
  

Hukum Membeli Barang dengan Kredit dari Bank 

 

Ilustrasinya adalah seseorang ingin membeli rumah misalnya. 

Rumah tersebut seharga 50 juta, kemudian ia mendatangi Bank untuk 

meminta pihak Bank membelikan rumah tersebut dan ia akan 

membayar secara kredit tentu dengan harga yang lebih mahal untuk 

jangka waktu tertentu. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan? 

Jawabanya kami ringkaskan dari Jawaban Syaikh DR. Abdullah 

bin Naashir (anggota komisi Pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk 

Hakim Saudi Arabi) : 

Sebagian penuntut ilmu menduga permasalahan ini adalah 

permasalahan kontemporer, namun sebenarnya permasalahan ini 

telah diketahui oleh para ulama zaman dahulu. Diantara para ulama 

yang telah membicarakannya adalah Imam Muhammad ibnul Hasan 

Asy Syaibaaniy dalam kitabnya “Al Hiyal”, Imam Syafi’I dalam “Al 

Umm” dan selainnya. 

Jika terjadi transaksi jual beli dengan bank untuk membeli 

rumah tersebut sebelum pihak bank memilikinya, maka ini 

diharamkan. Bentuk lainnya adalah pihak bank mengirimkan 

utusannya kepada developer perumahan yang ingin dimiliki oleh calon 

krediturnya, kemudian membooking rumah tersebut lalu mengesahkan 

jual belinya, maka ini juga tidak benar, karena rumah tersebut belum 

menjadi milik bank yang ia akan jual kepada calon krediturnya. 

Jika terjadi kesepakatan yang saling mengharuskan antara pihak 

Bank dan calon kreditur, dimana calon kreditur harus membeli rumah 

tersebut yang nantinya akan dibeli pihak bank dan kesepakatan ini 

terjadi sebelum pihak bank memiliki rumah tersebut, dimana 

calon kreditur tidak boleh membatalkan untuk tidak jadi membeli 

rumah tersebut, maka ini masuk dalam keumuman hadits : 

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”. (HR.  

Transaksi kredit seperti ini bisa berubah menjadi riba, jika 

pembeli sebenarnya menginginkan dari transaksi ini uang, dan ia 

menjadikan rumah atau semisalnya adalah sebagai perantara saja, 

sebagaimana jual beli ‘Iinah, dimana setelah kreditur mendapatkan 

barang tersebut (dalam hal ini rumah) ia menjualnya kembali kepada 

penjual (dalam hal ini Bank) dengan harga yang lebih murah dari 



harga ia membelinya secara kredit. Sehingga sebenarnya kreditur 

hanya menginginkan uang tertentu dan akan mengembalikannya 

secara mengangsur dengan jumlah yang lebih banyak. Ini adalah 

siasat untuk mendapatkan riba dan ini dilarang oleh Rosulullah � yang 

dinamakan dengan jual beli ‘Iinah”. 

Dan kita ketahui bahwa kebanyakan bank tidak pernah memiliki 

rumah yang ia tawarkan sebagai produk kreditnya baik sebelum atau 

sesudah pengesahan akad transaksi antara pihak calon kreditur 

dengan pemilik barang (developer). Jika pihak bank memberikan 

kepada calon krediturnya sebuah cek misalnya, atas nama calon 

kreditur dengan sejumlah nilai untuk dibayarkan kepada pemilik 

barang/rumah (developer dsb.) maka ini adalah riba yang sangat 

terang keharomannya. 

 


