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Abstract
This study describes the conclusions of which will be built along with various 
forms of argument. The literature review presented disagreement about how that 
happened in the world of research on policies to control inflation. He explained 
that the position of this study support the idea that the ITF against using interest 
rate policy. Offered an alternative form of control inflation is in accordance with 
the principles of Islamic economics in the form of the formulation of the rate of 
profit and a fair income redistribution.

A. Latar Belakang Masalah

Frederic S. Mishkin dan Miguel A. Savastano dalam penelitiannya yang 
berjudul Monetary Policy Strategies for Latin America mengungkapkan bahwa 
inflation targeting dapat membantu negara Amerika Selatan menurunkan 
inflasi.1Dalam mewujudkan hal ini bank sentral melakukan lima cara, yaitu (1) 
mengumumkan kepada publik mengenai target angka inflasi yang hendak dicapai, 
(2) membuat komitmen untuk menciptakan stabilitas harga sebagai tujuan 
kebijakan moneter, serta mendorong kebijakan lain untuk mencapai tujuan ini, (3) 
menggunakan berbagai macam variabel dalam merumuskan strategi, yakni bukan 
hanya agregat moneter dan tingkat pertukaran, tetapi juga secara terbuka 
menggunakan variabel-variabel lain, (4) meningkatkan transparansi strategi 
kebijakan moneter secara terbuka tentang rencana, tujuan, dan keputusan otoritas 
moneter melalui komunikasi kepada publik dan pasar, dan (5) meningkatkan 
akuntabilitas bank sentral dalam mencapai target inflasi.2Kelima cara ini 
kemudian menjadi kerangka kebijakan moneter yang digunakan untuk 
menstabilkan harga dalam sebuah negara.3

                                               
1 Frederic S. Mishkin and Miguel A. Savastano, Monetary Policy Strategies for Latin 

America, Journal of Development Economics, Forthcoming, October 2001, hlm. 1-6.
2 Hal ini dipaparkan pula oleh Frederic S. Mishkin dalam An Encyclopedia of 

Macroeconomics, Edward Elgar: London, forthcoming. Hal. 1.
3 Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum 

dan terus menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai 
mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya 
tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan 
inflasi.inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan 
saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan persediaan 
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Metode ini, menurut Mishkin, sangat menguntungkan bagi negara yang ingin 
stabil dalam tingkat harga karena ternyata, inflation targeting sukses dalam 
membantu negara menurunkan inflasi, kebijakan moneter lebih fokus, komunikasi 
dan transparansi serta akuntabilitas secara bersama diperkuat, membantu dalam 
menurunkan dan mengarahkan ekspektasi inflasi dan lebih baik dalam mengatasi 
kejutan inflasi, membantu dalam menurunkan volatilitas output dalam jangka 
menengah, teruji terhadap kejutan ekonomi yang kurang menguntungkan, 
kebijakan moneter relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer 
yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi jangka menengah, dan 
independensi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter diperkuat.4 Hal 
ini juga disepakati oleh Andrew T. Levin, Fabio M. Nataluci, dan Jeremy M. 
Piger dalam penelitian mereka yang berjudul The Macroeconomic Effects of
Inflation Targeting.Mereka menyatakan bahwa negara-negara yang menggunakan 
inflation targeting mampu menciptakan keadaan ekonomi makro yang cukup 
kuat. Dalam hal ini, paparan empiris Mishkin dalam The Economics of Money, 
Banking, and Financial Markets semakin memperkuat kesimpulan di atas,dengan 
menunjukkan keberhasilan negara yang menerapkan inflation targeting, dengan 
membandingkan keadaan mereka sebelum memulai kebijakan inflation targeting
dan setelah menerapkan kebijakan inflation targeting.

Tabel 1
Keadaan Inflasi Sebelum Inflation Targeting dan Setelah Inflation Targeting

di Beberapa Negara

Negara
Sebelum IT Setelah IT

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2004
Selandia 
Baru

18% 4% 19% 8,5% 1% 1,8% 0,5% 1,2% 2,1%

Kanada 11% 6% 4,5% 6% 3% 2,5% 1,8% 2,2% 2%

Inggris 13% 6% 5% 9% 1,5% 4% 1% 1% 1,5%

Rata-rata 14% 5,3% 9,5% 7,8% 1,83% 2,7% 1,1% 1,46% 1,86%

Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa sebelum inflation targeting (IT) 
diterapkan, setiap negara mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi. Rata-rata 
inflasi yang terjadi pada Selandia Baru, Kanada, dan Inggris dari tahun 1981 
hingga 1990 adalah pada angka 14%, 5,3%, 9,5%, dan 7,8%. Namun ketika 

                                                                                                                                
peningkatan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak 
cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling penting adalah CPI dan GDP deflator. P.A. 
Samuelson, Economics an Introductory Analysis, McGraw Hill Company, New York, 1958, hlm. 
343.

4 Frederic S. Mishkin and Schmidt-Hebbel, “One Decade of Inflation Targeting in The 
World: What Do We Know And What Do We Need To Know?”,Central Bank of Chile Working 
Paper No. 101, July, 2001, hal. 1.
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inflation targeting diterapkan, yakni dari tahun 1993 hingga 2004, inflasi berhasil 
ditekan pada angka 1,83%, 2,7%, 1,1%, 1,46%, dan 1,86%.5

Keberhasilan inflation targeting ini kemudian menjadi inspirasi bagi negara-
negara lain di dunia untuk menerapkannya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ITF 
(Inflation Targeting Framework) mulai diterapkan pada tahun 2005, dan 
kemudian menjadi kerangka kebijakan strategis dalam mewujudkan tujuan Bank 
Indonesia yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, berdasarkan 
amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan UU 
No. 3 Tahun 2004, pasal 7. 

B. PERMASALAHAN
1. Identifikasi Masalah

Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang mampu menyulitkan 
keberlangsungan hidup masyarakat.Untuk itulah berbagai macam solusi 
ditawarkan oleh para ahli dalam berbagai bentuk model.Model yang 
digunakan oleh bank sentral di berbagai negara hingga saat ini adalah inflation 
targeting framework (ITF).Model ini menempatkan suku bunga bank sentral 
sebagai pendendali laju inflasi, di mana setiap lembaga keuangan bank 
diarahkan mengikuti koridor suku bunga ini. Di Indonesia, suku bunga bank 
sentral ini bernama BI Rate. Adalah Frederick S. Mishkin dan Miguel 
Savastano yang telah membuktikan bahwa negara yang menggunakan ITF 
berhasil menurunkan inflasi tanpa volatilitas output.Bukti empiris ini mereka 
temukan dalam penelitiannya di Amerika Selatan yang berjudul Monetary 
Policy Strategies for Latin America.Sehingga bukti empiris ini semakin 
menambah keyakinan otoritas moneter untuk menempatkan ITF sebagai alat 
kebijakan pengendalian inflasi yang paling diandalkan.
Namun demikian, penetapan suku bunga sebagai alat kebijakan pengendalian 
inflasi ditentang oleh M. Umer Chapra dalam penelitiannya yang berjudul 
Monetary Management in an Islamic Economy.Argumentasi Chapra adalah, 
bunga dapat menimbulkan konsumsi yang tidak sehat, spekulasi, dan investasi 
yang tidak produktif. Chapra menawarkan instrumen kontrol kuantitatif dalam 
bentuk investasi bagi hasil dan realisasi tujuan-tujuan sosial ekonomi dengan 
dana sosial (zakat) dan orientasi yang kuat pada alokasi kredit bagi rakyat 
miskin. Dalam hal ini, agar pernyataan di atas operasional, makaakan coba 
dirangkaikan dengan dengan premis keseimbangan ekonomi makro Masudul 
Alam Choudhury, yang ditulis dalam penelitiannya yang 
berjudulMacroeconomic Relations in the Islamic Economic Order. Dalam 
tulisan ini Choudhurymerumuskan bahwa hubungan kurva IS dan LM islami, 
yang dikendalikan oleh the rate of profit, dapat menyeimbangkan tingkat 
permintaan dan penawaran uang. Hal ini kemudian menjadi instrumen dalam 
pengendalian inflasi.

                                               
5 Lihat: Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 

Pearson Addison Wesley, Boston, hal. 503.
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Namun demikian, Choudhury belum menjelaskan batasan-batasan permintaan 
atau demand constrain.  Karena sesungguhnya skematitasi permintaan uang 
yang islami selalu berhubungan dengan prinsip penggunaan uang dalam 
ekonomi Islam.Ia berkaitan dengan redistribusi pendapatan yang adil, dalam 
kerangka perilaku konsumsi islami. Dalam permintaan uang islami tidak 
terdapat bunga, konsumsi yang haram, dan konsumsi yang berlebihan.Ia akan 
selalu cenderung mewujudkan maslahat dalam ekonomi negara. Batasan-
batasan inilah yang menjadi constrain dalam redistribusi pendapatan yang 
adil. Permintaan uang islami yang dilandasi oleh batasan-batasan di atas 
kemudian dapat mempengaruhi tingkat investasi, yang corak dan motif 
batasannya relatif sama. Mereka akan bertitik temu pada tingkat 
keseimbangan yang adil dan wajar.
Oleh sebab itu, penulis berasumsi bahwa pengendalian inflasi dalam ekonomi 
Islam tidak hanya dipengaruhi oleh rate of profit tetapi juga oleh redistribusi 
pendapatan yang adil.Inilah yang akan menjadi penyempurna dari paparan 
Chapra dan Choudhury di atas.

2. Pembatasan Masalah
Penelitian ini pada prinsipnya mendukung pendapat M. Umer Chapra dan 
Masudul Alam Choudhury yang menolak kebijakan pengendalian inflasi 
dengan kebijakan suku bunga, yang digantikan dengan sistem permintaan dan 
penawaran uang islami.Cukup diakui bahwa persoalan yang timbul dalam 
penelitian ini sangat luas.Maka dalam hal ini dilakukan pembatasan untuk 
memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Pembatasan yang 
dilakukan adalah:
1. Negara muslim yang dipilih dalam contoh kasus adalah Indonesia, 

mengingat persoalan inflasi yang sangat kompleks di negara ini 
membutuhkan solusi yang lebih tepat, adil, dan akomodatif terhadap nilai-
nilai Islam.

2. Ekonomi dengan sistem bagi hasil hadir sebagai alternatif dari sistem 
bunga.

3. Macam investasi didasarkan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan 
jenis dan tingkat permintaan umum.

4. Dalam analisis kuantatif, asumsi yang dibangun ialah bahwa persoalan 
inflasi yang diselesaikan berada dalam skala nasional, dalam rentang 
waktu tiga tahun (2005-2007), dan jenis mata uang yang digunakan adalah 
rupiah.6

3. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut.

                                               
6 Landasan fiqh yang digunakan untuk memperkuat penggunaan rupiah adalah paparan 

Abdullah bin Sulaiman Maniq yang menyatakan bahwa uang kertas bukan merupakan cabang dari 
emas dan perak, dan juga bukan seperti fulus, akan tetapi adalah salah satu fase dari fase-fase 
perkembangan uang. Sehingga kedudukan mata uang kertas di sini independen, yang tidak 
tergantung dan juga tidak terikat dengan mata uang terdahulu. Lihat: Abdullah bin Sulaiman 
Maniq, Al-Waraq al-Naqdi, Mathabi’ al-Fardejikk at-Tijarah, Riyadh, Hal. 126.



5

1. Apakah redistribusi pendapatan yang adil berpengaruh signifikan terhadap 
pengendalian inflasi?

2. Apakah the rate of profit berhubungan simultan dengan redistribusi 
pendapatan yang adil dalam pengendalian inflasi?

3. Kebijakan apa yang diperlukan pemerintah untuk membangun hubungan 
redistribusi pendapatan yang adil dengan the rate of profit dalam kerangka 
pengendalian inflasi?

C. PEMBAHASAN

Bagi Indonesia, pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada 
pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak 
negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi 
akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar 
hidup  masyakarat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang 
miskin bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan 
ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman 
empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan 
masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada 
akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi 
domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga 
menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat 
memberikan tekanan pada nilai rupiah. Oleh sebab itu, pertimbangan 
menggunakan ITF, menurut Bank Indonesia, adalah karena ia, di antaranya, 
mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di atas secara kredibel, memenuhi 
prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat, dan dipandang cukup berhasil
menurunkan inflasi tanpa meningkatkan volatilitas output.7

Respon kebijakan moneter dalam inflation targeting, sebagaimana 
ditunjukkan oleh Frederic S. Mishkin dan kawan-kawan, dan sebagaimana pula 
diterapkan oleh beberapa bank sentral di berbagai negara, termasuk Indonesia, 
adalah dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya suku bunga. 
Ia dilakukan secara konsisten dan bertahap. Keputusan mengenai suku bunga ini 
kemudian diumumkan kepada publik setelah ditetapkan dalam rapat dewan 
gubernur sebagai sinyal repon kebijakan moneter dalam merespon prospek 
pencapaian sasaran inflasi ke depan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa inflasi 
yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari penetapan kebijakan suku 
bunga bank sentral ini.8Ia menjadi kekuatan tersendiri dalam kebijakan moneter, 
karena sasaran inflasi yang diketahui oleh publik ini selalu mendisiplinkan 
                                               

7Bank Indonesia, Kerangka Kerja Kebijakan Moneter dengan Sasaran Akhir Kestabilan 
Harga, Materi Sosialisasi Inflation Tageting Framework, Jakarta, 2005, hal. 11.

8Dalam hal ini disadari bahwa bank sentral tidak dapat mempengaruhi semua bentuk 
tekanan inflasi sekaligus, yakni tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan tekanan 
inflasi yang berasal dari sisi penawaran. Bank sentral pada umumnya hanya dapat mengendalikan 
tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dengan cara mengatur tingkat suku bunga, karena 
instrumen kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat perederan uang. Sedangkan tekanan inflasi 
dari sisi penawaran yang diakibatkan oleh bencana alam, musim kemarau, dan lain-lain merupakan 
hal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh bank sentral.
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kebijakan moneter, dapat digunakan oleh publik sebagai panduan ekspektasi 
inflasi, dan selalu menjadi objek prioritas dalam menyelesaikan persoalan 
ekonomi. 

Rumusan mengenai inflation targeting ini rupanya menimbulkan badai kritik 
dari berbagai kalangan. Kritik yang muncul adalah, sekalipun inflation targeting 
melalui penetapan tingkat suku bunga dapat menekan inflasi dalam tingkat 
tertentu sehingga dapat menunjukkan keberhasilan ekonomi di tingkat makro, 
namun pada kenyataannya inflation targeting belum mampu menguatkan ekonomi 
nasional secara utuh. Ia belum mampu menyentuh persoalan di tingkat bawah 
seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, dan 
pemerataan ekonomi. Karena, sekalipun harga dapat ditekan, masyarakat masih 
belum memiliki daya beli yang cukup kuat dalam memenuhi kebutuhannya, 
pondasi ekonomi mereka sangat lemah.

Kelemahan penetapan suku bunga sebagai instrumen utama dalam 
pengendalian inflasi atau inflation targeting, dapat dilihat sebagai berikut: (1) 
penetapan suku bunga yang lebih menarik dapat menjebak pada negative spread, 
di mana ada keterpaksaan dalam menciptakan nilai bunga yang belum tentu dapat 
dijawab dengan tindakan pelunasan dari kalangan debitur. (2) Peranan bunga 
dalam pengendalian inflasi rupanya tidak selalu mendorong pada peningkatan  
investasi riil, sehingga belum dapat memberikan kesempatan yang lebih luas pada 
penciptaan lapangan kerja. Dan (3) suku bunga akan selalu menciptakan bentuk 
penggunaan uang yang tidak sehat yang tercermin pada motif spekulasi dan ingin 
selalu untung pada diri setiap individu. Sehingga menimbulkan sikap pragmatis 
terhadap uang dan selalu mementingkan diri sendiri.9

Dari pandangan ekonomi Islam, pengendalian inflasi yang menerapkan sistem 
inflation targeting, sebagaimana yang dipaparkan oleh Frederic S, Mishkin dan 
kawan-kawan juga mengalami pertentangan.Titik tolak pertentangan ini adalah 
diterapkannya mekanisme kebijakan suku bunga dalam mengatasi persoalan 
lonjakan inflasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai paparan penelitian yang 
dilakukan oleh para ekonom muslim.

Penelitian yang mempertentangkan model pengendalian inflasi Frederic S. 
Mishkin dan kawan-kawan di atas adalah yang dilakukan oleh M. Umer Chapra 
dalam Monetary Management in an Islamic Economy.10Dalam penelitian ini 
Chapra mengungkapkan bahwa pelarangan bunga atau riba dan 
mengorganisasikan kembali intermediasi bank dengan sistem bagi hasil (profit
and loss sharing) dapat menciptakan stabilitas harga dan bahkan dapat 
mewujudkan tujuan-tujuan sosial-ekonomi ke arah yang lebih baik.Chapra 
menjelaskan, inflasi yang tinggi dan kelebihan nilai dalam pergerakan pertukaran 
disebabkan oleh karena uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi sangat 
rentan terhadap gejolak penurunan nilai mata uang.Bunga yang dijadikan alat 
pelipat nilai riil uang kertas semakin mempermudah gejolak kenaikan harga, 

                                               
9Kelemahan motif permintaan uang ini dapat dilihat pada teori permintaan uang 

konvensional.Lihat; Fernando Quijano and Yvonn Quijano, Principles of Economics, Prenctice 
Hall Buniness Publishing, New York, Hal.10 of 29.

10 M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic 
Studies, December 1996 Vol. 4 No. 1.
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karena nilai bunga lebih mudah diciptakan daripada nilai riil ekonomi itu 
sendiri.11

Setiap negara yang mendorong sistem ekonominya sesuai dengan praktik 
ekonomi Islam akan selalu membatasi dirinya untuk tidak menerapkan transaksi 
yang berbasis pada bunga ini. Sehingga, premis yang diungkapkan Chapra di atas, 
tidak lain merupakan manifestasi dari kehendak syariah itu sendiri.

Persoalan penggunaan suku bunga dalam mengendalikan tingkat inflasi 
(inflation targeting) kemudian menjadi fokus kajian yang dikritisi dalam ekonomi 
Islam.Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chapra, penetapan tingkat suku bunga 
sesungguhnya menciptakan ketidakpastian dalam pasar keuangan dan 
menyulitkan kepercayaan para investor yang ingin berinvestasi dalam jangka 
panjang.Para investor tidak suka pada investasi jangka panjang, mereka lebih 
tertarik pada investasi jangka pendek dan lebih suka pula pada pola investasi 
spekulatif di pasar modal dan pasar uang.Sehingga, kenyataan seperti ini semakin 
menunjukkan alasan dilarangnya kehadiran bunga.

Bahkan, argumentasi Chapra tentang larangan penerapan kebijakan bunga 
dalam pengendalian tingkat inflasi tersebut memiliki kedudukan yang sangat kuat 
dalam premis hukum Islam. Dalam hukum Islam, bunga sama dengan riba. 
Sehingga tingkat keharaman bunga sama kedudukannya dengan tingkat 
keharaman riba. Ada beberapa alasan yang membuktikan bunga sama dengan 
riba, yaitu (1) penetapan nilai keuntungan di awal, ketika akad, (2) tambahan atas 
nilai pokok yang berlipat-lipat, (3) pembebanan risiko dan kerugian terhadap 
peminjam, (4) penzhaliman, dan (5) motif ingin selalu untung.12 Itulah sebabnya, 
motif ekonomi ribawi ini dilarang secara tegas dalam al-Quran surat Ali ‘Imran 
[3]: 130. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.”

Memang pada kenyataannya suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas 
moneter tidak selalu tinggi, adakalanya suku bunga tersebut rendah, tergantung 
pada realitas dan ekspektasi pasar terhadap bunga dan inflasi. Namun pada 
kenyataannya, kadar besar atau kecilnya bunga itu memiliki bobot hukum yang 
sama dalam hukum Islam. Muhammad ‘Ali ash-Shabuni dalam karyanya Tafsir 
Ayat al-Ahkam Min al-Quran telah berhasil mengungkapkan hukum ini.Ia 
mengatakan, orang yang membolehkan riba sedikit dan mengharamkan riba yang 
banyak (berlipat-lipat) adalah orang yang lemah iman. Ia menguraikan tiga alasan. 
(1) Tidak dibedakannnya antara riba yang sedikit dengan riba yang banyak 

(berlipat-lipat) karena sesungguhnya kalimat أْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة pada surat Ali 
‘Imran [3]: 130 tersebut hanya menjelaskan keadaan yang umumnya terjadi di 
zaman Jahiliyah dan sekaligus menunjukkan bahwa muamalah seperti ini 
merupakan tindakan penzhaliman yang besar dan permusuhan yang nyata, 
sehingga tidak ada kaitannya dengan persoalan jumlah.

                                               
11 Lihat: M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic 

Economic Studies, December 1996 Vol. 4 No. 1, Hal. 31-32.
12 Lihat: Kamil Musa, Al-Ahkam al-Mu’amalat, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1998, hal. 

254.
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(2) Sesungguhnya umat Islam telah bersepakat (berijma’) atas keharaman riba
baik ia sedikit maupun banyak. Karena riba yang sedikit, boleh jadi akan 
mendorong pada riba yang banyak. Maka Islam ketika mengharamkan 
sesuatu, mensifatkan sesuatu yang diharamkan itu secara menyeluruh (kulli), 
dengan mengambil kaidah  saddu dzari’ah (menghilangkan sesuatu yang 
dapat membahayakan). Dengan demikian maka keharaman ribasama seperti 
khamr, karena muslim tidak mungkin menghalalkan khamr yang sedikit.

(3) Sesungguhnya ayat-ayat lain tentang riba tidak membedakan kadar keharaman 
riba. Misalnya, dalam al-Quran surat al-Baqarah [2]: 275 ( َمَحلَّ اُهللا اْلَبْیَع َو َحر
(َو َأالرَِّبوا tidak menunjukkan perbedaan kadar ini. Dan, al-Quran surat al-
Baqarah [2]: 278 ( اتَُّقو اَهللا َو َذُرْوا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبوا( menunjukkan tidak ada 
perbedaan keharaman kadar riba secara mutlak baik riba itu sedikit atau 
banyak. Demikian pula yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah [2]: 
276 ( َبوا َو ُیْرِبى الصََّدَقاِتَیْمَحُق اُهللا الرِّ( .13

Maka dengan tanpa kehadiran bunga, struktur permintaan uang dalam 
ekonomi Islam dirumuskan Chapra dalam persamaan sebagai berikut.

Md = f (Ys,S,π), di mana
Ys: Barang dan jasa yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan 

dan produktifitas investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
S   : Semua aspek moral, nilai-nilai sosial, dan institusi (termasuk zakat) 

yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber-sumber dan yang 
dapat meminimalkan permintaan uang akan konsumsi berlebihan, 
investasi yang tidak produktif, dan tindakan spekulasi.

π  : Tingkat untung atau rugi dalam sebuah sistem yang tidak 
menggunakan sistem bunga.14

Dari persamaan di atas, tingkat permintaan uang dalam ekonomi Islam 
difungsikan oleh tiga hal, yaitu (1) permintaan atas barang dan jasa dalam 
kerangka pemenuhan kebutuhan dan produktifitas investasi yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam, (2) aspek moral, nilai-nilai sosial, dan kelembagaan keuangan 
syariah dalam menjalankan norma-norma keuangan islami, dan (3) tingkat 
keuntungan dan kerugian dalam kegiatan investasi yang tidak menggunakan 
sistem bunga. Sehingga, permintaan akan uang distabilkan dan sekaligus 
dihubungkan dengan tingkat kebutuhan umum masyarakat dan pembangunan.

Sedangkan dari sisi penawaran, Chapra memaparkan, sejak deposito 
merupakan bagian yang sangat pokok dalam penawaran uang, maka sangat tidak 
mungkin mengatur penawaran uang tanpa mengatur total deposito. Dalam hal ini, 
depostio terbagi dalam dua macam: (1) deposito primer, yang dijalankan dalam 
sistem bank, yang merupakan bagian substantif dari Mo, dan (2) deposito 
derivatif, yang merepresentasikan uang yang diciptakan oleh bank dalam proses 
kredit ekstensi. Moterdiri dari uang kartal yang dipegang oleh publik ditambah 

                                               
13Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran, Dar ash-Shabuni, Kairo, 
1999, Hal. 278-279.
14 Lihat: M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic 
Studies, December 1996 Vol. 4 No. 1, Hal. 20.
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dengan kas bank komersial dan deposito pada bank sentral. Semakin tinggi tingkat 
simpanan, maka semakin besar bagi hasil dalam deposito primer pada total 
deposito dan semakin rendah kebutuhan untuk memperluas deposito derivatif.15

Ada tiga macam bentuk yang dilakukan oleh bank sentral dalam menawarkan 
Mo, yaitu pinjaman pemerintah dari bank sental, kredit bank sentral kepada bank 
komersial, dan kelebihan dalam neraca pembayaran. Ketiga bentuk penawaran ini 
secara langsung dapat dikendalikan oleh bank sentral dalam sisi penawaran 
uang.16

Kemudian dalam menstabilkan harga, menurut Chapra, dapat dilakukan bank 
sentral dengan dua instrumen.

Pertama, menggunakan kontrol kuantitatif, yaitu aturan simpanan pada bank 
sentral, peningkatan kredit, deposito pemerintah, bantuan likuiditas umum, 
penekanan moral, equity-based instrument, dan perubahan dalam rasio bagi 
hasil.
Kedua, merealisasikan tujuan-tujuan sosial ekonomi dengan dua cara, yaitu 
memanfaatkan dana-dana sosial yang berasal dari kelebihan transaksi di 
bank sentral dan bank komersial untuk membantu masyarakat miskin dan 
orientasi yang kuat pada alokasi kredit.17

Dalam hal ini M. Umer Chapra telah memberikan kontribusi yang sangat baik 
dalam menunjukkan sistem pengendalian moneter yang tanpa menggunakan 
instrumen bunga. Instrumen-instrumen islamiyang memiliki peran menstabilkan 
harga ini pada umumnya dapat mengendalikan sisi permintaan dan penawaran 
publik terhadap uang melalui sistem investasi bagi hasil yang dirancang dalam 
simpanan bank komersial pada bank sentral, kredit bank sentral, kredit bank 
komersial, dan kemitraan dengan pihak pemerintah, termasuk juga digunakan 
himbauan moral dan keuangan sosial (zakat). 

Namun demikian, apa yang telah diungkapkan Chapra ini, dan bahkan telah 
banyak dirujuk oleh para ahli, belum memberikan kerangka operasional tentang 
bagaimana persoalan inflasi diselesaikan. Tidak ditemukan dalam kajian tersebut 
tentang bagaimana dan seberapa besar kontrol kuantitatif dan realisasi tujuan 
sosial berpengaruh terhadap pengendalian tingkat inflasi.

Dalam hal ini perlu dilakukan pemetaan untuk memudahkan lahirnya model 
kebijakan moneter yang tepat. Pada umumnya inflasi itu dipetakan dalam dua 
macam, yaitu (1) inflasi yang disebabkan oleh lonjakan permintaan (Demand-pull 
inflation), yang merupakan inflasi dari sisi permintaan, dan (2) inflasi yang 
disebabkan oleh tekanan biaya (Cost-push inflation), yang merupakan inflasi dari 
sisi penawaran.18Hal ini digambarkan sebagai berikut.

                                               
15 M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic Studies, 
December 1996 Vol. 4 No. 1, Hal. 23.
16 M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic Studies, 
December 1996 Vol. 4 No. 1, Hal. 23-24.
17 M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic Studies, 
December 1996 Vol. 4 No. 1, Hal. 24-31.
18 Bahkan dalam paparan lain ditambahkan, eksptasi inflasi juga merupakan penyebab timbulnya 
inflasi. Ekspektasi inflasi ini merupakan ekspektasi yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat 
dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau  forward looking. Hal ini 
tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat 
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Gambar 1
Sebab-sebab Inflasi19

Demand-pull Inflation Cost-push Inflation
P P

AS1

AS0

AS

P1 P1

P0 P0

AD1

AD
AD0

  0                           Y0Y1Y        0                  Y1Y0 Y

Di mana, 
P : Tingkat harga (price level)
Y : Pendapatan atau kuantitas (output)

Menurut sajian gambar di atas, inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi 
penawaran (cost push inflation) dan dari sisi permintaan (demand pull inflation). 
Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai 
tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, 
peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price),20

dan terjadi negative supply shocks21 akibat bencana alam dan distribusi. Hal ini 
dapat dibuktikan menurut gambar 1, ketika permintaan AD0 bergeser ke AD1

sedangkan posisi AS tetap, maka terjadilah kenaikan harga (inflasi) dari P0 ke P1.
Kemudian, faktor penyebab terjadinya demand pull inflation adalah tingginya 

permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediannya. Dalam konteks 
makroekonomi, keadaan ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output 

                                                                                                                                
menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (UMR).Lihat, Bank 
Indonesia, Kerangka Kebijakan Moneter dengan Sasaran Akhir Kestabilan Harga, Paket B, 
Jakarta, 2005, Hal. 16.
19Fernando Quijano and Yvonn Quijano, Principles of Economics, Prenctice Hall Buniness 
Publishing, New York, Hal.40 of 47.
20Misalnya  kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, tarif telepon, cukai rokok, dan 
tarif angkutan.
21Misalnya gagal panen dan langkanya komoditi tertentu.
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potensialnya atau permintaan total (agregat demand) lebih besar dari pada 
kapasitas perekonomian.22Hal ini dapat dibuktikan dari gambar 1, ketika tingkat 
penawaran bergeser dari AS0 ke AS1 karena terjadi tekanan biaya, maka harga 
meningkat dari P0 ke P1.Dengan demikian, berdasarkan kedua macam inflasi ini, 
timbulnya inflasi disebabkan oleh kesenjangan pada tingkat permintaan dan 
penawaran barang.

Untuk itu, gagasan Chapra tentang kontrol kuantitatif dapat digunakan dalam 
memberdayakan industri perbankan syariah membenahi kesenjangan antara 
tingkat permintaan dan penawaran ini. Bank komersial sudah semestinya 
diarahkan pada penguatan struktur investasi nasional, yang diinteraksikan dengan 
pemilik-pemilik dana potensial baik di dalam maupun di luar negeri. 

Kekurangan kajian Chapra selanjutnya adalah, tidak ada analisis yang jelas 
tentang bagaimana instrumen-instrumen ekonomi makro lain seperti konsumsi, 
zakat, dan lembaga keuangan sosial bekerja, agar dapat mendorong kestabilan 
tingkat inflasi secara umum. Pemberdayaan yang tepat pada ketiga instrumen ini 
sesungguhnya dapat menyeimbangkan tingkat distribusi agregat, sehingga terjadi 
pemerataan dalam setiap komponen ekonomi masyarakat.Ia juga dapat menutupi 
kekurangan pasokan di tingkat permintaan.

Itulah sebabnya perlu ada upaya analisis yang mampu memberikan pandangan 
operasional dalam pengendalian inflasi berdasarkan prisnsip syariah ini.Dalam hal 
ini, sangat relevan jika instrumen-instrumen moneter yang digagas Chapra 
dirangkaikan kembali dalam sebuah bentuk bangunan model yang memberikan 
solusi terhadap persoalan inflasi.Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Penghapusan bunga.
2. Penerapan bagi hasil.
3. Penghapusan konsumsi yang berlebihan.
4. Penerapan zakat.
Semangat menggunakan keempat instrumen di atas dalam mengendalikan 

inflasi berangkat dari keberhasilan Masudul Alam Choudhury menemukan 
keseimbangan umum dalam struktur ekonomi makro. Choudhury menunjukkan, 
kerangka mekanisme bagi hasil, sebagai alternatif dari peniadaan bunga, mampu 
mengkonseptualkan kembali keseimbangan kurva IS dan LM islami, yang pada 
akhirnya memakmurkan sektor investasi. Lalu, pengendalian konsumsi, zakat, 
pajak kekayaan, dan tabungan juga dapat mengantarkan kondisi ekonomi makro 
yang seimbang sehingga terjadi alur yang proporsional dalam aliran uang, dan 
terjadi pemerataan di tingkat masyarakat.23

Kondisi keseimbangan umum ini menunjukkan bahwa setiap lini ekonomi 
makro mampu mengharmoniskan hubungannya antara lini satu dengan lini 
lainnya. Choudhury menggambarkan, keseimbangan kurva IS dan LM yang islami 
dapat mempengaruhi keseimbangan antara tingkat keuntungan dengan modal 
saham yang ditentukan oleh marginal efisiensi struktur modal. Keseimbangan 
kurva IS dan LM islami pula dapat mempengaruhi keseimbangan permintaan  dan 

                                               
22Lihat; Bank Indonesia, Kerangka Kebijakan Moneter dengan Sasaran Akhir Kestabilan Harga, 
Paket B, Jakarta, 2005, Hal. 16.
23 Lihat: Masudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory a Study in Social 
Economics, St. Martin’s Press, New York, 1986, Hal. 172-187.
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penawaran upah dalam kerangka pendapatan, investasi, dan zakat nasional. 
Kendali keseimbangan antara kurva IS dan LM islami ini adalah the rate of profit
dari penggunaan uang untuk investasi. Di mana dalam the rate of profit ini, 
keseimbangan penawaran dan permintaan uang selalu direlevansikan dengan 
tingkat keuntungan investasi yang diharapkan (the rate of profit).Instrumen ini 
dihadirkan Choudhury sebagai pengganti kebijakan suku bunga (the rate of 
interest) dalam mengendalikan tingkat peredaran uang dan inflasi.

Namun permasalahannya, bagaimana jika dalam permintaan uang terdapat 
motif redistribusi selain bidang investasi, seperti konsumsi.Maka dengan 
demikian, keputusan meminta dan mengeluarkan uang tidak semata terukur pada 
the rate of profit, tetapi juga redistribusi pendapatan.Dalam hal ini, ketika prinsip 
ekonomi Islam yang digunakan dalam redistribusi pendapatan, maka acuannya 
adalah prinsip keadilan redistribusi.Sehingga istilah yang digunakan adalah 
redistribusi pendapatan yang adil.

Ada beberapa alasan mengapa redistribusi pendapatan yang adil menjadi 
sangat penting.Pertama, permintaan uang merupakan teori penggunaan uang atas 
pendapatan yang dipegang oleh masyarakat.Kedua, penggunaan uang dalam 
prinsip ekonomi Islam digunakan untuk transaksi dan berjaga-jaga.Dalam 
transaksi, uang dapat dialokasikan dalam bentuk konsumtif maupun 
produktif.Ketiga, penggunaan uang selalu mengacu pada maslahat berjenjang 
kebutuhan manusia, yakni jenjang dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.Keempat, 
penggunaan uang juga merupakan sarana fi sabilillah yang teralokasi pada 
kepentingan ukhrawiyah seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sehingga dengan 
demikian the rate of profit sebagai ukuran dari distribusi uang sesungguhnya 
merupakan bagian dari redistribusi pendapatan, ia bukan satu-satunya alat penentu 
tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran uang. 

Hal inilah yang hendaknya menjadi acuan dalam merumuskan keseimbangan 
kurva IS dan LM islami, di mana aliran uang (cash balances) dalam lingkup 
makro dipengaruhi oleh dua faktor penting, yakni the rate of profit dan 
redistribusi pendapatan yang adil. Di mana dalam hal ini the rate of profit
merupakan alat pengendali dalam memobilisasi tabungan produktif dan investasi, 
sedangkan redistribusi pendapatan yang adil merupakan alat pengendali konsumsi 
masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Inflasi terkendali manakala pertemuan 
kurva IS dan LM islami berjalan dalam koridor the rate of profit dan redistribusi 
pendapatan yang adil ini.

Sektor perbankan menjadi sangat penting dalam memainkan peran pengendali 
keuangan makro melalui instrumen the rate of profit dari setiap bentuk 
investasi.Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya mengembangkan investasi pada 
berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat. Maka, ia berhubungan langsung 
dengan redistribusi pendapatan masyarakat. Sehingga setiap bentuk investasi 
menurut tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan manifestasi dari tingkat 
permintaan masyarakat.

Perhatian terhadap peningkatan usaha bank syariah ini berangkat dari 
optimisme yang sangat kuat bahwa ekonomi berbasis sistem bagi hasil mampu 
menciptakan ekonomi yang sehat, menguntungkan, dan dapat memenuhi maslahat 
kebutuhan masyarakat.Cerminan optimisme ini dapat dilihat dari berbagai data 
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perkembangan bank syariah, khususnya di Indonesia.Dari perkembangan 
kelembagaan terlihat peningkatan yang sangat cepat.Coba kita lihat tabel berikut.

Tabel 1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah24

Kelompok Bank 1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bank Umum Syariah
Unit Usaha Syariah
Jumlah Kantor BUS&UUS
Jumlah BPRS

1
-
1
9

2
1

40
78

2
3

62
78

2
3

96
81

2
6

127
83

2
8

299
84

3
15
401
86

3
19
504
92

TOTAL 10 118 140 177 210 478 487 596

Hingga tahun 2005, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 3 bank, 
yang pada tahun 1992 baru satu bank. Sedangkan Unit Usaha Syariah sudah ada 
19 unit, pada tahun 1992 belum ada, pada 1999 baru ada 1 unit, lalu pada 2003 
bertambah jadi 6 unit, pada tahun 2004 bertambah lagi jadi 15 unit, dan pada 2005 
bertambah lagi jadi 19 unit. Begitu pula yang terjadi pada kantor BUS dan UUS. 
Pada tahun 2005 jumlahnya 504 kantor, padahal tahun 2003 baru 299 kantor, dan 
tahun 2005 baru 401 kantor. Pada BPRS, yang banyak tumbuh di daerah 
kecamatan dan kabupaten, pada tahun 2005 sudah ada 92 bank. Padahal tahun 
sebelumnya baru 86 bank. Ini menunjukkan bahwa lembaga yang mewadahi 
investasi syariah di Indonesia akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke 
depan.

Selaras dengan pertumbuhan kelembagaan perbankan syariah, pangsa total 
aset bank syariah terhadap perbankan nasional juga mengalami peningkatan. Di 
tahun 2005, pangsa total aset bank syariah terhadap perbankan nasional 1,45%. 
Pada tingkat ini, volume usaha meningkat dari Rp. 5,5 triliun menjadi Rp. 20,9 
triliun.25 Di tahun 2008 ditargetkan mencapai 5%. Dan hingga tahun 2011 nanti 
ditargetkan mencapai 9 hingga 10%.26 Sehingga dengan demikian, dari fakta 
pertumbuhan yang selalu meningkat tajam, kelak perbankan syariah dapat 
diandalkan sebagai lembaga keuangan strategis yang menopang kebijakan 
moneter di bidang pengendalian inflasi nasional, dengan dukungan yang sangat 
penuh dari masyarakat.

Analisis yang akan dibangun dalam penelitian ini yakni mengembangkan 
model pengendalian inflasi yang telah dibuat oleh Chapra dan Choudhury di atas, 
dengan menggunakan instrumen the rate of profit dan redistribusi pendapatan 
yang adil. Karena ketika the rate of profit menjadi alternatif bank sentral dalam 

                                               
24Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005, Bank Indonesia, Hlm. 20.
25 Angka ini mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp. 15.6 triliun, giro wadiah Rp. 0.4%, 

tabungan mudharabah Rp. 1.1 triliun, dan deposito mudharabah Rp. 2.2 triliun. Lihat: Laporan 
Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005, Bank Indonesia, Hlm. 20-21.

26 Lihat: Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah 
Bank Indonesia, Jakarta, 2007, Hal. 10.
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mengendalikan inflasi, maka akan terbantu oleh redistribusi yang adil dari 
masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip redistribusi pendapatan yang adil sesungguhnya menjadi dasar 
terbentuknya permintaan atau penggunaan uang dalam ekonomi Islam. Kerangka 
inilah yang kemudian akan mengendalikan tingkat peredaran uang dan inflasi. M. 
Fahim Khan dalam penelitiannya Macro Consumption Function in an Islamic 
Framework mengungkapkan enam prinsip yang membentuk perilaku konsumen 
muslim, yaitu.
1. Seluruh pengeluaran konsumen muslim dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

kategori umum.
a. Pengeluaran untuk kepuasan duniawi (E1). Pengeluaran ini meliputi.

(i) Konsumsi saat ini (dilambangkan dengan C1).
(ii) Tabungan investasi untuk konsumsi yang akan datang 

(dilambangkan denganS1).

b. Pengeluaran untuk alokasi lain yang ditujukan untuk mendapatkan balasan 
di akhirat (E2). Pengeluaran ini meliputi.
(i) Sesuatu yang bisa dikonsumsi langsung oleh penerima atau mustahiq

(dilambangkan dengan C2).
(ii) Sesuatu yang bisa dikeluarkan untuk tujuan sosial atau keuntungan 

bagi masyarakat banyak yang disimpan oleh penerima untuk 
digunakan sebagai investasi mereka (dilambangkan dengan S2).

2. Keranjang konsumsi bagi konsumen muslim selalu lebih kecil daripada 
konsumen sekuler karena keranjang konsumsi konsumen muslim hanya 
meliputi barang yang diperbolehkan dan tidak meliputi barang yang dilarang.

3. Alokasi antara E1 dan E2 dan antara C1 dan C2 dan S1 dalam E1 atau antara C2

dan S2 dalam E2 dilaksanakan atas landasan ketakwaankepada Allah.
4. Tingkat ketakwaan merupakan parameter dasar dalam menentukan perilaku 

konsumen muslim.
5. E2 dikeluarkan dalam batasan pendapatan minimum dari tingkat pendapatan 

yang wajar.
6. Seorang konsumenmuslim dibolehkan menabung, sebagai upaya 

menginvestasikan uang untuk menghasilkan keuntungan, dan menghindarkan 
nilainya berkurang karena kewajiban membayar zakat.27

Berdasarkan dari prinsip di atas, pemetaan terhadap permintaan uang agregat, 
sebagai manifestasi dari bentuk konsumsi atau pengeluaran uang, dilakukan oleh 
M. Umer Chapra dalam penelitiannya Monetary Management in an Islamic 
Economy.Dalam hal ini Chapra menggambarkan bahwa fungsi permintaan uang 
dalam ekonomi Islam tidak mencakup seluruh aspek pemetaan permintaan uang.Ia 
hanya terbatas pada wilayah yang diperbolehkan dalam premis hukum Islam. 
Sehingga, oleh karena batasan tersebut, maka bentuk permintaan uang dalam 
ekonomi Islam terpetakan sebagaimana berikut.

                                               
27 M. Fahim Khan, Macro Consumption Function in an Islamic Framework, Journal of 

Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Vol. 1, no. 2, (1984), Hal. 140.
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Gambar 2
Bentuk Permintaan Uang28

Di mana,
Y = C + 1 + X – M
C = Konsumsi untuk sektor publik dan individu
I = Investasi untuk sektor publik dan individu

X = Ekspor
M = Impor

Sehingga, permintaan uang dalam ekonomi Islam dan konvensional, atau yang 
disebut Chapra mainstream ecnomics, berbeda satu sama lain. Bagian permintaan 
yang diwarnai abu-abu menandakan bentuk permintaan yang langsung dilarang 
dalam hukum Islam.Ekonomi Islam menghindari bentuk permintaan seperti 
ini.Sedangkan bagian lain berada dalam kondisi yang relatif, karena bisa masuk ke 
dalam wilayah yang dibolehkan oleh syariah, atau bisa pula masuk ke dalam 
wilayah yang diharamkan oleh syariah.

Dalam melihat bagaimana perilaku permintaan uang dalam kedua sistem 
ekonomi ini, Chapra menemukan perbedaannya.Dalam ekonomi konvensional, 
                                               

28Bagian yang diberi warna adalah bentuk permintaan uang yang dilarang dalam hukum 
Islam.Lihat M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic 
Studies, December 1996, Vol. 4 No. 1, Hal. 12.
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keseimbangan riil permintaan uang (Md/P) ditentukan oleh total output riil (Y) 
dan tingkat bunga (r).Hal ini dirumuskan dalam persamaa berikut.

Md/P = f(Y,r)
Dalam rumusan ini digambarkan, publik atau individu akan memegang uang 

jika tingkat bunga rendah. Mereka lebih senang memegangnya karena tidak 
menguntungkan jika uang itu disimpan pada bank untuk tabungan atau investasi. 
Namun jika tingkat bunga itu tinggi, maka uang itu akan menimbulkan ongkos 
kerugian jika dipegang. Lebih baik uang itu disimpan pada bank dalam bentuk 
tabungan atau investasi, karena akan menghasilkan keuntungan dari bunga yang 
cukup tinggi. Sehingga uang mereka menghasilkan tambahan uang.

Namun dalam ekonomi Islam, permintaan uang itu dibatasi, karena faktor 
kebaikan dan kewajaran.Chapra merumuskan bentuk permintaan dalam ekonomi 
Islam sebagai berikut.

Md = f (Ys,S,π), di mana
Di mana.
Ys: Barang dan jasa yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan 

dan produktifitas investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
S   : Semua aspek moral, nilai-nilai sosial, dan institusi (termasuk zakat) 

yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber-sumber dan yang 
dapat meminimalkan permintaan uang akan konsumsi berlebihan, 
investasi yang tidak produktif, dan tindakan spekulasi.

π  : Tingkat untung atau rugi dalam sebuah sistem yang tidak 
menggunakan sistem bunga.29

Dalam rumusan ini, bunga tidak menjadi pertimbangan dalam keputusan 
permintaan uang.Hal ini dibatasi oleh nilai-nilai Islam, dengan memperhatikan 
aspek keadilan dan kewajaran.Maka dalam ekonomi Islam, keputusan tentang 
penggunaan uang hanya berkaitan dengan tingkat kebutuhan, zakat dan sedekah, 
dan tingkat keuntungan investasi.Dalam hal ini, maka diversifikasi permintaan 
uang yang baik menjadi syarat terbentuknya permintaan uang yang islami. 
Khususnya dalam π, jika proyeksi tingkat keuntungan tinggi, maka boleh jadi 
publik atau individu akan menginvestasikan uangnya kepada bank. Namun jika 
proyeksi tingkat keuntungan rendah, maka publik atau individu akan menahan 
uangnya. Kerangka batasan yang wajar dan islami ini akan membantu otoritas 
moneter dalam mengendalikan permintaan uang agregat, sehingga dapat menekan 
tingkat inflasi.

Selama ini, pengendalian terhadap inflasi atau peredaran uang selalu bersandar 
pada keseimbangan antara kurva IS dan LM islami. Hubungan antara IS dan 
LMislami ini menunjukkan adanya titik persesuaian antara permintaan dan 
penawaran uang yang disandarkan kepada the rate of profit, sebagai alternatif dari 
the rate of interest. Premis ini disampaikan oleh Masudul Alam Chouhdury dalam 
penelitiannya Macroeconomic Relations in the Islamic Economic 

                                               
29 Lihat: M. Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic 

Economic Studies, December 1996 Vol. 4 No. 1, Hal. 20.
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Order.30Hubungan logis dari the rate of profit terhadap tingkat permintaan uang 
ini digambarkan Choudhury dalam gambar 3.Dalam IS islami digambarkan.

Gambar 3
Kurva IS Islami

P

P1

P0
'

P0
'

P0

IIS

    0                     M1M0
'M0M

Di mana.
P : Tingkat keuntungan yang diharapkan
M : Uang yang diinvestasikan
IIS : Garis pertemuan antara tabungan dan tingkat keuntungan 

Ketika tingkat keuntungan yang diharapkan tinggi, yang disertai dengan 
kemampuan bank mengelola uang dengan baik, maka tingkat suplai atau likuiditas 
investasi pada pasar barang akan meningkat, yang digambarkan adanya hubungan
antara P1 dengan M1. Namun demikian, hal ini akan mendorong bagi hasil yang 
lebih rendah kepada bank dan akan meninggikan bagi hasil untuk investor. Di 
samping itu, the of rate of profit yang tinggi, yang diiringi dengan tingkat suplai 
uang yang tinggi, akan menyebabkan kerja investasi menjadi tidak efektif karena 
mengabaikan efektifitas dan kehati-hatian. Maka dalam hal ini, the rate of 
profitP0

'yang dibarengi dengan tingkat suplai uang M0
' merupakan keputusan yang 

wajar dan hati-hati.Sehingga menurut perspektif ekonomi Islam, the rate of profit
yang tinggi belum tentu menjamin tingginya likuiditas investasi.

Kemudian dalam LM islami digambarkan.

                                               
30 Kajian ini pertama kali dipaparkan Masudul Alam Choudhury sebagai paper pada World 
Congress of Social Economics, California University di Fransisco, pada 16-19 Agustus 1983. 
Kemudian dipublikasikan kembali dalam bukunya Contributions to Islamic Economic Theory, St. 
Martin’s Press, New York, 1986.
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Gambar 4
Kurva LM Islami

P

P1

P0
' P0'

P0

ILM

    0 M0M0
' M1 M

Di mana.
ILM :  Garis pertemuan antara permintaan dan penawaran uang
dalam pasar modal

Sama seperti dijelaskan dalam IS islami, ketika tingkat keuntungan yang 
diharapkan tinggi, yang disertai dengan kemampuan bank mengelola uang dengan 
baik, maka tingkat suplai atau likuiditas investasi pada pasar modalakan 
meningkat, yang digambarkan adanya hubungan antara P1 dengan M1. Namun 
demikian, hal ini akan mendorong bagi hasil yang lebih rendah kepada emiten dan 
akan meninggikan bagi hasil untuk investor. Di samping itu, the of rate of profit 
yang tinggi, yang diiringi dengan tingkat suplai uang yang tinggi, akan 
menyebabkan kerja investasi menjadi tidak efektif karena mengabaikan efektifitas 
dan kehati-hatian. Maka dalam hal ini,the rate of profitP0

'yang dibarengi dengan 
tingkat suplai uang M0

' merupakan keputusan yang wajar dan hati-hati.Sehingga
pula, menurut perspektif ekonomi Islam, the rate of profit yang tinggi dalam pasar 
modal belum tentu menjamin tingginya likuiditas investasi.

Persinggungan the rate of profit dalam IS dan LMislami ini kemudian bertemu 
dalam sebuah titik persinggungan, sehingga dinamakan Choudhury dengan IS-LM
islami.Sehingga menjadi titik persinggungan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 5
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Kurva IS-LM Islami31

P

ILM

P0
'

IIS

0                                     M0
' M

Pengendalian inflasi, menurut Choudhury, dipengaruhi oleh the rate of profit
dari IS dan LM islami ini. Karena alur uang yang beredar akan selalu terukur pada 
tingkat keuntungan yang diharapkan baik dalam investasi di pasar barang (IIS) 
maupun investasi di pasar modal (ILM). Investor (publik) akan sangat percaya jika 
bank dan emiten memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dana investasi, 
sehingga memberikan harapan yang baik bagi mereka untuk mendapatkan 
keuntungan dari sektor produktif ini. Semakin tinggi kemampuan bank dan emiten 
mengelola usaha investasi, semakin tinggi tingkat likuiditas yang akan diberikan 
oleh investor.

Namun demikian, the rate of profit tidak selalu menjadi ukuran dalam raihan 
investasi. Hal ini terlihat manakala investor berbuat ihsan kepada pengelola dana 
investasi. Rumusan ini diungkapkan oleh Murasa Sarkaniputra dalam sebuah 
penelitian yang berjudul Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: 
Implementasi Mantik Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as-
Syatibi-Leontif-Sraffa.Temuan ini dipaparkan Murasa Sarkaniputra sebagai 
berikut.

                                               
31 Lihat: Masudul Alam Choudhury, Contributions to Islamic Economic Theory, St. Martin’s 
Press, New York, 1986, Hal. 184.
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Gambar 6
Prosedur untuk Menentukan Titik Adil dan Ihsan antara 

Pekerja dan Pemodal pada Bidang Kesetimbangan Umum AD32

Full Employment
Upah maksimum

A          B

       W=70%        JE1

       W=60%        JE2

CUpah minimumD
Z = 0,025%  0,184 0,261                               R = 1,076

Menurut sajian gambar 6, Sarkaniputra mengungkapkan bahwa gerakan titik 
kesetimbangan E1 ke E2atau sebaliknya menunjukkan hubungan amal baik untuk 
saling memberi dan saling menerima antara pemilik dan pengola modal yang 
diindikasikan oleh porsi upah bagi pengelola dan tingkat laba yang diterima 
pemodal.33Ini terlihat dalam E1, bagi hasil yang menjadi porsi pemodal 70% 
kemudian bergeser ke E2, sehingga berkurang menjadi 60%.Keputusan ini secara 
nominal mengurangi bagian keuntungan pemodal.Tetapi dengan memilih jalan ini 
pemodal mendapatkan kepuasan batiniyah dan ukhrawiyah karena 
mewujudkanbentuk ketakwaannya.Sehingga dari temuan Sarkaniputa ini, the rate 
of profit tidak sepenuhnya menentukan tingkat investasi.

Inilah yang kemudian menjadikan alasan bahwa sesungguhnya redistribusi 
harga yang adil, baik itu pada pemerintah atau publik, mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat peredaran uang dan inflasi. Karena setiap keputusan dalam 
menentukan permintaan akan selalu bersandar pada wajar atau tidaknya bentuk 
permintaan itu. Inflasi sendiri muncul karena adanya permintaan yang tidak wajar 
ini.Maka dengan demikian, kesimbangan dalam peredaran uang yang teroientasi 
pada kestabilan ekonomi ini sangat membutuhkan peranan redistribusi pendapatan 
yang adil, yang dibarengi pula dengan the rate of profit dalam menumbuhkan 
sektor investasi.

                                               
32 Murasa Sarkaniputra, “Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantik 
Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali – as-Syatibi – Leontief – Sraffa”, Jurnal Al-
Iqtishadiyyah, Vol. 1, Januari 2004, hlm. 35.
33 Murasa Sarkaniputra, “Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantik 
Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali – as-Syatibi – Leontief – Sraffa”, Jurnal Al-
Iqtishadiyyah, Vol. 1, Januari 2004, hlm. 37.
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E. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan pendahuluan, yang memaparkan tentang 
kesimpulan besar yang akan dibangun beserta berbagai bentuk 
argumentasinya. Penulisan ini dipaparkan tentang bagaimana pertentangan 
pendapat yang terjadi di dunia penelitian tentang kebijakan pengendalian 
inflasi. Ia menjelaskan posisi penelitian ini yang mendukung pendapat yang 
menentang ITF yang menggunakan kebijakan suku bunga. Alternatif yang 
ditawarkan adalah bentuk pengendalian inflasi yang sesuai dengan prinsip 
ekonomi Islam dalam bentuk perumusan the rate of profit dan redistribusi 
pendapatan yang adil.

Penulis mendorong kesempurnaan kajian di pengendalian inflasi 
menurut ekonomi Islam, yang kelak dapat dijadikan sebagai acuan pengambil 
kebijakan dalam memberikan solusi terhadap persoalan inflasi.
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