


ABSTRAK 
 
  
 Pencarian format tentang perbankan melalui peraturan Undang-Undang 
Perekonomian khususnya perbankan sangat gencar dilakukan, terutama di Negara Islam. Hal 
ini dilakukan karena munculnya masalah kontemporer misalnya bank, yang dalam hukum 
muamalat klasik belum dapat mengadopsi perkembangan itu, sehingga wajar kalau 
kemaslahatan dibidang perekonomian kurang bisa dirasakan. Untuk memunculkan kembalai 
kemaslahatan tersebut dibutuhkan reformasi hukum muamalat yang bisa diterapkan dalam 
dunia perbankan. Dalam rangka itu para fuqaha telah membuat suatu pengembangan metode 
hukum, yang disebut metode ijtihad yang berpusat pada satu titik tujuan yaitu menarik 
maslahat dan menolak mafsadat. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinalyaitu usaha penemuan asas dan falsafah 
dari hukumnya dengan memanfaatkan metode deskriptif, dengan pendekatan normative yang 
terdiri dari pendekatan legal formal syar’I dan legal formal yuridis. Sumber datanya UU 
No.10 Th. 1998, pasal 1 butir 13 tentang Perbankan yang berkaiatan dengan produk bank 
syari’ah. Analisa datanya menggunakan cara berfikir induktif. 
 
 Asas kemaslahatan yang terkandung dalam produk bank syari’ah adalah maslahah 
mu’tabarah, karena pada prinsipnya semua produk tersebut mendapat legitimamsi dari nas al-
Qur’an dan al-Hadis. Metode yang dikembangkan dalam ijtihad  dari produk fiqh klasik ke 
produk bank Syari’ah adalah metode ijtihad integrative ( gabungan ) yaitu terdiri dari ijtihad 
insya’I dan tarjihi. Karena pengembangan produk bank syari’ah berangkat dari fiqh muamalat 
yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, kemudian teknis penerapan tersebut ditambah unsur-
unsur baru agar sesuai dengan dunia perbankan. Sedangkan dalam reformasi hukum sudah 
pada dataran substantif dan regulatif karena sudah menyangkut substansi Hukum muamalat 
dan mencakup pula administratifnya. 
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