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A. Pendahuluan 

Mata uang yang kita gunakan sebagai alat 
transaksi pada hari ini, memang agak dilematis ketika 
dikaitkan dengan aturan utang dalam fiqih 
muamalah, apalagi jika utang itu berlangsung hingga 
bertahun-tahun lamanya.  

Mengapa demikian? Kita tahu bahwa mata uang 
(currency) yang kita gunakan selalu mengalami 
penurunan nilai tukar1 dari waktu ke waktu atau yang 
biasa disebut dengan inflasi. Hal tersebut 
menyebabkan uang semakin lama semakin tidak 

berharga.  

Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar dulu, 
penulis masih ingat, setiap pergi sekolah biasanya 
diberi jatah uang saku sekitar dua sampai lima ratus 
rupiah. Uang itu kalau dipakai untuk jajan cireng atau 
cilok, biasanya tidak habis, masih ada sisanya. Karena 
harga satu cireng atau cilok pada waktu itu hanya 
lima puluh sampai seratus rupiah saja. 

Bayangkan kalau anak sekolah jaman sekarang 
diberi uang saku dua ratus rupiah, jajanan apa yang 
harganya dua ratus hari ini, paling-paling cuma dapat 
bungkus plastiknya saja.  

 
1 Nilai tukar uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan 

dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 
hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 
10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. 
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Maka seandainya seseorang punya utang satu juta 
di tahun 1990 dan baru bisa dilunasi di tahun 2017, 
berapa yang harus dia bayar?  

Dalam aturan fiqihnya, utang tidak boleh ada 
tambahan, antara yang dipinjam dan yang 
dikembalikan, jumlahnya harus sama. Jika tidak, 

maka utang itu menjadi riba yang diharamkan.  

Tetapi di sisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil 
dan merugikan bagi si pemberi pinjaman. Karena 
uang satu juta yang dipinjam dua puluh tujuh tahun 
yang lalu, nilai tukarnya sudah jauh berbeda dengan 

uang satu juta pada saat dia melunasi.  

Oleh sebab itu, hal ini menjadi masalah yang serius 
dan menjadi perdebatan panjang di kalangan para 
ulama, mengingat bahwa fenomena inflasi yang 
terjadi pada mata uang yang kita gunakan sekarang, 
tidak terjadi atau paling tidak, terjadi dengan kadar 
yang minimal pada dinar dan dirham yang digunakan 
sebagai alat tukar di masa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص.  

B. Pengertian Inflasi 

Inflasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-
tadhakhkhum ( التضخم) didefinisikan sebagai suatu 
kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum 
secara terus menerus sepanjang waktu.  

 يف املستوى العام لألسعاراالرتفاع املستمر 
Dengan kata lain bahwa kenaikan tingkat harga 
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yang terjadi sekali saja atau musiman tidak dapat 
dikatakan sebagai inflasi seperti kenaikan harga pada 
saat menjelang lebaran. Ini tidak bisa disebut dengan 
inflasi, karena kenaikan tersebut bersifat sementara 
dan tidak memiliki pengaruh lanjutan. 

Selain itu tingkat harga umum yang dimaksud 
adalah tingkat harga yang mengalami kenaikan 
bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja 
akan tetapi harga barang umum, seperti saat harga 
BBM naik maka ongkos angkutan umum, bahan-
bahan pokok akan naik maka hal tersebut bisa 

disebut sebagai inflasi. 

Dalam pengertian lain inflasi diartikan sebagai 
keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan 
(excess demand) terhadap barang dan jasa secara 
keseluruhan. 

Salah satu dampak dari inflasi adalah menurunnya 
daya beli atau nilai tukar uang yang menjadi inti 
permasalahan dalam tulisan ini yaitu ketika dikaitkan 
dengan pelunasan kewajiban di masa mendatang 

pada saat nilai tukar uang menurun akibat inflasi. 

C. Uang Dulu dan Sekarang 

1. Uang di Masa Nabi 

Bangsa Arab di zaman Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan bahkan 
sebelum Rasulullah hidup, menggunakan alat tukar 
berupa emas dan perak dalam bentuk dinar dan 
dirham. Walaupun sebetulnya baik dinar maupun 



Halaman 9 dari 28 

muka  | daftar isi 

 

dirham keduanya bukan produk bangsa Arab sendiri, 
melainkan diimpor dari peradaban di sekitarnya. 
Dinar berasal dari bangsa Romawi sedangkan dirham 
dari bangsa Persia. 

Karena sifatnya yang mempunyai nilai asli yang 
melekat pada fisiknya (nilai intrinsik), dinar dan 
dirham memiliki nilai yang relatif stabil. Walaupun 
terjadi fluktuasi, namun tidak terlalu signifikan.  

Kestabilan uang emas atau dinar disebabkan oleh 
keunggulan yang dimilikinya dibanding uang kertas 
(fiat money) di antaranya yaitu money supply tidak 
bisa dinaikkan semaunya sendiri oleh otoritas 
moneter karena akan sangat dibatasi oleh cadangan 
devisa dan cadangan emasnya, hal ini berpengaruh 
pada terjaganya kestabilan nilai tukar yang pada 
akhirnya adalah terjaganya nilai uang itu sendiri. 

Dalam artikel yang dimuat oleh kompas.com 
tercatat nilai tukar dinar emas (4,2 gram emas kadar 
91,7 persen atau 22 karat) pada tahun 2000 sekitar 
Rp 400.000 dan harga satu zak semen saat itu sekitar 
Rp 20.000. Sehingga saat itu, 1 dinar emas dapat 
dibelikan 20 zak semen. Pada Januari 2011, nilai 
tukar satu dinar emas Rp 1.690.000, sementara 
harga semen Rp 50.000 per zak sehingga satu dinar 
dapat dibelikan 32 zak semen. Dengan kata lain, 
harga semen dalam kurun 2000-2010 dalam rupiah 
naik 150 persen, tetapi dalam dinar emas justru 
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turun 40 persen.2 

Bandingkan kalau misalnya untuk membeli semen 
di Januari tahun 2011 itu menggunakan uang Rp 
400.000, maka hanya akan terbeli 8 zak semen saja. 
Sangat jauh sekali penurunan nilainya dari 20 zak di 
tahun 2000 menjadi hanya 8 zak di tahun 2011. 
Sedangkan jika menggunakan dinar malah dapat 
lebih banyak, 20 zak di tahun 2000 menjadi 32 zak di 
tahun 2011. 

2. Uang di Masa Kini 

Berbeda dengan masa Nabi, hari ini kita tidak lagi 
menggunakan dinar dan dirham yang terbuat dari 
emas dan perak sebagai alat tukar sehari-hari, 
melainkan uang kertas.  

Uang kertas atau uang fiat adalah uang yang tidak 
didukung oleh adanya cadangan emas. Uang fiat 
adalah uang yang dibuat dari barang yang tidak 
senilai dengan uang tersebut, bisa berupa kertas, 
catatan pembukuan semata (accounting entry) di 
bank yang nilai dan keabsahannya ditentukan oleh 
pemerintah atau pihak yang berkuasa dalam suatu 
negara. 

Berbeda halnya dengan dinar dirham yang relatif 

 
2 "Emas, Si Kemilau Tak Kenal Inflasi", sumber: 

https://money.kompas.com/read/2011/02/28/14364355/emas.si
.kemilau.tak.kenal.inflasi, diakses tanggal 16 Juli 2021  

https://money.kompas.com/read/2011/02/28/14364355/emas.si.kemilau.tak.kenal.inflasi
https://money.kompas.com/read/2011/02/28/14364355/emas.si.kemilau.tak.kenal.inflasi
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stabil, uang kertas yang kita gunakan hari ini sangat 
rentan terhadap inflasi. Bahkan dalam kondisi 
tertentu fluktuasi nilainya bisa terjadi dalam level 
yang sangat tinggi dan secara drastis seperti pada 
saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. 

Pada tahun tersebut nilai rupiah merosot secara 
drastis. Di pertengahan tahun 1997 nilai rupiah 
masih Rp 2.300 per dollar AS, kemudian di awal 
tahun 1998 turun secara drastis menjadi Rp 17.000 
per dollar AS. Itu artinya nilai rupiah turun lebih dari 
tujuh kali lipat.  

Dengan kata lain, jika uang satu juta rupiah di 
tahun 1997 sebelum krisis moneter bisa digunakan 
untuk membeli tujuh unit komputer, maka setelah 
terjadi krisis untuk membeli satu unit pun belum 
tentu cukup. 

Jika dibandingkan dengan dinar atau dirham, uang 
kertas memiliki beberapa kekurangan, antara lain:3  

1) Risiko penerbitan yang berlebihan sehingga 
dapat menimbulkan inflasi dan kekacauan 

kondisi masyarakat;  

2) Buruknya kinerja uang fiat sebagai alat 
penyimpan nilai (store of value) karena biaya 
penciptaan uang yang hampir nol menyebabkan 
nilainya jatuh dengan cepat ketika penawaran 

 
3 Ahmad Hasan, Mata Uang Islami (telaah Komprehensif Sistem 

Keuangan Islami), (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 83 
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uang meningkat melebihi kebutuhan-

kebutuhan riil ekonomi; 

3) Memiliki risiko kekacauan dalam kegiatan 
keuangan dan transaksi internasional. Sistem 
uang kertas tidak menjamin stabilitas nilai tukar 
seperti jaminan yang ada pada sistem uang 

emas yang memiliki nilai tukar relatif tetap. 

D. Problematika Fiqih Terkait Inflasi 

Jika masalah pada uang kertas yang rentan 
terhadap inflasi dikaitkan dengan transaksi utang-
piutang, secara fiqih ini akan menimbulkan masalah. 
Apakah ketika seseorang berhutang sejumlah uang 
dan hendak melunasinya tetap harus membayar 
dengan nominal yang sama dengan jumlah uang 
pada saat meminjam, atau dengan nilai uang pada 
saat melunasi setelah mengalami inflasi?  

Jika memperhitungkan inflasi, maka uang 
pelunasannya akan lebih besar. Dan ini yang mirip 
dengan riba, di mana uang pelunasan lebih besar 
daripada uang yang dipinjam.  

Tapi di sisi lain, pemilik dana atau pemberi 
pinjaman akan dirugikan karena  ia kehilangan 
sebagian nilai dari uangnya. Sebab inflasi 
menyebabkan nilai tukar uang turun. 

1. Inflasi pada Dinar, Dirham dan Fulus 

Jika mencermati pendapat ulama klasik dalam 
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kitab-kitab fiqihnya, meskipun di zamannya belum 
ada uang kertas tapi permasalahan ini ada kaitannya 
dengan pembahasan para ulama tentang naik-
turunnya nilai tukar uang (غالء ورخص النقود) pada uang 
yang digunakan di masa itu.  

Dalam hal ini para ulama membedakan dua jenis 
uang yaitu: (1) An-Nuqud al-Khalqiyyah )الخلقية  )النقود 

yaitu emas dan perak, dan (2) an-Nuqud al-
Ishthilahiyyah )النقود االصطالحية( yaitu uang yang terbuat 
dari logam selain emas dan perak seperti tembaga.  

a. Dinar dan Dirham 

Pada jenis uang yang pertama, yaitu yang terbuat 
dari emas dan perak atau sering disebut sebagai 
naqdain, para ulama sepakat bahwa orang yang 
berutang wajib mengembalikan dengan nominal 
yang sama pada saat meminjam.  

Tidak boleh ada tambahan. Dengan mengabaikan 
naik-turunnya nilai tukar uang tersebut.  

Maka, uang yang terbuat dari emas dan perak 
kalau pun terjadi kenaikan atau penurunan nilai, hal 
itu tidak berpengaruh apa pun pada transaksi utang-
piutang.  

Jumlah uang emas atau perak yang dipinjam harus 
sama jumlahnya dengan yang dibayarkan saat 
melunasi. Satu dinar dibayar satu dinar, satu dirham 

dibayar satu dirham. Tidak boleh lebih. 
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b. Fulus 

Namun berbeda halnya jika berbicara mengenai 
uang selain yang terbuat dari emas dan perak yang 
tidak mempunyai nilai intrinsik melainkan 
mempunyai nilai karena kesepakatan masyarakat 
atau pengakuan dari suatu otoritas di sebuah wilayah 
sebagai alat tukar  االصطالح ية()النقود   atau juga sering 
disebut fulus yaitu uang logam yang terbuat selain 
dari emas dan perak, biasanya terbuat dari tembaga. 

Dalam kaitannya dengan utang-piutang para 
ulama berbeda pendapat tentang apakah yang wajib 
dibayar oleh peminjam ketika fulus mengalami 
kenaikan atau penurunan nilai tukar.  

Pembahasan tentang fulus ini kemudian dijadikan 
rujukan oleh ulama kontemporer untuk 
menyimpulkan hukum terkait uang kertas yang kita 
gunakan hari ini, sebab antara uang kertas dan fulus 
memiliki kemiripan yaitu dua-duanya memiliki nilai 
ekstrinsik yang lebih besar dari pada nilai 
intrinsiknya, di samping itu fulus juga mengalami 
fluktuasi nilai yang signifikan sebagaimana juga 
terjadi pada uang kertas.  

Pada awal kemunculannya fulus hanya dipakai 
sebagai uang secondary atau pelengkap dari emas 
dan perak. Fulus memiliki nilai rendah dan hanya 
digunakan untuk membeli barang-barang murah 
yang tidak mencapai nilai satu dinar atau dirham. 

Lalu kemudian pemakaian fulus sebagai alat tukar 
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berkembang pada tahun 784-791 H. Bahkan nilai 
fulus pernah mengalami kenaikan, di mana pada 
awalnya 1 dinar sama dengan 480 fulus, pada tahun 
630 H nilai fulus naik secara drastis sehingga 1 dinar 
sama dengan 18 fulus.4 

1) Jumhur Ulama 

Mayoritas ulama di antaranya Abu Hanifah5, 
pendapat masyhur dari malikiyyah6, syafi’iyyah7 dan 
hanabilah8  berpendapat bahwa naik-turunnya nilai 
tukar uang selain emas dan perak (fulus) tidak 
berpengaruh dalam pelunasan utang. Uang yang 
dibayar saat pelunasan harus sama jumlahnya 
dengan uang pada saat dipinjam tanpa 
memperhitungkan naik-turunnya nilai tukar uang 
tersebut. Dalam hal ini, jumhur menyamakan fulus 
dengan uang emas dan perak. 

Jumhur mendasari pendapatnya ini dengan alasan 
bahwa transakasi utang (qardh) yang sah adalah jika 
pengembaliannya dalam bentuk barang yang sejenis 
dan senilai (mitsl) dengan barang yang diutangkan.  

 
4 Dr. Abdurrahman Fahmi, an-Nuqud al-‘Arabiyyah Madhiha wa 

Hadhiruha, hal. 75-76. 

5 Lihat: Hasyiyah as-Syalbi ‘ala Kanz ad-Daqaiq, hal. 142-143/4,  

6 Lihat: Minah al-Jalil ‘ala Mukhtashar Khalil, hal. 535/2 

7 Lihat: Nihayah al-Muhtaj, hal. 399/3 

8 Lihat: Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, hal. 315/3; Al-Mughni 
ma’a asy-Syarh al-Kabir, hal. 365/4. 
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Sehingga barang yang diutangkan itu harus jelas sifat 
dan ukurannya agar bisa dikembalikan dengan 
barang yang memiliki sifat dan ukuran yang sama. 
Ketentuan ini berlaku agar transaksi utang-piutang 
(qardh) tidak memenuhi unsur riba fadhl yang 
diharamkan.  

Oleh karena itu kemudian jumhur menganggap 
bahwa uang itu termasuk ke dalam barang mitsliyyat 
yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama 
dengan pada saat diutangkan terlepas dari naik-
turunnya nilai tukar uang tersebut. Sama halnya 
dengan barang-barang mitsliyyat yang lain seperti 
beras, telur dan lain-lain.  

Jika seseorang misalnya berhutang beras 1 kg pada 
saat harganya Rp 10.000, kemudian dikembalikan 
dua bulan kemudian di mana harganya sudah naik 
menjadi Rp 12.000, maka dia tetap wajib 
mengembalikan beras dengan berat yang sama 
dengan pada saat berutang yaitu 1 kg. Walaupun 
pada saat pengembalian, harganya sudah mengalami 
kenaikan. Demikian halnya juga berlaku pada uang. 
Tidak boleh ada perbedaan jumlah antara yang 
diutangkan dengan yang dibayarkan, walaupun 
sudah mengalami inflasi. 

Alasan kedua, menurut jumhur ulama turunnya 
nilai mata uang akibat inflasi tidak dianggap sebagai 
kerugian yang harus ditanggung oleh yang berutang. 
Melainkan hal tersebut terjadi secara alami tanpa 
kuasa dari kedua belah pihak baik yang berutang 



Halaman 17 dari 28 

muka  | daftar isi 

 

maupun yang mengutangkan. Maka orang yang 
mengutangkan uangnya kepada orang lain harus siap 
menanggung resiko jika di kemudian waktu uang 
tersebut mengalami inflasi sehingga nilai tukarnya 
menjadi turun.  

2) Abu Yusuf 

Pendapat Abu Yusuf, salah seorang murid Imam 
Abu Hanifah rupanya bertolak-belakang dengan 
jumhur termasuk gurunya sendiri. Dia memandang 
bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tukar uang 
selain emas dan perak (fulus), maka yang wajib 
dibayarkan ketika berutang adalah nilai uang pada 
saat utang itu dilunasi. Jika nilai uangnya turun 
(inflasi) maka secara otomatis pelunasannya menjadi 
lebih besar. Sebaliknya, jika nilai uangnya naik 
(deflasi), pelunasannya menjadi lebih kecil. 

Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdin dalam 
Majmu’ah ar-Rasail-nya9: 

أبو   قال  رخصت  أو  القبض  قبل  الفلوس  غلت  إذا  املنتقى  ويف 
له غريها، مث  يوسف: قويل و  قول أيب حنيفة يف ذلك سواء وليس 

رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم 
 وقع القبض 

“Di dalam al-Muntaqa, ketika nilai fulus itu naik 

 
9 Ibnu Abdin, Majmu’ah Rasail Ibni Abdin, hal. 60-61/2. 
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atau turun sebelum serah terima (pelunasan 
utang), Abu Yusuf berkata, “Pendapatku dengan 
pendapat Abu Hanifah dalam hal ini sama, yaitu 
orang yang berutang tidak wajib membayar 
kecuali sejumlah uang yang dia pinjam.” Kemudian 
Abu Yusuf merubah pendapatnya dan mengatakan 
bahwa orang yang berhutang itu wajib membayar 
pelunasannya sesuai dengan nilai fulus pada saat 
pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat 
pelunasan utang.” 

Sebagai contoh, seseorang meminjam uang Rp 
1.000.000,- dengan kesepakatan akan dilunasi tahun 
depan. Tapi kemudian sesaat sebelum jatuh tempo 
terjadi krisis moneter yang menyebabkan inflasi 
sehingga nilai mata uang turun tiga kali lipat. Maka, 
berdasarkan pendapat Abu Yusuf, orang itu harus 
membayar utangnya tiga kali lipat lebih besar sesuai 
dengan tingkat inflasi yang terjadi yaitu senilai Rp 
3.000.000,-. 

Contoh lain, misalkan seseorang sedang bangun 
rumah, kemudian dia membeli semen ke toko 
tetangganya sebanyak 50 sak senilai Rp 500.000,-. 
pada saat itu, harga semen Rp 10.000,-/sak. Tetapi, 
karena budget-nya kurang, dia tidak bisa membayar 
semen tersebut secara tunai. Dia berjanji akan 

membayarnya bulan depan.  

Namun ternyata di bulan berikutnya, sebelum 
jatuh tempo, harga semen naik menjadi Rp 20.000,-
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/sak.  

Maka, berdasarkan pendapat Abu Yusuf utang 
yang wajib dia bayar adalah seharga semen pada saat 
melunasi yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (50 sak × Rp 
20.000,-). 

3) Sebagian Malikiyyah 

Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat yang 
tidak masyhur dari kalangan Malikiyyah 
membedakan antara fluktuasi yang terjadi dalam 
level yang tinggi dengan naik-turun nilai tukar uang 
yang sifatnya rendah.  

Jika kenaikan atau penurunannya dalam tingkat 
tinggi, maka hal itu berpengaruh pada pelunasan 
utang. Sehingga yang dibayar adalah sejumlah uang 
dengan nilai tukar pada waktu pelunasan.  

Sedangkan jika naik-turunnya sedikit, dianggap 
tidak berpengaruh, sehingga tetap yang wajib 
dibayarkan adalah nominal yang sama dengan 
nominal uang yang dipinjam.10  

Pendapat ini di masa sekarang juga ada banyak 
ulama yang mendukungnya, antara lain adalah  para 
ulama yang mengeluarkan fatwa dalam intitusi 
Majma’ Fiqih  Islami.  

 
10 Lihat: Hasyiyah ar-Rahauni, hal. 120/5; Hasyiyah Ibn al-Madani, 

hal. 118/5 
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2. Inflasi pada Uang Kertas 

Para ulama kontemporer juga berbeda pendapat 
terkait pengaruh inflasi dalam transaksi utang-
piutang dengan menggunakan uang kertas atau fiat 
money. Sebagian meng-qiyaskannya kepada emas 
dan perak, sebagiannya lagi meng-qiyaskan kepada 

fulus. 

a. Pendapat Pertama 

Pendapat pertama menyimpulkan bahwa uang 
kertas hukumnya sama dengan emas dan perak, di 
mana jumlah pelunasan tidak boleh lebih dari pokok 
hutang meskipun terjadi inflasi yang menyebabkan 
nilai tukar uang turun. 

Islamic Development Bank pada tahun 1987 
mengadakan pertemuan ilmiah untuk mengkaji 
kaitan antara tanggungan dan kewajiban masa depan 
dengan perubahan harga. Salah satu dari hasil kajian 
tersebut menyimpulkan: 

a) Bahwa uang kertas memiliki kesamaan hukum 
dengan emas dan perak (dinar dan dirham) 
dalam hal hukum riba dan kewajiban zakat. 

b) Yang dimaksud dengan mitsl (kesamaan) dalam 
hadis tentang riba adalah kesamaan dalam jenis 
dan ukuran menurut syara’ yaitu satuan berat 
(wazn/ وزن), isi (kail/كيل) dan bilangan (‘adad/عدد) 
bukan kesamaan nilai (qimah/قيمة). 

c) Tidak boleh mengaitkan kewajiban utang 
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dengan tingkat harga, baik harga suatu komoditi 
tertentu (atau kumpulan komoditi) atau dengan  
harga suatu mata uang tertentu (atau kumpulan 
beberapa mata uang) di mana peminjam 
diwajibkan membayar sesuai dengan nilai dari 
komoditas atau mata uang tersebut saat 
pelunasan. 

d) Penurunan nilai tukar uang kertas akibat inflasi 
tidak berpengaruh pada pelunasan hutang di 
mana peminjam tetap tidak boleh melunasi 
lebih dari nominal utangnya baik inflasinya 
ringan, sedang maupun berat. Kecuali jika uang 
kertas itu kehilangan nilainya sama sekali. 

e) Berdasarkan dalil-dalil dan maqashid syariah, 
akad utang-piutang (qardh) pada dasarnya 
disyariatkan untuk tujuan kebaikan yaitu untuk 
menolong orang yang berhutang sehingga tidak 
sah bagi si pemberi utang untuk menjadikan 
utangnya sebagai jalan untuk mendapatkan 
keuntungan atau untuk sekedar menjaga nilai 
hartanya, karena dengan begitu dia telah 
menyelisihi maksud dari pembuat syariat. 

Yang sejalan dengan pandangan ini di antaranya 
para ulama di Saudi Arabia, yaitu Syeikh Bin Baz, 
Syeikh Utsaimin dan Lajnah Daimah (Lembaga Fatwa 

Arab Saudi). 

b. Pendapat Kedua 

Kelompok kedua berpendapat bahwa uang kertas 
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hukumnya sama dengan fulus dengan mengambil 
pendapat Imam Abu Yusuf yang membolehkan 
kelebihan pelunasan dalam utang piutang sebagai 
akibat dari inflasi. 

Tokoh ulama yang termasuk kelompok kedua ini 
antara lain: Nashiruddin al-Albani, Dr. Sulaiman 
Asyqar, Dr. Mushtafa az-Zarqa, Dr. Wahbah az-
Zuhaili, Dr. Nazih Hammad dan Dr. Rafiq Yunus al-
Mishri. 

Pendapat ini dilandasi oleh beberapa argumen: 

Pertama, firman Allah هلالج لج surah al-Baqarah ayat 

278-279: 

ُتْم ُمْؤِمِنيَ يَ  َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر ََِب ِإْن ُكن ْ   أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ
ُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس  *   فَِإْن َلَْ تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ۖ َوِإْن تُ ب ْ

 ُتْظَلُمونَ أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 
sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat 
(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya. (Q.S Al-Baqarah: 278-279) 

Ayat di atas adalah ayat larangan riba yaitu 
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membebankan kepada orang yang berhutang jumlah 
pelunasan lebih dari pokok hutang. Pemberi hutang 
hanya boleh mengambil pokok hutangnya saja, 
sisanya haram untuknya. Di akhir ayat ini Allah 
memberi isyarat bahwa larangan ini bermaksud 
untuk mencegah tindakan zhalim dan menciptakan 

keadilan.  

Membayar utang sesuai dengan nilai uang pada 
saat pelunasan juga dinilai lebih adil dan tidak 
menzhalimi pihak yang mengutangi atau yang 
berhutang. 

Kedua, kaidah fiqih tentang larangan 
menimbulkan kerugian atau mudarat bagi orang lain 
yaitu: ضرار وال  ضرر   Kaidah ini memunculkan .ال 
pemahaman bahwa melunasi hutang tanpa 
mempertimbangkan inflasi merupakan tindakan 
merugikan bagi pemberi hutang, sehingga harusnya 
itu dihindari dengan cara membayar utang sesuai 
dengan naik atau turunnya nilai uang pada saat 
melunasi. 

Ketiga, tambahan pelunasan utang akibat inflasi 
dianggap sebagai ganti rugi (ta’widh) atas turunnya 
nilai tukar uang yang diutangkan karena tergerus 
oleh inflasi.  Yang mana, ganti rugi tersebut 
dibebankan kepada orang yang berutang. Sebab, 
orang berutang dalam hal ini berlaku sebagai yad 
dhaman atau pihak yang wajib menjamin harta yang 
dipinjamnya kembali ke tangan pemberi pinjaman 
dengan nilai yang sama persis dengan pada saat 
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harta itu dipinjam, bagaimanapun keadaannya. 

Keempat, uang yang sudah tergerus nilai tukarnya 
oleh inflasi dianggap sudah tidak sepadan (mitsl) 
dengan uang pada saat diutangkan. Untuk itu, ketika 
melunasi, uang yang dibayarkan haruslah 
memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi, agar 
uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki 
nilai yang sama. Dan hal ini dianggap lebih adil bagi 
kedua belah pihak. 

Kelompok kedua ini juga memandang bahwa 
melebihkan pelunasan hutang karena adanya inflasi 
bukanlah riba, sebab kelebihan tersebut tidak 
disyaratkan di awal dan tidak ditentukan nominalnya 
melainkan dihitung pada saat melunasi. Berikut 
adalah tabel perbedaan riba dan nilai tambah 
pelunasan utang akibat inflasi: 

No. 
Nilai Tambah Akibat 

Inflasi 
Nilai Tambah yang 

Tergolong Riba 

1 Tidak disyaratkan 
pada saat akad, 
melainkan dihitung 
pada saat pelunasan 

Disyaratkan di awal 
pada saat akad 

2 Sebagai ganti rugi 
dari penurunan nilai 

uang akibat inflasi 

Murni nilai tambah 
bagi pemberi hutang 
tanpa pengganti 
(‘iwadh) apa-apa 
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3 Berlaku pada harta 
yang bersifat qimiy 
di antaranya uang 
kertas 

Berlaku pada harta 
yang bersifat mitsliy 
seperti dinar dan 
dirham 

4 Hanya terjadi jika 
ada perubahan nilai 
uang pada saat 
pelunasan 

Tambahan pelunasan 
dari pokok utang 
harus dibayar apa pun 
yang terjadi 

E. Patokan Nilai Uang 

1. Emas dan Perak 

2. Indeks Harga 

3. Indeks Mata Uang Mayor 
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F. Profil Penulis 

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H. lahir di 
Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam 
pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern 
Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun 
(2004-2010). Kemudian menyelesaikan pendidikan 
sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan 
Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan 
Perbandingan Mazhab pada tahun 2015 dan 
menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di 
Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019. 

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu tim 
pengajar/ustadz di Rumah Fiqih Indonesia 
(www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang 
bertujuan melahirkan para kader ulama di masa 
mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih 
perbandingan yang original,  mendalam, serta 
seimbang antara mazhab-mazhab yang ada, dan juga 
dosen mata kuliah Fiqih Muamalah di 

www.sekolahfiqih.com. 

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan 
kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan 
sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di 
nomor 0819-3260-7996 atau email: 
mochwahab@gmail.com. 
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RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-
Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia.  

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 

 

http://www.rumahfiqih.com/
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