudah. 

Jadi, masing-masing modal memiliki keuntungan dan kerugian, baik dari 

segi biaya, waktu, persyaratan untuk memperolehnya, dan jumlah yang 

dapat dipenuhi 
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Dalam praktiknya pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara 

gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pilihan apakah 

menggunakan modal sendiri, modal pinjaman, atau gabungan dari keduanya 

tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik 

usaha. 

Pada awalnya untuk usaha baru, biasanya perusahaan lebih 

menitikberatkan pada modal sendiri. Hal ini terjadi karena sulitnya 

memperoleh modal pinjaman, terutama dari bank. Bank biasanya jarang 

memberikan pinjaman untuk usaha baru, mengingat bank belum mengenal 

dan nasabah belum berpengalaman. Namun perusahaan dapat memperoleh 

pinjaman dari peruahaan non bank, seperti leasing atau pegadaian.  

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin 

memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut:
49

 

a. Tujuan Perusahaan   

Perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman 

tersbut, apakah untuk modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai 

modal utama atau hanya sekedar modal tambahan, apakah untuk 

kebutuhan yang mendesak atau tidak. 

 

b. Masa Pengembalian Modal  
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Dalam jangka waktu tertentu pinjaman tersebut harus dikembangkan ke 

kreditor (bank). Bagi perusahaan jangka waktu pengembalian investasi 

juga perlu di pertimbangkan, sehingga tidak menjadi beban perusahaan 

dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Sebaiknya jangka waktu 

pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

c. Biaya yang Dikeluarkan 

Faktor biaya yang harus dikeluarkan harus dipertimbangkan secara 

matang, misalnya biaya bunga, biaya administrasi, provisi dan komisi 

atau biaya lainnya. Hal ini penting karena biaya merupakan komponen 

produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga 

jual dan laba. Besarnya tingkat suku bunga dan biaya lainnya yang di 

bebankan bank atau lembaga keuangan kepada nasabah berbeda-beda 

antara satu dengan lainnya. 

d. Estimasi Keuntungan 

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan 

datang perlu menjadi pertimbangan. Estimasi keuntungan diperoleh dari 

selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar 

kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu 

usaha. Oleh karena itu, perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya 

sebelum memperoleh pinjaman modal. 
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Pengertian masing-masing modal dilihat dari sumber asalnya dapat 

diuraikan sebagai berikut:
50

  

a. Modal sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha 

keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha 

adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar 

dividen, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah 

digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya 

sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya.  

Bagi perusahaan yang sudah atau sedang berjalan, modal selain berupa 

saham dapat juga diambil dari cadangan laba atau laba yang belum 

dibagi. Namun, modal ini hanya dapat digunakan perusahaan untuk 

sementara waktu. Untuk usaha tertentu, seperti yayasan dapat 

menggunakan modal subangan atau hibah dari pihak lainnya. 

b. Modal Asing ( Pinjaman ) 

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari 

pihak luar dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal 

pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya 

bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya 

relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman 

setelah jangka waktu tertentu.  
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Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, 

artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu dengan 

menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak 

manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.  

Sumber dan dari modal asing dapat diperoleh dari: 

1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, 

pemerintah, maupun perbankan asing. 

2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal 

ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga 

pembiayaan lainnya.  

3) Pinjaman dari pinjaman perusahaan Non keuangan. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Suatu Modal 

Baik modal sendiri maupun modal pinjaman masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing 

modal adalah sebagai berikut:
51

 

a. Kelebihan Modal Sendiri 

1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga 

menjadi beban perusahaan. 

2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana di peroleh 

dari setoran pemilik modal. 
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3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang 

relatif lama. 

4) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang di 

tanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah 

seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. 

b. Kekurangan Modal Sendiri  

1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu 

sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. 

2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik 

baru relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja 

dan prospek usahanya. 

3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal 

sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan 

menggunakan modal asing. 

c. Kelebihan Modal Pinjaman 

1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal 

pinjaman keberbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan 

layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha 

menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek 

cerah. 

2) Motivasi usaha tinggi, hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan 

modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk 

memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi 
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perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan 

juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang 

memberi pinjaman agar tidak tercemar. 

d. Kekurangan Modal Pinjaman 

1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. 

Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai 

berbagai kewajiban untuk membayar jasa, seperti: bunga, biaya 

administrasi, biaya provisi, komisi, materai dan asuransi. 

2) Harus dikembalikan, modal asing wajib dikembalikan dalam jangka 

waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang 

mengalami likuiditas merupakan beban yang ditanggung. 

3) Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atau  masalah 

yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman 

sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan 

dibayar. 

e. Kelebihan Modal Campuran 

Dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara seimbang, 

artinya, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas 

kekurangan modal sendiri. 
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2. Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Modal dalam literatur Fiqh disebut “Ra’sul Mal” menunjukkan pada 

pengertian uang dan barang. Berdasarkan pengertian modal dalam literatur 

Fiqh dan penguraiannya dalam sistem ekonomi Islam, maka pembahasan 

modal sebagai faktor produksi dapat dibagi dalam dua pembahasan:
 52

  

Pertama, alat produksi, Islam memperlakukan alat-alat yang 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti mesin tekstil, traktor 

pertanian, sama dengan hukum sewa menyewa sebagaimana ditulis dalam 

kitab-kitab fiqh. Alat produksi  diletakkan dengan posisi sebagai pihak yang 

menerima bagian sewa yang telah ditetapkan dalam kontrak sewa. Pemilik 

alat-alat produksi tidak dibenarkan menuntut laba atau keuntungan apapun 

dari penyewa. 

Kedua, uang dan barang, berbeda dengan alat-alat produksi, modal 

uang dan barang diposisikan sebagai pihak yang menerima bagian dari 

keuntungan apabila modal tersebut dikelola orang lain dan pemilik modal 

juga menanggug resiko kerugian yang ditimbulkan akibat kerja ekonomi 

antara dia dan pengelola.
 
 

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-

Qur’an: 
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Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
53

  

Kata   berarti modal, karena disebut emas dan perak, kuda yang 

bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Kata  

menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia. 

 

Kemudian Rasulullah SAW menerangkan kepentingan modal dalam 

sabdanya, yang artinya : “ Tidak boleh iri kecuali kepada dua perkara 

yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang 

yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain. 

Dari sini diketahui bahwa mencari ilmu sama pentingnya dengan 

mencari harta. Rasulullah SAW menyerukan agar manusia berlomba dalam 

mencari harta dan ilmu).
54

 

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal dikemukakan oleh 

A. Muhsin sulaiman, sebagai berikut :
55

 

a. Islam mengharamkan penimbunan modal. 
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b. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba. 

c. Modal harus di dapatkan dengan cara yang sama dengan mendapatkan 

hak milik.  

d. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib di keluarkan. 

e. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros. 

f. Pembayaran gaji buruh atau pekerja harus sesuai ketentuan gaji dalam 

Islam. 

 

Islam melarang keras penimbunan harta, modal terutama uang. Untuk 

yang terakhir, Abu Saud mengemukakan komentarnya: orang boleh saja 

memiliki atau menyimpan uang sebanyak yang ia kehendaki. Tetapi Islam 

dengan persyaratan apapun tidak membolehkan siapapun menundukkan dan 

menindas orang lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang lalu 

meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga yang dapat 

memblokir perekonomian dan produksi, merampas hak-hak ekonomi yang 

bersifat menghalangi terciptanya proses kesejahteraan sosial masyarakat. 

Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi 

yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif 

yaitu mudharabah dan musyarakah. Seandainya pemilik modal tidak siap 

menanggung resiko bisnis mudharabah atau musyarakah, Islam 

menganjurkan qard al-hasan, suatu pinjaman kebajikan yang diberikan 

tanpa harapan keuntungan keuangan. Islam menyediakan jalan keluar agar 

modal tidak dicemari oleh noda penimbunan dan bunga, dengan menarik 
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sebagian dari modal untuk zakat, infak, sedekah, didistribusikan kepada 

orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat. 
56

 

Dalam pengumpulan modal, Islam menyerahkan berbagai cara yang 

mungkin dapat meningkatkan jumlah simpanan masyarakat:
57

 

a. Peningkatan pendapatan  

Faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Islam 

menyarankan berbagai cara untuk meningkatan pendapatan masyarakat. 

Hal ini terbagi dalam dua katagori : 

1) Wajib  

a) Pembayaran Zakat  

Zakat merupakan pengeluaran wajib atas ternak, tanaman, barang 

dagangan, emas, perak, dan uang tunai. Zakat bukanlah pajak, ia 

dikenakan pada aset yang dimiliki sepanjang tahun. Apakah 

pemiliknya menggunakan aset tersebut atau tidak dia wajib 

membayar zakatnya setiap tahun. Hendaknya para pemilik modal 

mengeluarkan lebih banyak hartanya untuk zakat atau sebaliknya 

modal tersebut akan habis setiap tahun akibat pembayaran zakat. 

Setiap peningkatan dalam penanaman modal, pendapatan dan 

keuntungan juga akan meningkat. 

b) Larangan Mengenakan Bunga  

Bunga dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak dibenarkan 

menghasilkan uang dari peminjaman modal dengan bunga. Oleh 
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karena itu orang menanamkan modalnya ke dalam hal-hal yang 

produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. 

2) Pilihan 

a) Penggunaan Harta Anak Yatim 

Untuk meningkatkan pertumbuhan modal dalam masyarakat, 

pengasuh anak yatim hendaknya tidak menyimpan harta anak yatim 

tetapi memanfaatkannya untuk berdagang atau perusahaan yang 

lebih menguntungkan. Mereka diminta menggunakan untuk 

kebaikan serta tidak memboroskannya.  

b) Penanaman Modal Secara Tunai 

Pertumbuhan modal dianggap sangat penting dan setiap muslim 

diharapkan menanamkan modal secara tunai ke dalam perniagaan. 

Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini : “Allah tidak merestui 

hasil penjualan tanah dan rumah yang tidak ditanamkan lagi 

dalam .perniagaan”. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 

sangat berhati-hati dalam memelihara pertumbuhan modal dalam 

masyarakat. Beliau menyerukannya supaya umat Islam menyimpan 

modalnya dan tidak menjualnya tetapi boleh digunakan untuk 

menghasilkan lebih banyak aset lagi (sebagai modal).  

 

c) Meninggalkan Harta Warisan 

Untuk membantu pertumbuhan modal dalam masyarakat, Islam 

mendorong umatnya agar meninggalkan harta waris dalam keadaan 
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berharta dan berkecukupan dan tidak menyerahkan semua harta 

mereka untuk amal kebajikan. Rasulullah SAW menekankan hal 

tersebut dalam sabdanya :“ Lebih baik bagi kamu meninggalkan 

ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka 

dalam kemiskinan supaya tidak meminta-minta pada orang lain”. 

b. Menghindari Sikap Berlebih-Lebihan 

Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan jika pada 

waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh 

karena itu perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti: gaya 

hidup mewah dan dijaga agar tidak lagi berlebih-lebihan dalam 

masyarakat. Al-Quran memberikan perhatian pada segi ekonomi dan 

mengambil jalan tengah diantara kedua sikap ekstrim yakni sikap boros 

dan kikir. Mereka yang memberoskan harta diaggap saudara setan karena 

mereka bersyukur kepada Tuhan dan memboroskan rezeki yang telah 

dikaruniakan Allah sebagai Rahmat-Nya untuk membuat dan 

memeliharanya di dunia ini.  

c. Pembekuan Modal 

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan modal adalah pembekun. 

Bila aset tidak digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan, 

tetapi sebaliknya dibekukan atau ditanam dalam tanah, akan 

menyebabkan berkurangnya jumlah modal kerja yang diperlukan untuk 

usaha dalam perdagangan, pertanian dan industri. Islam mengutuk tabiat 

pembekuan modal yang sama dengan sifat membekukan modal pada 
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sepanjang masa yang tidak pernah merasa puas. Mereka menyimpan 

harta tersebut dan menutupnya supaya tidak dibelanjakan. 

Mengumpulkan harta tidak dilarang dalam Islam tetapi membekukannya 

dalam jumlah yang banyak merupakan suatu bahaya bagi masyarakan 

dan dilarang dengan sekeras-kerasnya. 

 

Dalam mengembangkan modal, untuk meningkatkan atau 

memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik 

melalui produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa 

bertambah sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk-bentuk pengembangan 

modal menurut ketentuan syari’ah muamalah, dapat dilakukan dalam bentuk 

dan pola pembiayaan sebagai berikut:
58

 

a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah  

1) Pembiayaan atas dasar akad Mudhrabah 

Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu 

usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) 

yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, 

atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah 

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja. Akad 

mudharabah dibedakan atas berikut: 
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a) Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah untuk kegiatan usaha yang 

cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 

daerah bisnis sesuai permintan pemilik dana.  

b) Mudharabah Muqayyadah, Mudharabah untuk kegiatan usaha 

yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan 

daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 

Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI 

No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah 

(Qiradh), yang salah satunya menyebutkan mengenai ketentuan 

pembiayaan mudharabah, bahwa pembiayaan mudharabah adalah 

pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu 

usaha yang produktif.  

2) Pembiayaan atas dasar akad Musyarakah  

Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberi 

porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan 

porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan Musyarakah 

adalah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Musyarakah. 

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat 

berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan 
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(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), 

peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten dan 

goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-

barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum 

seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak 

dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat 

fleksibel. 

b. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad murabahah, salam 

atau istishna’  

1) Akad murabahah 

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) karena dalam 

transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank 

bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga 

jual bank adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. 

Landasan syariah pembiayaan murabahah adalah Fatwa DSN MUI 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah. 

 

 

2) Akad Istishna’ 
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Akad istishna’ akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni) dan penjual 

atau pembuat (shani). Produk istishna’ menyerupai prosduk salam, 

namun dalam istishna’ pembayarannya dapat dilakukan oleh bank 

dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna’ dalam bank 

syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 

kontruksi. Landasan syariah pembiayaan istishna’ adalah Fatwa DSN 

MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna’. Dan No. 

22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli istishna’ paralel. 

3) Akad Salam 

Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan 

dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat 

tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah 

diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan 

nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual 

bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. 

Landasan syariah pembiayaan salam adalah Fatwa DSN MUI 

No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. 

c. Pembiyaan penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak kepada 

nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik. 

1) Akad ijarah 
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Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa 

diikuti dengan pmindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan 

syariah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah adalah Fatwa 

DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. 

2) Akad Ijarah muntahiya bittamlik,  

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan 

opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah ijarah 

muntahiya bittamlik adalah Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiya bittamlik. 

d. Pembiayaan berdasarkan akad Qard 

Akad Qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 

bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya 

pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. 

Landasan syariah akad Qard adalah Fatwa  DSN MUI No.19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Qard. 

e. Pengambilan utang berdasarkan akad Hiwalah  

Akad hiwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang 

kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dalam 

praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu 

supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. 

Landasan syariah hawalah adalah Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-
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MUI/IV/2000 tentang hawalah dan Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-

MUI/V/2007 tentang hawalah bil ujrah. 

f. Pembiayaan MultiJasa 

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah 

dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah. 

Landasan syariah pembiayaan multi jasa ini adalah Fatwa DSN MUI No. 

44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa. 

1) Ijarah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dana atau jasa antara 

pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa 

dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disewakan. 

2) Kafalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 

kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua (makful anhu atau ashil). 

 

Komitmen dengan aturan-aturan syariat untuk memodali proyek-

proyek perekonomian saat terjadi kekurangan dari sisi permodalan, dimana 

banyak proyek-proyek yang membutuhkan dana besar sebagai modal yang 

disetor. Sehingga proyek-proyek itu terpaksa mempergunakan sumber-

sumber dana lain. Seorang akh (saudara) hendaklah mengetahui bahwa 

pendanaan dari bank-bank konvensional melalui jalan pinjaman (payung 
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pengaman) dengan bunga adalah haram, sebab ia termasuk riba yang 

diharamkan secara syar’i.
59

   

Dalam hal ini seorang akh  haruslah mengimani firman Allah Swt 

berikut ini : 

… 

Artinya: “Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah ....” 
60

 

 

Komitmen kepada aturan-aturan syari’at saat bermu’amalah dengan 

lembaga-lembaga perbankan. Atas dasar ini ia berkewajiban mengetahui 

seyakin-yakinnya bahwa di sana (dilembaga perbankan) terdapat banyak 

rambu-rambu syar’i saat bermuamalah dengan lembaga-lembaga perbankan 

ribawi, baik ia mengambil atau memberi, dimana telah ada keputusan-

keputusan dari lembaga-lembaga fiqh Islam internasional yang menyatakan 

bahwa bunga-bunga bank termasuk riba yang diharamkan yang tidak akan 

menjadi boleh karena adanya hajat (kebutuhan), tidak pula akan menjadi 

boleh karena adanya darurat syar’i.
61
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