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Uang menempati posisi penting dalam mempermudah transaksi pertukaran komoditi dan 

jasa. Kehadirannya dianggap sebagai alternatif atas kendala dalam sistem barter. Dalam 

perkembangannya, fungsi uang berkembang menjadi fungsi-fungsi lain dari fungsi utamanya 

sebagai alat tukar (medium of change). Di antaranya, pembakuan nilai (standart of value), 

penyimpan kekayaan (store of value), dan satuan perhitungan (unit of account). Dewasa ini, 

sistem moneter yang diterapkan adalah sistem fiat money, yaitu sistem uang kertas dengan tanpa 

back up emas dan perak. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam mewajibkan penerapan emas 

dan perak sebagai uang, yang didasarkan pada dali>l nas}s} al-Qur’a>n dan al-H{adhi>th. 

Permasalahan yang hendak penulis kaji, dari sedikit uraian di atas, yaitu: (1) Bagaimana 

dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban penerapan emas dan 

perak sebagai mata uang? (2) Bagaimana  analisis mas}lah}ah terhadap pandangan Hizbut Tahrir 

tentang kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang pada konteks sekarang? 

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (library research), karena penulis mengambil 

sumber data sebagai bahan penelitian ini dari buku-buku Hizbut Tahrir yang berkaitan dengan 

uang. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Proses 

analisisnya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data tentang mata uang 

menurut Hizbut Tahrir dan keuntungan dan permasalahan mata uang, kemudian menganalisisnya 

dari sudut dasar hukum yang digunakan. Kemudian dilakukan pemahaman secara kontekstual, 

agar penelitian yang dilakukan menemukan titik temu dengan ke-mas}lah}ah-an, sehingga sejalan 

dengan maqa>s}id al-shari>’ah, yaitu dengan membandingkan ke-mas}lah}ah-an dan ke-mafsadah-
annya apabila diterapkan pada konteks sekarang. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1) Dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir 

dalam menetapkan kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang) adalah metode 

lafz}iyah dengan pendekatan tekstual, karena Hizbut Tahrir menetapkan hukum berdasarkan z}ahir 
al-lafaz}-nya saja, tanpa melihat lingkungan keberadaannya. (2) Dari sudut mas}lah}ah, penerapan 

emas dan perak sebagai uang tidak mas}lah}ah diterapkan pada konteks sekarang, dengan adanya 

beberapa kelemahan dan tantangan teknis dalam sistem ini.  Permasalahan uang masuk pada 

mas}lah}ah mursalah. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, uang menempati posisi yang penting dalam 

mempermudah pelaksanaan transaksi pertukaran komoditi dan jasa. Munculnya uang 

dianggap sebagai alternatif adanya kendala dalam sistem barter yang fungsinya tidak hanya 

sebagai alat tukar tetapi semakin meluas ke fungsi-fungsi yang lain.
1
 Uang dianggap sebagai 

salah satu unsur kedaulatan politik negara,
2
 yang mampu menopang lancarnya perjalanan 

politik suatu negara.  

Keberadaan uang sepanjang sejarah memainkan peran penting dalam perjalanan 

kehidupan ekonomi. Penemuan uang merupakan inovasi besar dalam peradaban 

perekonomian dunia. Uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi.
3
 

Proses penemuannya pun tidak dicapai dalam sekejab. Pada mulanya dilakukan penukaran 

barang dan jasa secara barter, kemudian berkembang dengan mengkhususkan barang 

tertentu yang ada dan tersebar luas dari berbagai macam barang dan menjadikannya sebagai 

ukuran harga segala sesuatu.
4
 Dari inilah mata uang di berbagai bangsa menjadi beragam, 

sampai akhirnya ditemukan mata uang logam berupa emas dan perak. Dinar emas dan 

dirham perak adalah dua mata uang yang telah lama dipakai sebagai mata uang yang berlaku 
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pada zaman Rasulullah SAW
5
 dan telah dipakai jauh sebelum kedatangan Islam, yaitu sejak 

zaman Persia dan Romawi sebagai alat pembayaran.
6
 Ketika mata uang dunia masih 

disandarkan pada emas, mata uang relatif stabil dan kemungkinan krisis moneter sangat 

kecil.
7
  

Searah dengan perkembangan zaman, uang tidak hanya dari emas dan perak akan 

tetapi dapat dari benda lainnya, yang sampai akhirnya melahirkan uang kertas yang tanpa 

bakc up  apapun, dikenal dengan fiat money.
8
 Sejak saat inilah nilai tukar mulai tidak stabil 

dan bergerak fluktuatif di mana uang kertas tidak ditopang dengan emas. Pada era 

sebelumnya hingga hancurnya the Bretton Woods System
9
 mata uang masih dikaitkan 

dengan emas.
10

 Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa mata uang suatu negara harus 

ditopang dengan dolar, sedangkan dolar yang diedarkan Amerika Serikat juga ditopang 

dengan emas. Dengan demikian supply dolar akan ditentukan oleh seberapa besar cadangan 

emas Amerika Serikat.
11

 

Namun sistem tersebut dibubarkan oleh Amerika Serikat
12

 yang terus mencetak dolar 

untuk meningkatkan belanja fiskalnya. Defisit anggarannya semakin membesar sementara 
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rasio antara supply dolar dan cadangan emasnya terus merosot.
13

 Di sinilah mata uang emas 

tidak lagi menjadi backing mata uang dunia, dan mulai berlakunya mata uang kertas dengan 

tanpa back up emas (fiat money), di mana dolar sebagai panglimanya.
14

  

Uang kertas yang beredar saat ini, bukanlah uang yang beredar sejak dahulu kala. 

Uang kertas menjadi wajib digunakan sejak Perang Dunia 1 berkecamuk, yang sebelumnya 

hanya sebagai mata uang alternatif.
15

  Terdapat faktor-faktor yang mendorong negara-negara 

di dunia meninggalkan sistem uang tambang dan beralih pada sistem mata uang kertas.
16

 

Pertama, faktor militer, berupa penyiapan cadangan emas sebesar-besarnya bagi negara 

yang terlibat perang untuk membeli keperluan dan peralatan perang, yang terkendala dalam 

pengangkatan uang ke tempat-tempat militer.
17

 Kedua, faktor politik, berupa menancapkan 

pengaruh politik kolonial dengan melakukan kontrol terhadap negara-negara berkembang. 

Dimulai dengan pembatalan penggunaan ung tambang emas.
18

 Dan ketiga, faktor ekonomi, 

di antaranya hilangnya era perdagangan bebas dunia, tidak seimbanganya peredaran saldo 

emas,
19

 dan ketidakcukupan emas untuk penggunaan uang.
20

 

Demikian melihat faktor-faktor di atas, tidak jauh berbeda dengan penggunaan dolar 

sebagai standar global mata uang dunia, mengakibatkan setiap kegiatan ekonomi global, 
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seperti perdagangan, ekspor-impor dan transaksi lain, melibatkan dolar sebagai standar 

utama sistem keuangan. Secara praktis, dolar sangat rawan dengan gejolak ekonomi yang 

memberi dampak luas dan cepat pada perekonomian global. Pada prinsipnya rusaknya sitem 

fiat money  ini diakibatkan perilaku destruktif manusia, berupa spekulasi dan pembungaan.
21

 

Hal ini tidak lain karena adanya kepentingan politik bagi para pihak yang mendapat 

keuntungan dalam sistem ini. 

Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang ada, muncul gagasan untuk kembali pada 

dinar emas sebagai mata uang  yang dilontarkan olah para pemikir ekonomi Islam dan 

golongan politik Islam. Umumnya, gagasan tersebut ditunjukkan dengan argumentasi 

akademis, berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kelemahan dan kegagalan sistem moneter 

yang berjalan saat ini dan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut adalah kembali 

pada dinar emas. Di antara para pendukung gagasan ini mengkritisi bahwa akar persoalan 

dalam sistem moneter yang berjalan saat ini ada tiga pilar pokok, yaitu fiat money, bunga 

dan kewajiban untuk memelihara cadangan minimum di Bank Sentral.
22

 Atas permasalahan 

ini, ditawarkan jalan keluar dengan kembali kepada sistem dinar emas, disertai dengan 

teknis-teknis penggunaan dinar emas dalam perdagangan internasional dan dalam transaksi 

domestik.
23

 Sedangkan di Indonesia, pengembalian dinar dan dirham dimulai dari tindakan-

tindakan elementer yaitu dalam bentuk pencetakan fisik koin dinar dan dirham, kemudian 

mengedarkannya dalam dua cara, yaitu penukaran uang kertas dan dengan komoditi 

(perdagangan).
24
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Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gagasan penerapan dinar dan dirham 

tersebut dilakukan dengan argumen akademis dan teknis yang tidak menyinggung 

bagaimana dali>l shar’ tentang penerapan dinar dan dirham. Berbeda dengan yang dilakukan 

oleh salah satu golongan politik Islam, Hizbut Tahrir, yang menggagas penerapan dinar dan 

dirham argumen dali>l shar’. Mereka beranggapan bahwa penerapan dinar dan dirham 

sebagai mata uang tidak hanya sebagai jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada 

sistem moneter yang berjalan saat ini, akan tetapi juga sebagai pelaksanaan kewajiban 

shari>’ah yang telah disebutkan dalam nas}s} al-Qur’a>n dan al-H{adhi>th.25
   

Hizbut Tahrir, sebagai golongan politik yang melakukan aktivitas-aktivitas 

pemeliharaan urusan umat hanya dengan pandangan hidup (way of live) Islam saja bukan 

yang lainnya.
26

 Sesuai dengan tujuan Hizbut Tahrir untuk mengembalikan kehidupan yang 

Islami, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dan membangun masyarakat di atas asas 

Islam,
27

 di dalam penggunaan mata uang pun harus sesuai dengan ketentuan shari>’ah. Mata 

uang yang sesuai dengan shari>’ah dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah mata uang emas 

dan perak yang dikenal dengan dinar emas dan dirham perak.
28

 Mereka berdalih bahwa 

seluruh hukum yang terkait dengan uang terikat dengan emas dan perak dengan 

kedudukannya sebagai harga atas semua barang dan jasa dalam proses tukar menukar.
29
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Selain itu, menurut pendapat mereka taqri>r Rasulullah SAW. bahwa emas dan perak 

sebagai mata uang dan nilai (harga) merupakan ketetapan atas fakta yang ada. Rasulullah 

SAW tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengambil uang selain dari keduanya.
30

   

Dengan adanya hukum-hukum yang berkaitan dengan emas dan perak tersebut, 

Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa mata uang dalam Islam adalah emas dan perak atau 

mata uang yang berstandar pada emas dan perak, serta tidak membolehkan mata uang 

lainnya (emas dan perak).
31

   

Dengan demikian, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa kewajiban pemakaian dinar 

emas dan dirham perak sebagai uang adalah kewajiban Sha>ri’ah Islam, yang telah termaktub 

dalam nas}s} al-Qur’a>n dan al-H{adi>th. Dalam konteksnya, nas}s} al-Qur’a>n dan al-H{adhi>th  

yang menyebut emas dan perak hanyalah menjelaskan hukum fikih yang berkaitan dengan 

emas dan perak, seperti wajib zakat,
32

 mekanisme tukar menukar, jika jenisnya sama (misal, 

emas dan perak). Penyebutan tersebut hanyalah sekedar laqab (nama) yang tidak memiliki 

konsep, sebab kedua mata uang tersebut adalah dua macam uang yang beredar pada masa 

itu.
33

 Sedangkan mata uang yang berlaku pada masa sekarang adalah uang kertas yang tidak 

ditemui pada saat turunnya al-Qur’a>n. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah dinar 

emas dan dirham perak benar-benar merupakan kewajiban shari>’ah atau hanya rasionalisasi 

ke-mas}lah}ah-an saja? Hal inilah yang menarik untuk dibahas dari gagasan Hizbut Tahrir, 

dengan mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan kewajiban 

pemakaiaannya, dan bagaimana ke- mas}lah}ah-annya apabila diterapkan pada konteks 

sekarang. 
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Atas dasar uraian-uraian di atas, dan pentingnya menjaga nilai shari>’ah dalam setiap 

sendi kehidupan manusia, termasuk di dalammya dalam melakukan kegiatan ekonomi yang 

tidak terlepas dengan uang yang secara prinsip bertujuan untuk ke-mas}lah}ah-an manusia, 

penulis tertarik menulis karya ilmiyah, dengan judul “Analisis Mas{lah{ah  terhadap 

Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir”. 

 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Dari judul penelitian di atas, agar tidak menimbulkan multi penafsiran  oleh 

pembaca, penulis perlu menegaskan istilah-istilah tersebut. 

1. Mas{lah{ah  adalah mengambil manfaat dan menolak ke-mafsadah-an dalam rangka 

memelihara tujuan shari>’at.34  

2. Dinarisasi adalah menjadikan dinar emas sebagai mata uang global.
35

  

3. Hizbut Tahrir adalah gerakan politik yang menggagas aktivitas nyata dengan bertujuan 

mengembalikan Negara Khila>fah, serta menegakkan kembali hukum-hukum yang telah 

diturunkan Allah SWT di dalam realitas kehidupan.
36

  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang menjadi kajian penelitian ini, 

penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban 

penerapan emas dan perak sebagai mata uang?  
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2. Bagaimana  analisis mas}lah}ah terhadap pandangan Hizbut Tahrir tentang kewajiban 

penerapan emas dan perak sebagai mata uang pada konteks sekarang? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban 

penerapan emas dan perak sebagai mata uang. 

2. Memperoleh kejelasan tentang ketentuan hukum Islam terhadap kewajiban penerapan 

mata uang dan mas}lah}ah-nya pada konteks sekarang. 

 

E.  MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan 

keilmuan dan menambah pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran dan gagasan-

gagasan hukum Islam, bagi para pembaca khususnya bagi jurusan Shari>’ah Mu’amalah 

dan Ekonomi Islam untuk dijadikan referensi kajian berikutnya berkaitan tentang 

pemikiran ekonomi, khususnya pemikiran ekonomi Islam tentang mata uang yang 

relevan dengan kondisi zaman yang ada. Kajian ini juga diharapkan mampu menarik 

penelitian selanjutnya, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang 

serupa. 

2. Secara Praktek 



Kajian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi terhadap pelaksanaan keuangan 

negara terkait pengambilan kebijakan moneter yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. 

Sekaligus dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan 

dengan gagasan yang sama dengan penelitian ini. 

 

F. TELAAH PUSTAKA 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Hizbut Tahrir yang 

membahas tentang emas dan perak sebagai mata uang. Kajian tentang konsep uang telah 

banyak dilakukan peneliti terdahulu, dalam bentuk artikel, skripsi, jurnal dan karya ilmiyah 

lainnya. Namun demikian, umumnya penelitian-penelitian tersebut menitik beratkan kajian 

tentang dinar emas sebagai mata uang dan kajian tokoh mengenai kelayakan dinar emas. 

Dengan demikian, menurut pengetahuan dan informasi yang penulis telusuri, belum ada 

karya ilmiyah yang membahas tentang dinarisasi mata uang menurut Hizbut Tahrir dilihat 

dari dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan kewajiban penerapannya dan ke-

mas}lah}ah-annya apabila diterapkan pada konteks sekarang. 

Kajian tentang konsep uang telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, 

diantaranya:   

1. Kajian atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran dan Kelayakannya 

untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa yang akan Datang, dilakukan oleh 

Uswatun Hasanah. Penelitian ini menganalisa tentang mata uang dinar dan dirham 

sebagai alat pembayaran pada periode Islam, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

stabilitas mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran, analisis kelayakan dinar 



dan dirham di masa sekarang dan yang akan datang sebagai alat pembayaran serta masa 

depan mata uang dinar dan dirham dalam perekonomian.
37

 

2. The Value of Money dalam Perspektif Keuangan Islam, skripsi Siti Muawanah. Hasil 

kajian ini menyimpulkan bahwa inflasi sebagai dasar dalam konsep value of money dalam 

pandangan ekonomi Islam tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya, karena 

dalam perekonomian selalu ada inflasi dan deflasi. Jika dalam keadaan inflasi dijadikan 

alasan adanya time value of money, maka seharusnya keadaan deflasi juga menjadi alasan 

dalam adanya negatif time value of money. Selanjutnya, preference present consumption 

to future consumption sebagai dasar dalam time value of money dalam ekonomi Islam 

juga tidak diakui dan tidak diterima.
38

 

3. Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money”, menyimpulkan bahwa uang emas dan 

perak adalah mata uang yang berlaku dalam sejarah Islam, karena mempunyai nilai 

insrinsik. Fungsi uang di dalam Islam adalah sebagai alat ukur dan pengukur nilai saja, 

dan melarang uang dijadikan komoditas. Dan inilah yang membedakan dengan uang yang 

beredar sekarang di mana kekuatan uang hanya disandarkan pada kebijakan pemerintah 

dan kepercayaan masyarakat saja tanpa adanya back up apapun dan selalu mengalami 

fluktuasi disebut dengan fiat money.
39

  

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurhadi, “Studi Perbandingan Sistem Mata Uang Emas (Dinar) 

dan Mata Uang Perak (Dirham) terhadap Mata Uang Kertas”. Hasil kajian ini 
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menyimpulkan bahwa uang emas dan perak atau uang kertas yang disandarkan pada emas 

dan perak telah mampu bertahan dari krisis moneter dibandingkan uang kertas yang tidak 

di back up emas dan perak. Implikasinya, pemakaian uang kertas dengan back up pada 

emas dan perak akan menjaga kestabilan nilai rupiah  dengan kurs yang tetap dan tidak 

lagi dipengaruhi mata uang lainnya, sehingga mampu mengatasi krisis di Indonesia.
40

  

5. Skripsi Nur Wahid dengan judul Peranan dan Fungsi Uang dalam Kehidupan Masyarakat 

Modern (Studi Analisis Sosiologi Uang di Indonesia), menyimpulkan bahwa uang dan 

masyarakat dalam kehidupan muslim di Indonesia mempunyai hubungan timbal balik. 

Segala sesuatu dapat dinilai dengan uang yang merupakan bentuk rasionalisasi yang 

paling murni di tengah proses modernisasi. Uang tidak hanya mempengaruhi masalah 

ekonomi saja, akan tetapi telah mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat Indonesia 

dalam lingkup sosial, budaya maupun keagamaan. Timbulnya modernisasi merupakan 

pengaruh dari peranan uang dalam kehidupan muslim.
41

 

6. Telaah Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam 

Konteks Keindonesiaan, penelitian yang dilakukan oleh Muslih Candrakusuma. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normative dan historis dalam pandangan 

Taqiyuddin, uang dalam Islam adalah berupa emas dan perak atau dengan standar 

moneter berupa emas dan perak, karena penerapan sistem uang tersebut akan selalu 

relevan dengan kondisi apapun. Peralihan pada sistem uang kertas secara politis 

merupakan tipu daya untuk tujuan imperaliasasi. Pemikiran Taqiyuddin tentang konsep 

uang relevan dalam konteks keindonesiaan, dilihat dari faktor historis bangsa Indonesia 
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dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Akan tetapi, jika dilihat dari segi 

politik-ekonomi menjadi kurang relevan, dikarenakan Indonesia telah mempunyai 

peraturan sendiri yang telah berjalan tentang keuangan serta cadangan devisa emas yang 

kurang mencukupi.
42

 

Dengan demikian, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Titik 

bedanya, bahwa penelitian terdahulu membahas prospek dinar emas dan perak, 

kelayakannya, relevansinya dengan konteks yang ada, mengungkap dan menganalisis 

pendapat seorang tokoh muslim mengenai pemikirannya tentang dinar emas dan perak. 

Sedangkan dalam penelitian ini, menekankan dinarisasi mata uang perspektif Hizbut Tahrir 

apakah merupakan kewajiban agama atau hanya rasionalisasi ke-mas}lah}ah-an saja dengan 

mengetahui metode dasar hukum yang digunakannya, serta menganalis ke-mas}lah}ah-an 

apabila diterapkan pada konteks sekarang. 

 

G. METOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library reseacrh), yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah 

pustaka umumnya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi dari 

berbagai sumber pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk yang 

baru.  Penelitian ini bersifat induksi, yaitu analisis data berdasarkan data yang diperoleh, 
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selanjutnya dikembangkan pola hubungan tetentu atau menjadi hipotesis.
43

 Penelitian 

ini dilakukan dengan menggali gagasan Hizbut Tahrir tentang mata uang emas dan 

perak, meliputi dasar kewajibannya dengan mengetahui metode istinba>t} hukum yang 

digunakan dan ke-mas}lah}an-annya apabila diterapkan kembali pada konteks sekarang. 

2. Sumber Data 

Agar skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunannya 

diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam 

skripsi ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama yang dijadikan rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Abd al-Qadi>m Zallu>m, Sistem Keuangan Negara Khilafah, Jakarta: HTI-Press, 

2009. 

2) Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, 

Khilafah, dan Penyatuan Kembali Indonesia, Jakarta: HTI-Press, 2009. 

3) Muhammad Muhsin Rodhi, Tsaqafah dan Metode Hisbut Tahrir Dalam 

Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah, terj. Muhammad Bajuri dan Romli 

Abu Wafa, Bangil: al-Izzah, 2008. 
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4) Hizbut Tahrir Britain, Standar Emas: Masa Depan Bagi Mata Uang Stabil 

Global, terj. Annas I. Widodo, Jakarta: HTI Press, 2011. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data skunder merupakan sumber-sumber dari buku, kitab, jurnal, 

dokumen dan sumber lain yang ada relevansinya dengan masalah yang akan 

dibahas. Diantaranya: 

1) Ahamed Kameel Mydin Meera, Perampok Bangsa-Bangsa: Mengapa Emas 

Harus Jadi Mata Uang Internasional, terj. Yulizar Djamaluddin Sanrego NZ. 

Jakarta: Mizan, 2010. 

2) Ahmad Hasan, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan 

Islami, terj. Saifurrahman Barito. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 

3) Muhaimin Iqbal, Dinar Solution-Dinar sebagai Solusi, Jakarta: Gema Insani, 

2008. 

4)                            , Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku, 

Jakarta: Gema Insani, 2009. 

5) Zaim Saidi, Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan dan Cara Yang Benar 

Mengembangkan Dinar, Dirham dan Fullus Agar Sesuai al-Qur’a>n dan 

Sunnah, Depok: Pustaka Adina, 2011. 

6) Endy J. Kurniawan, Think Dinar!: berpikir Dinar, Muslim Kaya Hari Ini, 

Super Kaya di Masa Depan, Jakarta: Asmanadia Publising House, 2010. 

7) Ahmad Ridwan Amin, Satanic Finance, Jakarta: Zaytuna, 2012. 

8) Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Arternatif: Persperktif 

Islam, terj. Moh. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.  



9) Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan 

Hukum Islam, Ponorogo: STAIN PoPress, 2006. 

10) Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data terkait dinarisasi mata uang perspektif Hizbut 

Tahrir maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumenter sebagai 

teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari beberapa dokumen yang dapat 

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.
44

 Dalam hal ini, penulis 

mengumpulkan data penunjang dengan melihat beberapa dokumen seperti buku, jurnal, 

majalah dan media penunjang lainnya. 

4. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analisis), atau deskripsi analisis
45

 yaitu mengalisis data-data yang telah 

terkumpul dan tersusun dengan menggunakan pola pikir. Analisis data kualitatif 

menurut Matthey B. Miles dan A. Michael Huberman, selalu terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara berantai, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi 

atau penarikan kesimpulan.
46

 Adapun penjelasan secara lanjut sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang terkumpul. Tahapan 

                                                           
44

 Ibid., 329. 
45

Adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala 

sesuatu yang ada. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,9(Jakarta: Rieke Cipta, 2000) 309. 
46

 Mattew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 

1992), 16. 



reduksi selanjutnya, meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus, dilakukan selama pengumpulan data berlangsung. Proses 

tranformasi ini berlanjut sampai laporan akhir lengkap tersusun.
47

 

Penerapan reduksi data dalam skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan 

literatur-literatur tentang pandangan Hizbut Tahrir tentang dinar emas, meliputi dasar 

kewajibannya dan penerapan kembali sistem dinar emas. Selanjutnya, memillih dan 

memilah data yang diperoleh sehingga diperoleh data yang diharapkan atau sesuai 

dengan fokus kajian. Dari data-data yang terpilah tersebut kemudian dilakukan 

pengelompokkan, dari proses ini penulis dapat menarik inferensi atau kesimpulan.   

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan pengolahan data kedua yang sama 

pentingnya dengan reduksi data, baik berbentuk teks, naratif, matrik maupun bagan 

ataupun jenis penyajian lainnya. Proses penyajian data akan mempermudah dalam 

penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penyajian data tidak terlepas dari analisis 

data.
48

 

Dalam skripsi ini, penyajian data diorientasikan dengan menganalisis 

dinarisasi mata uang perspektif Hizbut Tahrir dengan teori dasar hukum dan 

mas}lah}ah, kemudian mengkorelasikannya dengan kondisi riil mata uang yang 

berjalan saat ini, dan menentukan apakah penarikan kesimpulan sudah sesuai atau 

membutuhkan penelitian lanjutan. 

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan 
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Setelah proses reduksi dan penyajian data, akhir proses penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan/ verifikasi.  

Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara merefleksi 

kembali pandangan Hizbut Tahrir tentang dinarisasi mata uang yang telah tereduksi, 

mengetahui metode istinba>t} hukum yang digunakan dalam menetapkan 

kewajibannya, serta bagaimana analisis  mas}lah}ah terhadap konsep dinarisasi mata 

uang Hizbut Tahrir pada konteks sekarang. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penulisan hasil penelitian agar menghasilkan suatu karya ilmiyah yang utuh 

dan komprehensip, dibutuhkan penyusunan sub bab yang akan penulis gambarkan sebagai 

berikut:  

BAB I :           PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi gambaran global dan mendasar yang menentukan 

bangunan skripsi ini, yang berfungsi memberikan gambaran secara umum 

dari seluruh isi skripsi. Meliputi, latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, sistematika pembahasan dan translitrasi. 

BAB II :       MATA UANG PERSPEKTIF ISLAM  

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis 

data dalam skripsi ini. Di dalamnya berisi tentang mata uang perspektif Islam, 

yang meliputi pengertian dan sejarah uang, uang dalam pandangan ulama 



muslim,  fungsi uang dalam Islam, dan kelebihan dan kelemahan sistem emas 

dan perak 

 

BAB III:   MAS}LAH}AH DALAM METODE ISTINBA>T{ HUKUM 

Merupakan landasan teori yang digunakan penulis dalam menganalisis data 

dalam skripsi ini. Di dalam bab ini berisi tentang mas}lah}ah dalam metode 

istinba>t} hukum, meliputi sekilas tentang metode istinba>t} hukum, konsep 

mas}lah}ah dalam istinba>t} hukum, dan pendekatan mas}lah}ah sebagai metode 

istinba>t} hukum dalam merealisasikan maqa>s}id al-shari>’ah.  

BAB IV:      HIZBUT TAHRIR DAN PANDANGANNYA TERHADAP DINARISASI 

MATA UANG 

Merupakan deskriptif data yang mengemukakan tentang hasil penelitian 

literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah, meliputi gambaran umum Hizbut Tahrir dimulai dari sejarah 

terbentuknya Hizbut Tahrir, tokoh-tokoh utama Hizbut Tahrir, periode 

pembentukannya, serta perkembangan Hizbut Tahrir. Selanjutnya 

memaparkan tentang dinarisasi mata uang perspektif Hizbut Tahrir yang 

meliputi pengertian dinarisasi mata uang, konsep dan dasar yang digunakan 

Hizbut Tahrir tentang kewajiban Shari>’ah dalam menggunakan dinar emas 

sebagai mata uang, keunggulan sistem emas dan perak, dan argumen hizbut 

tahrir tentang penerapan standar emas.  



BAB V :    ANALISIS MAS}LAH}AH  TERHADAP DINARISASI MATA UANG 

HIZBUT TAHRIR   

Merupakan analisis mas}lah}ah terhadap dinarisasi mata uang Hizbut Tahrir, 

yaitu mengenai dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam 

menetapkan kewajiban Shari>’at dalam penerapan emas dan perak sebagai 

mata uang dan analisis mas}lah}ah terhadap pandangan Hizbut Tahrir tentang 

kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang pada konteks 

sekarang. Dalam bab ini dipaparkan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB VI:          PENUTUP 

Setelah dilakukan analisis atas data yang ada, maka bab VI adalah penutup, 

yang di dalamnya berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran 

dari penulis terhadap perkembangan penelitian ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

MATA UANG PERSPEKTIF ISLAM  

 

 

A. Pengertian dan Sejarah Uang 

Manusia pada mulanya memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dengan 

memperoleh makanan dan berburu. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang masih 

sederhana, belum cukup kompleks seperti perkembangan selanjutnya.
49

 Sejalan dengan 

peradaban manusia yang terus berkembang dan jumlah manusia yang semakin banyak, 

kegiatan dan interaksi manusia pun semakin meningkat. Manusia yang dulunya mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri, sekarang untuk memenuhi kebutuhannya 

baik berupa barang maupun jasa, manusia membutuhkan sesamanya dalam rangka 

menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut dengan adanya kerja sama.
50

 Pada tahapan 

manusia yang masih sangat sederhana ini mereka dapat melakukan tukar-menukar 

kebutuhan dengan cara barter.
51

 

Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang 

dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai media dalam penukaran 

tersebut.
52

 Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan, sistem barter yang menyaratkan 

adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang 

melakukan penukaran, menimbulkan suatu kendala utama dalam penukaran, yaitu sulitnya 

memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 
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orang lain. Dengan demikian, terdapat kesulitan dalam mencari kesamaan permintaan di 

dalam sistem ini.
53

 

Kesulitan lain dari sistem barter adalah adanya perbedaan ukuran barang dan jasa 

dan adanya sebagian barang-barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Kesulitan berikutnya 

adalah kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Dalam sistem barter 

sulit mengetahui nilai suatu barang diukur dengan barang lain dan nilai suatu jasa diukur 

dengan jasa atau barang lain.
54

 

Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang ada dalam sistem barter tersebut, manusia 

mendapat petunjuk untuk mempergunakan suatu yang dapat dijadikan alat tukar yang lebih 

efisien dan efektif, yang dikenal dengan istilah uang seperti sekarang. Uang secara umum 

adalah alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi 

perekonomian.
55

  

Penemuan uang dalam perekonomian merupakan salah satu penemuan besar yang 

dicapai oleh manusia. Sebagai salah satu dari pilar ekonomi, uang sangat memudahkan 

pertukaran komoditi dan jasa.
56

 Penemuannya pun tidak dalam waktu sekejab. Berawal dari 

kecermatan manusia dalam melihat kekurangan-kekurangan yang begitu besar dalam sistem 

barter, kemudian beralih dengan mengkhususkan suatu barang yang ada dan tersebar luas 

sebagai ukuran harga atas segala sesuatu.
57

 

Sampai sekarang belum diketahui secara tepat, kapan penggunaan uang pertama kali. 

Namun, arsip paling tua menyebutkan bahwa uang berasal dari Mesopotamia, sekarang 
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bagian selatan Irak, kira-kira 2500 tahun SM. Pada waktu itu, uang yang digunakan adalah 

prasasti-prasasti berbentuk baji atau tukisan huruf paku. Sedangkan Mesopotamia Kuno 

menggunakan sejumlah perak yang ditimbang sebagai alat pembayaran. Inilah sejarah awal 

penemuan uang logam.
58

  

Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal uang logam dari emas dan perak yang 

disebut dinar dan dirham sebagai alat pembayaran. Dinar secara bahasa berasal dari bahasa 

Yunani “denarius”, yang berarti uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham berasal dari 

kata “drachma”, yaitu uang yang terbuat dari perak.
59

 Dinar yang dipergunakan menurut 

hukum Islam adalah setara dengan 4,25 gram emas, 22 karat, dengan diameter 23 mm. 

Hingga saat ini, standar ini masih digunakan oleh World Islamic Trading Organization 

(WITO). Sedangkan uang dirham setara dengan 2,975 gram perak murni.
60

 

Berfungsinya mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar telah berjalan sebelum 

dan sesudah datangnya Islam. Dalam bentuk sederhana, Julius  Cesar dari Romawi 

memperkenalkan uang emas dan perak sekitar tahun 46 tahun SM. Dia juga yang telah 

memperkenalkan konversi dari uang emas ke uang perak dengan perbandingan 1:2 emas 

terhadap perak. Standar yang ditetapkan ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 

1250 tahun, yaitu sampai tahun 1204.
61

 

Sebelum datangnya Islam, uang dinar merupakan uang yang digunakan dalam 

transaksi perdagangan. Dinar dan dirham, menurut keterangan dari Abd al-Qadi>r Zallu>m, 

telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka memperoleh mata uang 
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ini dari hasil perdagangan mereka dengan negara sekitarnya. Seperti dari Syam dengan 

membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak dengan membawa dirham perak 

Persia (Sassanid). Dengan demikian telah banyak mata uang asing yang masuk berupa dinar 

emas Romawi dan dirham perak Persia.
62

  

Ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengakui berbagai transaksi yang 

menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia, serta standar timbangan yang berlaku di 

kalangan kaum Quraysh untuk menimbang kadar dan berat dinar dan dirham. Hal tersebut 

dikuatkan dengan sabda Rasulullah: “Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah dan 

takaran adalah takaran penduduk Madinah.”63
  

Dalam sejarah Islam, Rasulullah dan para sahabatnya menggunakan dinar dan 

dirham sebagai mata uang yang fungsinya di samping sebagai alat tukar juga dijadikan 

sebagai standar ukuran hukum-hukum shar’, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. 

Dinar Romawi dan Dirham Persia baik bentuk cap dan gambar aslinya digunakan kaum 

muslimin sepanjang hidup Rasulullah dan diteruskan oleh masa ke-khali>fah-an Abu> Bakr 

dan ‘Umar Ibn Khat}t}a>b.64 Pada masa pemerintahannya, khali>fah ‘Umar Ibn Khat}t}a>b pada 

tahun 20 Hijriah, yaitu tahun ke delapan pemerintahannya, mencetak dirham baru dengan 

pola dirham Persia, berupa berat, gambar dan tulisan Balawinya (huruf Persia). Hanya saja 

ditambahkan dengan lafaz} yang ditulis dengan huruf Arab gaya kufi>, seperti lafaz} 

‘bismilla>h’ dan ‘bismilla>h Rabbi>’, terletak di tepi lingkarannya. Beliau juga menambahkan 

                                                           
62

 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 20. 
63

 Surpiyanto, Ekonomi Islam, 199. 
64

 A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah, terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 45. 



gambar yang bertuliskan ‘al-h}amdulilla>h’ dan di baliknya bertuliskan ‘Muh}ammad al-

Rasululla>h. 65
   

Pada awal pemerintahan ‘Umar, muncul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, 

akan tetapi dibatalkan karena sahabat lainnya tidak menyetujuinya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diungkapkan oleh Muhammad Atsimin, sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Muflih, ada tiga alasan yang menguatkan pendapat ‘Umar, yaitu pertama, unta 

relatif langka. Unta bagi masyarakat Arab tergolong harta yang mahal dan hanya akan 

disembelih pada musim paceklik. Kedua , kulitnya sangat kuat. Kulit unta mampu bertahan 

hingga puluhan tahun dan tidak mudah rusak, sekalipun digunakan untuk kegiatan yang 

sangat berat. Ketiga, mudah dibawa. Kulit unta dapat dijadikan dalam unit kecil, sehingga 

lebih praktis dibanding dinar dan dirham.
66

 Sedangkan mengenai mata uang Islam baru 

mempunyai ciri khusus dicetak oleh Khali>fah ‘Ali> Ibn Abi> T{a>lib, namun peredarannya 

masih terbatas karena kondisi politik pada masa itu.
67

  

Dirham Persia dicetak pula di zaman Mu’awiyah dengan dicantumkan gambar dan 

nama kepala pemerintah pada mata uang tersebut. Mata uang pada zaman tersebut belum 

berbentuk bulat sebagaimana mata uang logam sekarang. Pada zaman Ibn Zubayr, baru mata 

uang tersebut berbentuk bulat untuk pertama kalinya, akan tetapi peredarannya terbatas di 

Hijaz. Sampai dengan zaman ini, mata uang khali>fah beredar bersamaan antara dinar 

Romawi dan dirham Persia.
68
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Adapun tempat percetakan uang baru muncul pada zaman Abd al-Ma>lik, di mana 

mata uang khali>fah dicetak secara terorganisir dengan pengawasan pemerintah.
69

 Dirham 

bercorak Islam dicetak secara khusus pada tahun 75 Hijriah, dan meninggalkan pola dinar 

romawi dilakukan pada masa ini. Gambar-gambar dinar lama diubah dengan tulisan dan 

lafaz} Islam, seperti Alla>h Ah}ad dan Alla>h Baqa>’. Sejak saat inilah orang Islam mempunyai 

dinar dan dirham Islam yang secara resmi digunakan sebagai mata uang Islam.
70

 Sebagai 

mata uang yang digunakan, dalam perjalanannya, dinar dirham cenderung stabil dan tidak 

mengalami inflasi terlalu besar dalam kurang waktu 1500 tahun.
71

 

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Bani> Mamlu>k, banyak beredar mata uang 

dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lainnya. Pada waktu itu 

beredar tiga jenis mata uang, yaitu dinar (emas), dirham (perak) dan fullus (tembaga). 

Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi, sedangkan peredaran fullus 

sangat luas.
72

 Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibn Taymiyyah bahwa uang dengan 

kualitas rendah akan menendang keluar uang yang berkualitas baik dari peredarannya.
73

 

Dalam kondisi seperti itu, Ibn Taymiyyah meminta kepada Sultan untuk menghentikan 

turunnya nilai mata uang dan menentang percetakan mata uang yang berlebihan. Beban 

percetakan haruslah diambilkan dari beban anggaran negara yang diambil dari bayt al-ma>l 

dan negara tidak boleh berbisnis uang dengan membeli tembaga kemudian mencetak fullus, 

yang memberikan keuntungan dari percetakan tersebut.
74
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Dengan demikian, berdasarkan perkembangan sejarah ini, terdapat tiga mata uang 

yang pernah digunakan dalam pemerintahan Islam, yaitu dinar emas, dirham perak dan 

fullus dari tembaga. Stabilitas pemerintahan pada masa itu telah mampu tercipta dengan 

penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang, meskipun masih ditemui kesulitan apabila 

digunakan untuk transaksi kecil. Sehingga, muncul mata uang baru berupa fullus, yang pada 

awalnya mendorong pertumbuhan perekonomian, namun dalam perkembangannya sejak 

pemerintahan Islam menjadikan fullus sebagai objek bisnis serta percetakan yang 

berlebihan, menimbulkan instabilitas perekonomian pada masa itu.
75

  

 

B. Uang dalam Pandangan Ulama Muslim 

1. Ibn Taymiyah 

Ibn Taymiyah merupakan ulama’ Islam yang hidup pada masa pemerintahan 

Raja Mamlu>k. Pada masa ini, negara mengalami situasi beredarnya jenis mata uang 

yang beragam dengan nilai kandungan logam mulia yang berbeda-beda satu dengan 

lainnya. Ketika itu beredar tiga jenis mata uang, yaitu mata dinar (emas), dirham (perak) 

dan fullus (tembaga). Ibn Taymiyah merumuskan konsep atas suatu fenomena, bahwa 

uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang yang berkualitas baik. Hal ini 

dikarenakan, peredaran dinar pada waktu itu sangat terbatas, peredaran dirham 

berfluktuasi, bahkan kadang-kadang menghilang, sedangkan fullus beredar luas di 

masyarakat.
76

  

Karena meningkatnya jumlah fullus yang beredar di masyarakat dan 

meningkatnya jumlah tembaga yang ada dalam dirham, pemerintahan Mamlu>k 
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mengalami instabilitas sistem moneter. Sehingga, bukanlah hal yang aneh ketika sistem 

moneter modern dengan uang kertas berulang kali mengalami krisis, terlebih setelah 

dihapuskannya standar emas dalam perekonomian.
77

 

Mengenai fungsi uang dalam perekonomian, Ibn Taymiyah menyebutkan dua 

fungsi uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran berbagai barang. Dan 

atas dasar tersebut, beliau menentang keras segala bentuk perdagangan uang yang 

berarti mangalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya.
78

 

Ibn Taymiyah menegaskan, sebagaimana dikutip olah Mustafa Edwin Nasution, 

bahwa uang sebagai alat tukar tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja, akan 

tetapi dapat diambilkan dari apa saja sesuai dengan yang disepakati (‘urf) dan istilah 

yang dibuat oleh manusia. Istilah dirham dan dinar tidak mempunyai batas alami atau 

shar’.  Dinar dan dirham diperlukan sebagai wasilah (medium of change), dan tidak 

diperlukan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak berhubungan dengan materi yang 

menyusunnya, tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, melainkan dengan fungsi 

ini kebutuhan manusia dapat terpenuhi.
79

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, dalam pandangan Ibn Taymiyah salah 

satu syarat dalam transaksi-transaksi keuangan adalah adanya tradisi yang biasa 

dilakukan oleh manusia. 

 

2. Al-Ghaza>li> 

Al-Ghaza>li> berpandangan bahwa uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang 

dalam kegiatan ekonomi, sehingga uang berfungsi sebagai media pertukaran. Tujuan 
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diciptakan uang adalah untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar 

dari pertukaran tersebut. Uang menurut Al-Ghaza>li> diibaratkan sebagai cermin yang 

tidak mempunyai warna, tetapi mampu merefleksikan seluruh warna. Uang tidak 

mempunyai harga, tetapi mampu merefleksikan harga semua barang, uang memberikan 

kegunaan jika uang dipergunakan sebagai transaksi jual beli.
80

 

Al-Ghaza>li> mengecam orang yang menimbun uang sebagai penjahat, 

berdasarkan al-Qur’a>n. Dan hal yang lebih buruk lagi adalah perbuatan orang-orang 

yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan. Al-Ghaza>li> juga mengecam 

peredaran uang palsu. Dalam konteks ini, uang palsu adalah uang yang kandungannya 

tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-Ghaza>li>. Dalam pandangannya, 

mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih berbahaya dari mencuri, karena hal ini 

sangat merugikan siapa saja yang menggunakannya.
81

 

Menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muflih, perekonomian dunia 

mudah dirusak oleh tangan-tangan sebagian manusia yang menghendaki ketidakadilan. 

Dan dengan kehadiran dinar dan dirham dapat membentengi ketidakadilan tersebut. Hal 

ini dikarenakan pertukaran dengan keduanya mendorong adanya kesamaan nilai.
82

 Al-

Ghaza>li> tidak setuju penggunaan mata uang selain dinar dan dirham. Hal ini dapat 

dilihat dari catatan-catatan ekonominya yang sering tidak memberikan ruang pada mata 

uang fullus, karena menurutnya mata uang ini sangat mudah naik dan turun.
83

   

 

3. Ibn Khaldu>n 
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Ibn Khaldu>n merupakan ulama’ yang mendukung penggunaan emas dan perak 

sebagai standar moneter. Dalam pandangannya, emas dan perak merupakan ukuran 

nilai. Kedua logam ini diterima secara alamiyah sebagai uang di mana nilainya tidak 

mengalami fluktuasi.
84

 

Sependapat dengan Al-Ghaza>li>, Ibn Khaldu>n juga mengatakan bahwa uang tidak 

harus dari emas dan perak, akan tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. 

Pemerintah harus menjamin uang yang tidak mengandung emas dan perak, bahwa uang 

tersebut senilai dengan sepersekian gram emas dan perak. Dengan demikian, ketika 

pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh merubah standar 

tersebut.
85

  

 

4. Al-Maqrizi> 

Menurut al-Maqrizi>, mata uang digunakan manusia untuk menetapkan berbagai 

harga barang dan biaya tenaga kerja, baik pada masa sebelum atau sesudah datangnya 

Islam. Dan mata uang yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah mata uang 

emas dan perak.
86

 Al-Maqrizi> juga mengungkap teori tentang inflasi. Beliau membagi 

inflasi menjadi dua bagian, yaitu inflasi akibat kurangnya persediaan barang (natural 

inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama pernah terjadi pada 

zaman Rasululla>h dan Khulafa>’al-Ras}idu>n, yaitu kekeringan dan peperangan. 

Sedangkan dalam inflasi yang kedua, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu budaya 
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korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak yang memberatkan dan 

jumlah peredaran uang di masyarakat yang berlebihan.
87

 

 

5. Ma>lik Ibn Anas 

Berpendapat bahwa mata uang selain dinar dan dirham merupakan apresiasi 

terhadap perkembangan konsep mata uang. Sebagaimana diketahui bahwa mata uang 

yang beredar pada masa itu ada tiga mata uang, yaitu dinar, dirham dan fullus. Dari 

ketiga jenis mata uang tersebut, Ma>lik Ibn Anas tidak memberikan keistimewaan pada 

salah satu jenis.  Dan andaikan hadir mata uang jenis lainnya, yang menggantikan mata 

uang yang telah beredar, ia menyatakan bersedia menerimanya.
88

 

 

6. Ibn Qayyim al-Jawzi> 

Pemikiran Ibn Qayyim tentang uang senada dengan pemikiran Ibn Taymiyah. 

Menurutnya, sesuatu yang menjadi mata uang itu bukan karena berat atau bentuknya, 

akan tetapi karena kemampuannya menjalin hubungan perniagaan di antara manusia. 

Ibn Qayyim juga menerima mata uang selain dinar dan dirham, seperti kulit dan kertas. 

Meskipun, mata uang ini tidak beredar pada masanya, namun sifat-sifat yang 

terkandung dari kedua jenis mata uang ini dapat mengadaptasi konsep mata uangnya 

tersebut.
89

 

Dengan demikian, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi uang 

menurut ulama’ Islam adalah sebagai alat tukar (medium of change), bukan sebagai 

komoditas. Uang tidak harus dengan emas dan perak, akan tetapi boleh dari yang lainnya. 
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Hakikat uang dalam perekonomian Islam adalah bahwa dengan uang tersebut mampu 

menjamin hubungan perniagaan di antara menusia.  

Penggunaan uang dalam perekonomian, dalam pandangan Islam diserahkan pada 

tradisi dan istilah yang dibuat oleh manusia (al-‘adah wa al-is}t}ilah) sebagai representasi dari 

bentuk mata uang yang dibuat manusia. 
90

 Permasalahan mata uang apakah itu dengan dinar-

dirham atau selain dari keduanya bukan merupakan kewajiban shari>’at. Peran pemerintah 

sangat diperlukan dalam mengatur sistem moneter di suatu negara, sehingga uang yang 

beredar mampu terkontrol untuk menghindari inflasi serta peredaran mata uang palsu dapat 

dicegah dengan disahkannya mata uang oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan bahan dan 

gambar mata uang hanya bisa dibuat oleh otoritas tertentu yang dijaga kerahasiaannya.  

 

 

 

C. Fungsi Uang dalam Islam 

Al-Qur’a>n secara isha>rah telah memberikan pengajaran tentang pemakaian uang, 

prinsip dan nilai uang. Al-Qur’a>n dan al-H{adhi>th menyebut dua logam mulia, emas dan 

perak, baik fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang 

disimpan.
91

  sebagaimana dinyatakan di dalam al-Kahf: 19. 
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   92    

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling 

bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu 
berada (di sini) ?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari dan setengah 
hari.” Berkata (yang lain lagi, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu 

berada (di sini). Maka suruhlah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih 

baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah 

lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.”93
 

 

Di dalam ayat di atas menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah 

gua untuk menghindar dari penguasa yang kejam. Allah menidurkan mereka selama 309 

tahun. Kemudian setelah terbangun mereka mengutus salah satu darinya untuk 

membelanjakan uang peraknya, wariq, yang berarti uang dari perak atau dirham.
94

  

Dilihat dari sudut moneter, terdapat prinsip moneter yang ditekankan dalam ayat ini, 

yaitu pertama, mata uang yang terselip pengertian uang kartal, yaitu uang logam atau kertas. 

Dalam konteks ini yang digunakan adalah uang logam, karena pada masa itu belum dikenal 

uang kertas. Kedua, pengertian pergi ke kota untuk membeli, berarti uang sebagai alat 

pembayaran. Dan ketiga, yang diajarkan Allah kepada manusia adalah hendaklah berlaku 

lemah lembut, ketika melakukan transaksi jual beli.
95

 

Uang dalam ayat di atas, menurut Mochtar Effendy, disebut dengan istilah waraq, 

artinya lembaran. Pada saat turunnya ayat ini lembaran kertas belum ada di Timur Tengah, 

kertas baru ada di Cina. Yang ada hanya uang logam yang disebut fullus untuk istilah 
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sekarang. Dengan demikian, dalam pandangannya dalam ayat di atas terdapat petunjuk dari 

Allah bahwa pada zaman modern nanti, uang kertas akan dipergunakan manusia sebagai 

media transaksi.
96

 Dalam ayat tersebut secara implisit menunjukkan bahwa kebolehan umat 

Islam menggunakan uang dan bagaimana seharusnya uang digunakan dan berfungsi di 

dalam masyarakat Islam.
97

 

Berbeda halnya dengan Quraysh Shihab, kata bi wariqikum terambil dari kata wariq 

yang berarti perak. Sebagian ada juga yang membacanya dengan bi waraqikum, terambil 

dari kata waraq berarti sekeping uang yang terbuat dari perak. Secara khusus, penyebutan ini 

ditambah dengan kata ha>dhihi> (ini), mengisyaratkan bahwa wariq, yaitu uang pembeli 

makanan itu mempunyai peranan besar dalam terbukanya rahasia mereka, karena ketika 

uang mereka pada waktu itu tidak beredar, maka tidak akan berlaku lagi.
98

  

Uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Ibn 

Taymiyah,  sebagaimana dikutip oleh Saad Sa’id Marthon, uang mempunyai dua fungsi, 

yaitu sebagai alat tukar (medium of change) dan sebagai standar nilai. Menurut al-Ghaza>li>, 

fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang merefleksikan nilai sebuah komoditas, 

yang dinyatakan dalam ungkapannya bahwa uang ibarat cermin yang tidak mempunyai 

warna tetapi dapat merefleksikan seluruh warna.
99

  

Al-Ghaza>li> juga menjelaskan beberapa fungsi uang lainnya di dalam kitabnya Ih}ya’ 

Ulu>m al-Di>n, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Dimyati, yaitu (1) fungsi uang sebagai 

qiya>m al-dunya>, bahwa uang berfungsi sebagai penilai barang dan pembanding dengan 
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barang lainnya. (2) alat al-tabadu>l atau al-mu’awadah, bahwa uang sebagai sarana 

pertukaran barang dalam suatu transaksi (medium of change). Dan (3) sebagai sarana 

pencapai tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain, dengan kata lain uang sebagai 

sarana tukar-menukar.
100

 Sedangkan Ibn Khaldu>n, menjelaskan bahwa uang mempunyai tiga 

fungsi utama dalam kehidupan ekonomi, yaitu sebagai standar nilai, medium of change, dan 

penyimpan kekayaan.
101

 

Berdasarkan penjelasan di atas, uang dalam ekonomi Islam mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Standar nilai dan satuan hitung. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ima>m al-Ghaza>li> di dalam kitabnya, 

Ih}ya’ ulu>m al-di>n, seperti yang dikutip oleh Adiwarman Karim, menegaskan bahwa Allah 

menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harga agar 

semua harta bisa diukur dengan keduanya.
102

 Hal ini menunjukkan bahwa fungsi uang 

sebagai nilai atau satuan hitung atau dalam istilah lain sebagai ukuran harga yang telah 

dikenal sejak masa klasik. 

2. Alat pembayaran (medium of change). 

Uang sebagai media transaksi (medium of change) akan menjadi sah dan dapat 

diterima oleh masyarakat luas apabila ditetapkan oleh suatu negara. Hal inilah yang 

membedakan uang dengan media transaksi lain seperti cek.
103

 Uang akan bisa diterima 

masyarakat apabila telah mendapatkan ketetapan dari pemerintah sebagai alat pertukaran 

yang sah. 
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Demikian halnya, emas dan perak tidak akan dapat dijadikan mata uang apabila 

tidak mendapat stempel negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ima>m Nawa>wi>,  

“Makruh bagi rakyat biasa mencetak sendiri dinar dan dirham, sekalipun dari 
bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. 

Kemudian apabila dirham maghshusah tersebut dapat diketahui kadar 

campurannya, maka boleh menggunakannya baik dengan kebendaannya 

maupun dengan nilainya. Adapun jika kadar tersebut tidak diketahui, maka 

disini ada dua pendapat. Dan pendapat yang s}ah}i>h} mengatakan hukumnya 

boleh. Sebab, yang dimaksudkan adalah lakunya di pasaran. Dan campuran 

dari tembaga yang terdapat pada dirham tersebut mempengaruhi, 

sebagaimana adonan.”104
 

  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa uang tidak harus dari emas dan perak. 

Semua harta bisa menjadi uang. Dan untuk menjadi sah dan dapat diterima masyarakat, 

diperlukan penetapan dari negara atau pemerintah. 

3. Alat penyimpan kekayaan dan bukan penimbun kekayaan. 

Ibn Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dengan ini, ia 

mengatakan bahwa kemudian Allah menciptakan dari dua barang tambang, emas dan 

perak, sebagai nilai untuk setiap harga, yang merupakan simpanan dan dapat diperoleh di 

berbagai belahan dunia.
105

  

Meskipun demikian, simpanan di sini tidak berarti menumpuk uang untuk 

mendapat keuntungan dari orang lain. Karena hal ini tidak diperbolehkan dan haram 

hukumnya. Islam tidak memperbolehkan siapapun menundukkan atau menindas orang 

lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang kemudian meminjamkannya kepada 

orang lain dengan maksud memungut bunga yang bisa merusak tatanan perekonomian 
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yang bersifat menghalangi terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat.
106

 Sebagaimana 

dinyatakan dalam ayat berikut. 

                              107   
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-

orang ‘ali>m dan ra>hib-ra>hib mereka benar-benar memakan harta orang dengan 

jalan yang ba>thil, dan mereka menghalang-halangi (menusia) dari jalan Allah. Dan 

orang-orang yg menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan 

Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) azab yang pedih”.108
 

 

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa penimbunan emas dan perak baik dalam 

bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan tidak dikeluarkan zakatnya 

akan diancam dengan siksa yang pedih. Dengan demikian,  secara tidak langsung dalam 

ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.
109

 

Dalam ayat tersebut istilah yang digunakan dalam menyebut logam mulia adalah 

al-dhahab dan al-fiddah. Kedua istilah tersebut dipahami sebagai mata uang yang berlaku 

pada saat mata uang tersebut diturunkan. Sehingga, larangan penimbunan emas dan perak 

dapat diartikan sebagai larangan penimbunan uang.
110
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Penjelasan di atas dibuktikan dengan pertama, mantu>q ayat tersebut memberikan 

ancaman terhadap dua macam tindakan, yaitu menimbun harta dan tidak 

menginfakkannya di jalan Allah. Kedua, al-T{a>bari> dalam tafsirnya meriwayatkan dari 

Abu> Uma>mah al-Ba>hili> menyatakan bahwa menimbun emas hukumnya haram meskipun 

diperoleh dari hasil sedekah dan tidak mempunyai kewajiban membayar zakat. Ketiga, 

ayat tersebut melarang pada penimbunan harta.
111

 

Quraysh Shihab, di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kata taknizu>n dipahami 

dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada di dalam tanah 

ataupun di permukaan bumi. Dalam ayat ini hanya emas dan perak yang disebutkan, 

menurutnya karena biasanya kedua logam itulah yang dijadikan ukuran nilai dan yang 

umumnya disimpan.
112

  

Sedangkan, di dalam tafsir Ibn Kathi>r, yang dimaksud dalam kata al-kanz 

(penimbunan) hanya berlaku pada harta yang tidak ditunaikan zakatnya.
113

 Berkaitan 

dengan penyebutan emas dan perak dalam ayat tersebut, Abu> Mans}u>r al-Ma>turi>di> di 

dalam tafsirnya menyatakan bahwa emas dipandang lebih berharga atau mulia, kemudian 

setelahnya adalah perak.
114  

4. Sebagai alat pembayaran zakat dan kewajiban lainnya. 

ََِْس َأَواٍق   ِ ْن اْلَورِِق َصَ َق ٌ َعْن َرُسوِل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم أَنَُه قَاَل لَْيَس ِفيَما ُدوَن 
115

  

“Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima awqiyah tidak ada kewajiban 

zakat atasnya.”116
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Dalam al-H{adhi>th di atas menerangkan tentang kewajiban zakat, bahwa tidak ada 

kewajiban zakat bagi orang yang memiliki perak kurang dari dua ratus dirham (awwa>q 

adalah bentuk jamak dari kata awqiyah yang berarti empat puluh dirham).
117

 Dinar dan 

dirham ketika itu hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak saja. Nilainya 

didasarkan pada berat logam tersebut, bukan pada nilai nominal uang tersebut. Hal ini 

dikarenakan beratnya sesuai dengan nominalnya.
118

  

Dalam memandang fungsi uang terdapat satu perbedaan antara sistem perekonomian 

kapitalis dan sistem Islam. Dalam perekonomian kapitalis, fungsi uang tidak hanya sebagai 

alat tukar yang sah (legal tender), melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem ini, 

uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik dengan tunai maupun tangguh. Selain 

itu, lebih jauh lagi, uang dapat disewakan (leasing).
119

  Sedangkan dalam sistem Islam, uang 

bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Satu fenomena penting dalam karakteristik 

uang adalah bahwa uang tidak diperlukan dalam konsumsi, tidak diperlukan untuk dirinya 

sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang lain yang mampu mencukupi 

kebutuhan manusia.
120

 

Dari fungsi uang tersebut, jelaslah bahwa yang terpenting dari uang adalah stabilitas 

uang, bukan bentuk uang itu sendiri. Dinar yang terbuat dari emas terbitan Raja Dinarius 

dari Kerajaan Romawi memenuhi kriteria uang yang stabil. Demikian halnya, pada dirham 

yang terbuat dari perak yang diterbitkan olah Ratu dari Kerajaan Sasanid Persia juga 

memenuhi kriteria uang yang stabil. Sehingga, meskipun dinar dan dirham bukan uang 

                                                                                                                                                                                           
116

 Nasution, Pengenalan Eksklusif, 245. 
117

 Ibid. 
118

 Ibid.  
119

 Huda, Lembaga Keuangan Islam, 12. 
120

 Ibid., 13. 



terbitan negara Islam, namun uang jenis keduanya dipergunakan pada masa Rasulullah 

SAW.
121

  

Seiring dengan perkembangan sejarah, berkembang pemikiran, bahwa uang tidak 

hanya terbatas dari emas dan perak. Pada masa Umar Ibn Khatta>b pun pernah berkembang 

kemungkinan membuat uang dari kulit unta. Beliau berkata, “Aku ingin suatu saat 

menjadikan kulit unta sebagai alat tukar”. Pernyataan ini keluar dari orang yang begitu 

paham tentang hakikat dan fungsi uang dalam perekonomian.
122

 Dalam pandangannya, uang 

tidak hanya terbatas dari emas dan perak. Kedua logam ini dimungkinkan bisa mengalami 

ketidakstabilan, yaitu ketika terjadi ketidakstabilan pada sisi permintaan dan penawaran. 

Oleh sebab itu, apapun dapat berfungsi sebagai uang termasuk kulit unta. Dalam 

pandangannya, suatu barang yang telah beralih fungsi manjadi alat tukar (uang), maka 

fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak mendominasi fungsinya 

sebagai komoditas biasa.
123

 

 

D. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Emas dan Perak 

Emas dan perak sejak dahulu merupakan harta benda yang mempunyai keunikan 

tersendiri, karena selain sebagai barang-barang berharga tinggi, seperti perhiasan, juga dapat 

digunakan sebagai mata uang sebagai standar nilai bagi bangsa-bangsa di dunia.
124

  Daya 

beli dinar emas sebagai alat tukar disebutkan dalam al-H{adhi>th berikut.  
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 َ َ  َََ ا َعِلُ  ْ ُن َعْ ِ  الَلِه َأْ  َََ نَا ُسْ َياُن َ َ  َََ ا َ ِ يُي ْ ُن َ ْ َقَ َ  قَاَل  َِْ ُ  ااََْ  ُ َِ  ُوَن َعْن ُعْ َو َ 

َ َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم أَْعطَاُه ِديَ ارًا  َا َيْشََِيَأَن ال َِِ ُُ ِ فَََ اَع ِإْ َ ا ْْ  َلُه ِ ِه َ اً  فَاْ تَََ ى َلُه ِ ِه َ اتََ
ِ ِ يَ اٍر َوَ اَاُه ِ ِ يَ اٍر َوَ اٍ  َفَ َعا َلُه  ِاْل ََ ََ ِ  ِ   ََْيِ ِه وََ اَن َلْو اْ تَََ ى التَُ َاَا َلَ ِ َ  ِفيهِ 

125
 

’Ali> Ibn Abdulla>h menceritakan kepada kami, Sufya>n menceritakan kepada kami, 

Shah}i>b Ibn Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Saya mendengar 
penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar 

kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut 

ia membeli dua ekor kambing kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. 

Ia pulang dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Muhammad 

mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli 

debupun, ia pasti beruntung.”126
 

 

Dengan adanya penyebutan dinar dan dirham al-H{adhi>th di atas,  menunjukkan 

bahwa Islam mengakui berbagai kegiatan muamalah yang menggunakan dinar Romawi dan 

dirham Persia.
127

 Dengan demikian, uang jenis keduanya diakui oleh Islam, meskipun Islam 

tidak mewajibkan keduanya dipakai sebagai uang, akan tetapi sejarah menuturkan bahwa 

uang tersebut pernah digunakan dalam dunia Islam kala itu. 

Dalam dua jenis barang tambang ini, terdapat kekhasan dan keistimewaan yang tidak 

dimiliki oleh barang tambang lainnya. Hal ini di akui oleh Yusuf Qardhawi sebagaimana 

dikutip oleh Abdul Aziz, dijelaskan bahwa salah satu barang tambang yang mempunyai 

keistimewaan dan kemuliaan adalah emas (golden) dan perak (silver) dibandingkan dengan 

jenis barang tambang lainnya, seperti tembaga dan timah.
128

 

Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz, juga menegaskan bahwa emas 

dan perak kemudian menjadi mata uang dinar dan dirham merupakan suatu kenikmatan yang 

diberikan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia. Manusia memerlukan keduanya 

                                                           
125

 Ima>m al-Bukha>ri>, S{ah}i>h Muslim Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 323. 
126

Muhaimin Iqbal, Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2009), 34. 
127

 Ibid., 246. 
128

 Aziz, Ekonomi Islam, 163. 



sebagai pemenuhan kebutuhan barang-barang, makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya, 

meskipun keduanya berupa benda mati.
129

 Al-Ghazali mengakui bahwa emas dan perak 

adalah bahan terbaik untuk membuat uang. Namun demikian, dia tidak mengharuskan uang 

terbuat dari kedua bahan baku tersebut. Otoritas pemerintah berhak mencetak uang dari 

bahan lainnya, selama dapat menjamin stabilitas kursnya.
130

 Selanjutnya, al-Ghazali 

menginterpretasikan sistem moneter yang dikehendaki adalah sistem moneter ganda 

(bimetallism),
131

 dan sistem monometallism.
132

  

Dengan demikian, standar kembar (bimetalism standard), standar emas dan perak, 

merupakan suatu sistem moneter di mana suatu bangsa menyatakan kesatuan moneternya 

dengan emas dan perak, kebebasan memperjualbelikan emas dan perak dengan harga pasti 

dan memberikan izin terhadap ekspor impor emas tanpa batas.
133

  

Penggunaan emas sebagai standart moneter internasional dapat diimplementasikan 

dalam bentuk perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional 

merupakan sarana penukaran barang dan jasa internasional. 
134

 

Perdagangan internasional merupakan elemen penting dalam proses globalisasi. 

Karena, dengan membuka perdagangan dengan berbagai Negara di belahan dunia akan 

memberikan keuntungan dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negeri, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung yang ditimbulkan dapat berupa alokasi 
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sumber daya dan efisiensi. Sedangkan pengaruh secara tidak langsung dapat berupa investasi 

yang meningkat.
135

  

Perdagangan internasional saat ini didominasi oleh transaksi dolar. Hanya dolar yang 

dijadikan ukuran paritas terhadap emas. Sedangkan mata uang lainnya mempunyai 

hubungan tidak langsung, akan tetapi nilainya disandarkan pada nilai dolar. Dengan posisi 

dolar saat ini, Amerika Serikat cukup menyediakan dolar, sedangkan negeri lain harus 

menyediakan komoditi kompetitif untuk dapat ditukar dengan dolar.
136

 Hal ini tidak lain 

karena dolar dicetak tanpa back up apapun. Ia hanya selembar kertas dengan adanya legal 

tender negara, sehingga berlaku dan diakui sebagai uang. Disebut juga fiat money yaitu uang 

yang dicetak tanpa back up apapun dan tidak mempunyai nilai instrinsik. 

Berbeda dengan emas, di hampir seluruh peradaban telah memerankan peranan 

sebagai uang selama beberapa abad. 
137

 Tidak seperti fiat money, emas mempunyai nilai 

intrinsik dan tidak bisa dibuat maupun dimusnahkan. Emas tersebar di seluruh bumi dan bisa 

ditambang oleh siapapun, sehingga pengeluaran dan produksinya tidak dapat dimonopoli 

oleh segelintir kelompok.
138

 

Interaksi perdagangan apabila menggunakan emas, indeks harga akan 

mempertahankan kesesuaian, karena sistem emas sangat berperan penting dalam menjaga 

stabilitas harga di berbagai negara. Sebagai contoh, apabila diasumsikan kerja sama dagang 

antara Suriah dan Prancis, di mana keduanya memakai sistem emas. Sebagai importir, 

Suriah mengimpor barang dalam jumlah besar dari Perancis. Keadaan ini menyebabkan 
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keluarnya emas dari Suriah ke Perancis, sehingga persediaan emas di Suriah akan menipis. 

Pada saat ini harga-harga akan mengalami penurunan di Suriah. Ketika harga-harga 

komoditi di Suriah menurun, negara-negara akan melakukan impor dari Suriah, dalam 

keadaan ini emas kembali dan menguat di Suriah.
139

  

Kaitannya dengan stabilitas harga dalam sistem emas di atas, menurut Majdi, 

Siswantoro dan Brozovsky, sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda, et. al. menyatakan 

penggunaan dinar dalam perdagangan bilateral yang dilakukan oleh dua negara 

menyebabkan penyesuaian otomatis terhadap neraca pembayaran (balance of payment) 

kedua negara.
140

 Sederhananya dapat dicontohkan ketika salah satu negara mengekspor 

barang ke negara lain, maka negara tersebut akan mempunyai lebih banyak dinar dan jumlah 

komoditi yang sedikit. Dengan adanya ekspor dan harga yang tinggi ini, menyebabkan 

terangkatnya harga barang  dan penyesuaian secara otomatis terhadap perbedaan neraca 

pembayaran.
141

 

Keuntungan penggunaan sistem dinar emas dalam perdagangan internasional di 

antaranya adalah mengurangi secara substansial atau bahkan menghapuskan resiko nilai 

tukar mata uang asing (foreign exchange).
142

 Dalam hal ini, Mahatir Muhammad, 

sebagaimana dikutip oleh Rachmat Firdaus, menyatakan bahwa apabila dinar emas 

diterapkan sebagai alat pembayaran internasional, minimal di dunia Islam, akan sangat 

mendukung dan meningkatkan volume perdagangan sekaligus mengurangi kerugian akibat 

kurs mata uang bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya.
143
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Perbedaan antara dinar emas dan uang fiat adalah stabilitas nilai uang tersebut. Tidak 

ada perbedaan ukuran emas yang dikandung dinar dalam setiap negara. Setiap mata uang 

dinar mengandung 4,25 gram emas 22 karat.
144

 Sehingga dengan hal ini akan memberikan 

kemudahan dan kelebihan bagi para pengguna baik untuk transaksi domestik maupun 

internasional. 

Keuntungan lain dari sistem ini adalah mengurangi praktik-praktik spekulasi, 

manipulasi dan arbitrasi di antara beberapa mata uang nasional.
145

  Dalam hal ini, Mydin 

Meera mencontohkan dalam kasus tiga negara yang sepakat menggunakan sistem 

pembayaran emas, sama halnya ketiga negara tersebut menggunakan sistem mata uang 

tunggal. Sehingga, ketiga praktik di atas dapat dikurangi bahkan dihapuskan.
146

  

Selain itu, keuntungan penggunaan dinar emas dalam perdagangan internasional 

akan mengurangi sovereignty (kekuasaan). Sistem perdagangan fiat money memberikan 

peluang dan ruang bagi negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan 

menyebabkan perbedaan antara kaya dan miskin. Penggunaan dinar emas dalam 

perdagangan, dengan sebagian besar sumber daya alam berada di negara-negara 

berkembang, akan mampu mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang dan 

miskin terhadap negara-negara maju.
147

 

Dengan demikian, dengan pemakaian dinar emas sebagai pembayaran perdagangan 

internasional akan mampu mengurangi praktik ekonomi yang disebut dengan tiga pilar 

ekonomi setan oleh Ahmad Riawan Amin, yaitu fiat money (uang kertas yang dicetak tanpa 

nilai intrinsik), fractional Reserve Requirement (ketentuan cadangan minimum bank, yang 
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melancarkan praktik permainan uang melalui lembaga perbankan), dan interest (bunga 

bank).
148

  Tiga pilar inilah yang berjalan saat ini, sebuah ketidakadilan yang dampak 

buruknya telah diketahui dan dirasakan bersama diantaranya menyejahteraan segelintir 

orang dan sekaligus kemiskinan massal.
149

 

Selain itu, penggunaan dinar emas dalam perekonomian, akan mampu 

menanggulangi kemiskinan dan sebagai penggerak sistem ekonomi Islam sebagaimana 

pendapat Muhaimin Iqbal.
150

 Menurut pandangannya, sebagaimana dikutip oleh Endy J. 

Kurniawan, menyebutkan bahwa kesejahteraan ekonomi Islam digerakkan oleh empat roda, 

yaitu uang yang adil (dinar emas dan dirham perak), pembiayaan usaha bebas riba 

(qira>d/mudha>rabah), pasar yang shar’ yaitu pasar dengan tersedianya pasar perdagangan 

yang shar’ dimana pelakunya adil, jujur, hati-hati dan kompeten, dan harta yang berputar di 

seluruh lapisan masyarakat melalui institusi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWA).
151

 

 Dengan adanya sistem yang telah berjalan saat ini, meskipun terdapat banyak 

kelebihan yang dimiliki sistem emas dan perak, tetapi masih terdapat kelemahan dalam 

sistem ini.  

Pertama, dari sisi sejarah, penerapan mata uang dinar dan dirham mengalami 

beberapa kendala. Sistem ini pernah mengalami goncangan yang luar biasa, yang 

menyebabkan masyarakat sulit dalam melakukan transaksi. Goncangan yang dimaksud 

diakibatkan perilaku ekonomi manusia yang destruktif dan gejolak alam yang luar biasa.
152
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Bentuk perilaku destruktif tersebut adalah penimbunan (ihtika>r) dan pemalsuan mata 

uang (al-ghash). Para penimbun dalam kasus penimbunan, sengaja melakukan sabotase 

suplai bahan-bahan makanan pokok, sehingga harga-harga komoditas tersebut melambung 

tinggi.
153

  

Sebagaimana yang ceritakan oleh al-Maqri>zi>, sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Muflih, bahwa pada abad ke-14 M, akibat kasus penimbunan, harga gandum pernah 

melonjak dari 400 dirham menjadi 450 dirham per liter dan harga biji gandum melonjak dari 

180 dirham menjadi 300 dirham per liter. Dengan demikian, dari kasus ini dapat diungkap 

bahwa nilai mata uang logam mulia dapat direkayasa melalui praktik-praktik penimbunan.
154

  

Pencemaran selanjutnya dalam mata uang dinar dan dirham adalah pemalsuan. 

Dalam kasus ini, para pelaku sengaja melelehkan dinar emas dan dirham perak, mengambil 

emas dan peraknya, kemudian memasukkan logam lain. Misalnya jenis tembaga. Dengan 

kasus ini terjadi penumpukkan emas dan perak asli di tangan para pemalsu uang.
155

   

Akhir atas kasus penimbunan dan pemalsuan tersebut tidak lain hilangnya 

kepercayaan publik terhadap mata uang dinar dan dirham. Kejadian ini tidak hanya terjadi 

sekali, akan tetapi berkali-kali pada masa klasik. Bahkan, atas kejadian ini menyentuh 

Khali>fah ‘Umar untuk menjadikan kulit unta sebagai uang.
156

 Gagasan yang sangat menarik, 

seorang Khali>fah yang berani merancang suatu sistem baru yang tidak berbasis emas dan 

perak. 

Kedua, mata uang berbasis emas di dunia ekonomi modern telah gagal dalam 

mengimbangi perdagangan dunia. Bukti kegagalan sistem emas ini dapat dilihat berdasarkan 
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pengalaman Bretton Woods, di mana dolar berbasis emas pada era tersebut tidak mampu 

memberikan jaminan stabilitas pertukaran yang baik dan memaksa dilakukan perubahan 

sistem moneter dari standar emas menjadi standar kertas.
157

 

Ketiga, upaya penerapan mata uang emas dan perak ini ternyata tidak mendapat 

dukungan penuh dari perbankan. Hingga sekarang usulan tersebut  tidak direalisasikan 

dalam tindakan-tindakan nyata. Meskipun yang berjalan saat ini adalah sistem uang kertas, 

perbankan masih dapat dengan leluasa menciptakan prestasi-prestasi keuangan, baik dari 

segi peningkatan aset, peningkatan DPK (Dana Pihak Ketiga), peningkatan profitabilitas dan 

prestasi-prestasi lainnya.
158

 

Dengan demikian, kelemahan dalam sistem emas dan sistem uang kertas adalah 

sama, yaitu sama-sama diakibatkan perilaku ekonomi yang destruktif, di mana mata uang 

emas pernah mengalami kerapuhan karena penimbunan dan pemalsuan. Sedangkan dalam 

mata uang kertas pernah mengalami kerapuhan karena spekulasi dan pembungaan.  

Selain ketiga hal di atas, kelemahan sistem emas lainnya adalah alasan 

ketidakpraktisan dan ketidaknyamanan dalam sistem ini.
159

 Sedangkan tantangan nyata 

pelaksanaan sistem ini, baik dari eksternal maupun internal negara muslim sendiri adalah 

pertama, pihak yang menganggap bahwa sistem moneter yang berjalan saat ini (fiat money) 

telah tersistem dan mapan, terutama bagi mereka yang selama ini menikmati keuntungan 

besar melalui derivasi mata uang dengan sistem bunga. Kedua, terdapat hambatan teknis, 

seperti kesulitan dalam transaksi dengan uang nyata, dianggap sebagai kendala dan ganjalan 

dalam sistem emas. Ketiga, munculnya efek psikologis bagi kalangan non muslim yang 
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beranggapan bahwa dinar emas dan dirham perak adalah mata uang Islam, meskipun telah 

diketahui bahwa munculnya kedua mata uang ini sejak Islam belum datang ke bumi. 

Keempat, sebagian besar cadangan emas dunia terkonsentrasi di Amerika dan negara 

Unieropa, yang memungkinkan negara-negara adidaya tersebut mengendalikan emas di 

dunia.
160

 

Dengan demikian, sebagaimana diungkapkan Zubair Hasan, bahwa dalam masalah 

uang sebenarnya yang menentukan baik tidaknya itu adalah faktor manusia, bukan sistem 

yang ada. Suatu sistem akan berjalan dengan baik apabila dikelola dengan baik, dengan 

dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dengan menjalankan rasionalitas dengan 

kemudi agama.
161

 

Selain itu, diperlukan gambaran mata uang yang akan digunakan untuk generasi 

mendatang. Menurut Luthfi Hamidi, mata uang ini harus mempunyai syarat unggul,
162

 yaitu: 

1. Mata uang harus mempunyai nilai yang relatif stabil. Dalam arti, tidak mengalami 

fluktuasi (naik turun) harga, sehingga resiko pergerakan kurs secara liar relatif terjaga. 

2. Tahan inflasi. Tingkat inflasi yang rendah hanya akan tercipta dari mata uang yang 

stabil untuk jangka waktu yang cukup lama, tidak hanya dalam hitungan satu dua tahun. 

3. Bisa menjamin dirinya sendiri. Artinya, mata uang yang memiliki nilai tetap apabila 

dipakai di negara manapun, bahkan dalam kondisi rusak sekalipun. 

4. Mudah dipakai, praktis, tidak menyulitkan untuk menyimpannya dan harus aman.  

Sedangkan menurut Zaim Saidi, syarat alat tukar yang sesuai dengan syari’ah Islam, 

harus berbentuk komoditas, tidak berbentuk utang (secarik kertas bukti utang) dan 
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mempunyai nilai intrinsik.
163

 Namun demikian, menurutnya tidak semua komoditi dapat 

dijadikan alat tukar. Komoditi yang dapat dijadikan alat tukar adalah yang lazim diterima 

sebagai alat tukar, mempunyai daya simpan lama, dan memiliki unit hitung, artinya 

memiliki takaran atau timbangan sehingga dapat distandarisasikan.
164

  

Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang ada dalam alat tukar dan kelemahan serta 

permasalahanya, dibutuhkan alat tukar yang tidak bisa disanering,
165

 didevaluasi,
166

 atau 

diredenominasi.
167

 Dalam arti, alat tukar yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapa pun, baik 

oleh bank sentral ataupun IMF, yaitu alat tukar yang mempunyai nilai instrinsik.
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