
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dari masa ke masa semakin bertambah pesat, pola

kehidupan masyarakat yang ada juga semakin berkembang dengan pesatnya.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dari pola perkembangan kehidupan

masyarakatpun semakin bertambah banyak, sebagai contohnya adalah

permasalahan yang berkaitan dengan mu’amalah, khususnya terkait dengan

masalah riba yang semakin berkembang.

Dari masa awal perkembangan hukum Islam sampai dengan masa

sekarang, permasalahan serius yang dihadapi umat Islam adalah masalah

pelarangan riba. Pengertian umum yang berkembang dalam dunia Islam tentang

masalah riba adalah kelebihan atas tambahan modal, baik penambahan itu sedikit

ataupun banyak,1 hal ini seperti yang ditulis Sayyid Sabiq dalam kitabnya, Fiqh

Sunnah. Definisi tersebut kemudian berkembang luas sesuai dengan kemajuan

pemikiran dalam dunia Islam.

Salah satu ayat yang membicarakan tentang riba adalah :

              
              

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia

bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi

Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

1 Sayid Sabid, Fiqh Sunnah jilid 12, PT Al Maarif, Bandung, 1987, cet. Pertama, h. 117
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untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar Ruum : 39)2

Riba di sini dinilai oleh para ulama tidak berbicara tentang riba yang

diharamkan, Al-Qurthubi dan Al-‘Arabi mengatakan bahwa riba yang dibicarakan

dalam surat tersebut sebagai riba halal, sedangkan Ibn Abbas dan beberapa tabi’in

menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai hadiah yang dilakukan oleh orang-

orang yang mengharapkan imbalan berlebih.

Riba sebagai sesuatu yang diharamkan berdasarkan pada surat Ali Imran

ayat 130 :

                    
   

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda 3 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan.(Q.S.Ali Imron : 130)4

Di dalam ayat tersebut terdapat kata adh aafan mudha’afa yang berarti

berlipat ganda. Selain itu, penulis melakukan penelusuran di dalam Al-Qur'an

terdapat enam ayat dalam empat surat yang berkenaan dengan riba, antara lain :

QS. 2 : 275-279, QS 3:130, QS. 4 : 161, QS 30:39.5

2 Departemen agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahnya, : Semarang, 1989, Toha Putra.
hal.597

3 yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba
nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan
fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba
fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya
Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas,
padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat
ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah

4 Departemen agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahnya …, h. 97
5 Muhammad Fu’ad Abd al Baqi, al Mu’jam al Mufahras li alfadz al Qur’an, Darul Hadits,

Kairo, 1996, penulis dalam pencarian terbantu dengan menggunakan software Qur’an.exe terbitan
tahun 2003
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Menurut  Sayyid Quthb, praktik riba itu bukanlah tindakan yang satu kali

saja dan sepele, tetapi ia merupakan tindakan yang berulang-ulang dilihat dari satu

segi, dan bertumpuk-tumpuk dilihat dari segi mengalami pertambahan yang

berlipat ganda, tanpa dapat dibantah lagi. Sistem riba akan senantiasa terwujud

dengan wataknya. Jadi, ia tidak terbatas pada praktik yang berlaku di jazirah arab

saja, tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ini pada setiap waktu.6 Serta

dalam keterangan yang lain beliau menjelaskan, Orang yang beriman kepada

Allah SWT tidak ada yang memakan riba dan mereka membersihkan dirinya dari

sifat-sifat orang kafir.7

Surat Ar-Ruum ayat 39 dalam Kitab Jalalain karya Al-Imamaini yakni

Syeh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahallii dan Jalaluddin Abdul Ar

Rohman bin Abu Kar As Syuyuti, menafsiri bahwa Lafadz yakni”َوَما آَتْیُتْم ِمْن ِرًبا“

umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya

dari apa yang telah diberikan orang lain memberikan kepadanya balasan yang

lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam ayat ini

dinamakan tambahan yang dimaksudkan dalam masalah muamalah. Kemudian

dilanjutkan lafadz “ “ِلَیْرُبَو yakni orang-orang yang memberi itu, mendapatkan

balasan yang bertambah banyak, dari sesuatu hadiah yang telah

diberikan.sedangkan “ “َفَلا َیْرُبو ِعْنَد اللَِّھ yang terdapat penjelasana yakni riba itu

tidak menambah banyak inda Allah atau disisi Allah dalam arti tidak ada

pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. َما آَتْیُتْم ِمْن َزَكاٍة ُتِریُدوَن َوْجَھ َو

خأل... اللَِّھ  ini bahwa orang-orang yang melakukan sedekah semata-mata karena

Allah, untuk mendapatkan keridhoaan-Nya inilah yang akan mendapatkan pahala

yang berlipat ganda dari Allah, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di

dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak

bicara atau mukhathabin”.8

Dalam surat An-Nisa’ Ayat 160 dan 161 ditulis dalam kitab tafsir Jalalaini bahwa:

6 Sayyid Quthb, Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an(di bawah naungan al-Qur'an),
jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, cet. Keempat, 2008, h. 242

7 Ibid, h. 241
8 Jalaluddin al-Malally dan  Jalalluddin As-Suyuti, Tafsir Al Qur’an AL Karim, Jilid 1 hlm.

295.
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Lafaz ِمَن الَِّذیَن َھاُدواَفِبُظْلٍم artinya disebabkan keaniayaan atas perbuatan

orang-orang Yahudi, َحرَّْمَنا َعَلْیِھْم َطیَِّباٍت yakni yang tersebut dalam Firman-

Nya, “Kami haramkan setiap yang berkuku. “sampai akhir ayat َوِبَصدِِّھْم yakni

manusai َعْن َسِبیِل اللَِّھ maksudnya agama-Nya Juga dalam lafadz .َكِثیًرا َوَأْخِذِھُم 

الرَِّبا َوَقْد ُنُھوا َعْنُھ ini di utarakan dalam kitab Taurat َِوَأْكِلِھْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطل yakni

dengan memberi suap dalam pengadilan َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن ِمْنُھْم َعَذاًبا َأِلیًما yakni

menyakitkan. 9 Maksudnya Allah SWT mengharamkan makanan yang baik

disebabkan kezhaliman yang diperbuat orang-orang yahudi yaitu dengan

mengambil riba, padahal Allah SWT telah mencegahnya.

Ibnu Katsir menafsiri Surat Al-Baqarah ayat yang ke 275, yakni: bahwa

orang yang memakan riba maka ketika mereka bangkit dari kuburannya pada hari

kiamat melainkan seperti berdirinya orang gila pada saat dia mengamuk dan

kesurupan Setan. Keadaan ini ada sebab dalam ayat di atas bahwa Allah SWT.

sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba namun mereka

berkata“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Diperkuat dengan

perkataan Ibnu Abbas yaitu “Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat

dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk”. 10

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini

adalah Riba merupakan persoalan yang selalu dibahas, walaupun  para ulama

sepakat bahwasanya riba itu haram, namun yang diperdebatkan oleh kalangan

ulama dalam pembahasannya terdapat pro dan kontra adalah besaran kelebihan

yang di ambil. Maka melalui penelitian ini akan lebih jelas diketahui bagaimana

yang dimaksud dengan riba dalam Tafsir Al Bayan dan Tafsir Al Mishbah.

Penulis memilih tafsir Al Bayan dan Tafsir Al Mishbah karena kedua

tafsir ini merupakan produk ulama Indonesia .

9 Jalaluddin al-Malally dan  Jalalluddin As-Suyuti, Tafsir Al Qur’an AL Karim, Jilid 1 hlm.
82

10 Ibnu Katsir. Al-Quran al-Azhim. Jilid. 1 (Beirut: Dar al-Fikr.) hal. 275. Lihat
juga Sayidi Abdurrahman. al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran. Juz.1 (Libanon. Dar al-
Kutub al-Ilmiyah. Bairut) hal.452
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Hasby Ash Shidiqy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa riba itu Ya’ni

karena kamu ambil lebih banyak dari yang kamu berikan. Sebagian orang

memahamkan dari ayat ini11, bahwa apa yang kamu berikan kepada seseorang

atau kamu hadiahkan supaya dia berikan kepadamu lebih banyak, maka yang

demikian  itu tidak haram kamu membuatnya walaupun pemberianmu itu tidak

berpahala.12

Quraish Shihab dalam bukunya, Membumikan Al-Qur'an berpendapat

bahwa riba adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang

mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau

penambahan jumlah utang.13

Berangkat dari masalah ini, penulis berkeinginan untuk mengangkat ke

permukaan pandangan antara Hasby Ash Shidiqy dalam Tafsir Al Bayân dan

Quraisy Syihab dalam Tafsir Al Mishbah tentang kedudukan riba, karena itulah

kajian tesis ini penulis beri judul “Interprestasi Ayat  Ayat Riba dalam perspektif

Tafsir Al Bayân dan Tafsir Al Mishbah“.

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

a. Riba14 dalam buku Sistem Perbankan dalam Islam dijelaskan : Riba

merupakan suatu kelebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis

pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit”15

11 ayat 39 dalam surat Ar-Rum
12 Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 2, hal.

1020
13 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan

masyarakat, Mizan, Bandung, 2004. h. 267
14 Kata Riba yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang sudah diserap ke dalam

bahasa Indonesia yaitu “riba”
15 Drs. Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam. Terj. Drs. Aswin

Simamora, rineka cipta, jakarta, 1990. Hal. 76. Said agil Husin Al Munawwar juga menjelaskan
makna riba : riba adalah tambahan dari modal, maksudnya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua
orang – baik dalam keadaan tunai maupun pinjaman – dengan ketentuan bahwa salah seorang di
antaranya memperoleh tambahan dari modal utama pada saat transaksi. Lihat, Said Agil Husin Al
Munawwar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, Jakarta; Penamadani, 2005. h. 67
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b. Tafsir Riba dalam Kitab Tafsir al- Bayân dan kitab Tafsir

Al Mishbah

c. Persamaan dan Perbedaan tafsir riba antara kitab Tafsir Al- Bayân

dan kitab Tafsir Al Mishbah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar

pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok

permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian.

Oleh sebab itu maka penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas

permasalahan  tentang riba yang ada dalam Al Qur’an menurut Tafsir Al Bayân

Dan Al Misbah

3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang

kiranya perlu diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah penafsiran ayat tentang riba dalam tafsir Al Bayân dan

tafsir Al Misbah.

b. Adakah Persamaan dan perbedaan penafsiran dalam tafsir Al Bayân

dan tafsir Al Misbah

c. serta bagaimanakah kontribusi pemikiran tafsir Al Bayân dan tafsir Al

Misbah dalam meminimalisir perbuatan riba.
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C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebatas yang penulis ketahui ,belum ada karya ilmiah yang sama persis

dengan judul ini. Akan tetapi ada penelitian yang mempunyai topik riba,

diantaranya :

1. Riba dalam al-qur'an (studi tafsir ath-thabari dan tafsir fi zhilal al-qur’an)

karya Muhammad Jayus  NPM 0631030029 sebuah Skripsi di Fakultas

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Lampung, Hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa Imam Ath Thabari dan Sayyid Quthb sama-sama

berpendapat bahwa : 1)  Riba pada zaman jahiliyyah yang dikenal dengan

riba nasii’ah adalah riba yang jelas diharamkan oleh Allah swt., karena

mengandung unsur adh’aafan mudha’afaa. Riba semacam ini secara tegas

dilarang oleh Allah swt. karena menjadi sumber kesengsaraan bagi umat

manusia.  Sedangkan riba dalam bentuk yang lain, kedua mufassir

mengharamkannya juga. 2) Perbedaan pandangan antara keduanya terletak

pada perbedaan memahami kandungan surat Ali Imran ayat 130 adalah :

Ath-Thabari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah

riba jahiliyyah yang jelas-jelas diharamkan. Sedangkan Sayyid Quthb

berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut untuk menyifati

peristiwa, namun dengan catatan pengharaman riba dengan tanpa

menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, bagaimanapun

modelnya.

2. Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar, Karya

Syarifuddin, syarifuddin (2010) . Skripsi, Universitas Muhammadiyah

Surakarta. Hasil Skripsi ini Menjelaskan bahwa 1) Riba tetap haram

sampai kapan pun. 2) Riba juga berdampak terhadap perubahan sosial

masyarakat yang melakukannnya terutama pupusnya silaturrahmi,

kebencian, buruk sangka dan eksploitasi orang lain. Oleh karena itu, riba

haram apapun konteksnya dan membahayakan bagi Negara, masyarakat

dan individu.
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3. Penafsiran ayat-ayat riba menurut wahbah al-zuhaili dalam kitab al-tafsir

al- munir fi al-aqidah wa al-syari’ah wa al-manhaj. Karya Ulvah

Kholidatul Jannah, NIM : 11530120 (2015) skripsi thesis, uin sunan

kalijaga yogyakarta. Hasil Skripsi ini Menjelaskan bahwa anggapan

mengenai bertambahnya harta riba itu salah karena yang bertambah

sejatinnya adalah harta dari zakat. Sehingga Wahbah Al-Zuhaili

memberikan himbauan bagi umat manusia untuk menjauhi transaksi riba

dan Al-Zuhaili memotivasi untuk mengeluarkan zakat. Solusi yang

ditawarkan Wahbah Al-Zuhaili bagi transaksi perekonomian adalah

memberikan sikap rasa toleran, kasih sayang, tolong menolong, sehingga

menciptakan kehidupan yang berkeadilan. Relevansi keadilan ekonomi

dengan sistem ekonomi moderen saat ini adalah bisa dilihat dari

munculnya berbagai sistem perekonomian pada abad moderen ini. Sistem

perekonomian moderen yang berkembang saat ini diantaranya sistem

kapitalis, sistem komunisme, sistem sosialisme dll. Akan tetapi setelah

mengetahui ideologi sistem perekonomian tersebut maka dapat diketahui

bahwa sistem di atas mengalami kegagalan. Hal tersebut karena tidak

adanya keseimbangan dan keadilan sistem, yaitu di dalamnya masih

banyak mengandung riba, eksploitasi harta secara bebas dll. Berbeda

dengan sistem perekonomian yang ditawarkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah,

sitem ini berkesinambungan yang didalamnya mengandung aspek

kemanusiaan (humanisme).

Adapun penelitian yang sekarang akan menjelaskan tentang Interpretasi

Ayat-ayat Riba dalam Perspektif  Tafsir Al Bayaan dan Al Mishbah

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan

pemikiran terhadap obyek yang dikaji juga penelitian yang akan peneliti bahas

melalui tesis ini.  Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini

adalah :



9

1. Untuk mengetahui pandangan Hasby As Syidiqy dan Quraish Syihab

mengenai ayat riba dalam tafsir Al Bayân dan tafsir Al Mishbah

2. Supaya mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat antara Hasby As

Syidiqy dan Qurais Syihab mengenai ayat riba dalam Tafsir Al Bayân dan

tafsir Al Mishbah.

3. serta bagaimanakah kontribusi pemikiran tafsir Al Bayân dan tafsir Al

Misbah dalam meminimalisir perbuatan riba

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini harapannya untuk :

1. Menambah pengetahuan baru bagi umat dalam masalah riba terkait dengan

pendapat Hasby Ash Shidiqy dan Quraish Shihab.

2. Mempertegas jawaban terkait hukum memakan riba.

F. Kerangka Berfikir

Al Qur’an adalah kalam ( firman ) Allah SWT yang diriwayatkan kepada

Nabi Muhammad SAW yang dihafal ( terpelihara ) di dalam dada, yang dapat

dibaca dengan lisan, yang ditulis dalam mushhaf-mushhaf yang dilingkupi

dengan kemuliaan, yang tidak ada kebatilan di hadapannya (awalnya ) maupun

di belakangnya ( akhirnya ), dan yang diturunkan dari Dzat Yang Maha

Bijaksana lagi Maha Terpuji.16

Al Qur’an adalah kalam Allah SWT. yang merupakan mukjizat, yang

diturunkan ( diwahyukan ) kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di

16 M. Idris A. Shomad “Al Qur’an sebagai wahyu Ilahi”, dalam Al Insan : Jurnal Kajian
Islam ( Jakarta : 2005 ), Vol. 1, No. 1 : 79.
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mushhaf yang diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah

ibadah.17

Di katakan Al Qur’an sebagai mukjizat karena mempunyai daya kekuatan

untuk melemahkan bagi setiap orang yang menentangnya, bagi Rasulullah Al

Qur’an menjadi senjata ampuh didalam dakwahnya mengajak manusia untuk

beriman dan berbakti kepad Allah SWT agar mencapai kebahagian yang

sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat.18

Selanjutnya untuk memahami ayat-ayat Al Qur’an secara benar, maka para

ulama telah merumuskan kaidah-kaidah khusus yang biasa disebut dengan

ulumul Qur’an atau ilmu tafsir. Menurut Imam Az-Zarkasy, Tafsir ialah ilmu

yang dengannya dapat dipahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada

Nabi Muhammad SAW, dapat dijelaskan makna-maknanya, serta dikeluarkan

hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.19

Berdasarkan hal ini, setiap persoalan yang dihadapi manusia di dunia, Al

Qur’an selalu menjadi pedoman pertama karena merupakan panduan yang

diberikan oleh Allah SWT  untuk melewati kehidupan di dunia ini, barang

siapa yang menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan buku panduan (

Al Qur’an) maka ia akan mendapatkan kebahagiaan saat didunia lebih-lebih

dalam kehidupan setelah dunia nanti.

Semua persoalan sosial dapat dijawab oleh Al Qur’an melalui

pemahaman-pemahaman yang di gagas oleh para mufasir, karena seorang

mufasir harus bersungguh-sungguh dan berulang-ulang berupaya untuk

menemukan makna yang benar dan dapat dipertanggungjawabkannya.20

Termasuk persoalan riba yang menjadi perhatian para ulama pada masa

kini. Dalam masalah riba tentu ada kaitannya dengan bunga bank, Bunga bank

17 Jasim bin Muhammad Muhalhal al-Yasi, al-Jadawil an-Jami’ah fi al-‘Ulum an-Nafi’ah
( Beirut: Muassasah as-Samah}ah dan Muassasah ar-Rayyan, 1431 H/ 2010 M ), h. 428. Lihat juga
: Abdul Rahman  Mudis, ilmu  tafsir, (Bandung; CV Armico, 1994) h, 22.

18 Abdul Rahman  Mudis, ilmu  tafsir, (Bandung; CV Armico, 1994) h, 22. LIhat juga
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya ,h. 15.

19 Tim Forum karya ilmiah Raden, Al Qur’an Kita Studi Ilmu , Sejarah dan Tafsir
Kalamullah (lerboyo Pres 2011) h. 187. Lihat juga : Kadar M Yususf, Studi Al Qur’an, (Jakarta;
Amzah 2012) h. 121.

20 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Ciputat:Lentera Hati, 2013), h. 10
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sendiri dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang

memiliki tempo/tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan

kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga (tambahan)

tetap sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen.

Dengan kata lain bunga bank adalah sebuah system yang diterapkan oleh

bank-bank konvensional (non Islam) sebagai suatu lembaga keuangan yang

mana fungsi utamanya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada

yang memerlukan dana (pendanaan), baik perorangan maupun badan usaha,

yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain.

Bunga bank ini termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan

dalam ajaran Islam. Bedanya riba dengan bunga/rente (bank) yakni riba adalah

untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga/rente (bank) adalah

untuk pinjaman yang bersifat produktif. Namun demikian, pada hakikatnya

baik riba, bunga/rente atau semacamnya sama saja prakteknya, dan juga

memberatkan bagi peminjam.21

Sebagai pedoman hidup sepanjang zaman, Islam harus mempunyai sikap

terhadap bunga bank. Suatu hal perlu diingat, bahwa dalil hukum dalam Islam

itu tidak hanya Alquran dan Hadis. Selain itu ada ijmak, qiyas (analogi),

mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, uruf, syar`u man qablana, dan

pendapat sahabat Nabi, Lebih daripada itu, dalam menetapkan hukum, Islam

memiliki sejumlah kaedah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-

kasus yang timbul dalam masya-rakat. Dalam menerapkan dalil dan kaedah ini

para ulama menggunakan ijtihad mereka yang kadang-kadang berakhir dengan

perbedaan pendapat. Karena itu, mengenai hukum bunga bank juga terjadi

perbedaan pendapat.

Memang masih pro dan kontra mengenai kehalalan dan keharaman bunga

bank ini, namun benar adanya jika dikaitkan dengan riba maka jelaslah haram.

Masalahnya adalah di dalam sebuah transaksi yang terkait dengan riba

biasanya ada satu orang yang merasa dirugikan atau teraniaya sebab bunga

21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani,
2001), h.67
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riba lebih dari mencekik sebab bunganya sangat tinggi. Sedang di dalam kasus

perbankan, bunga bank sangat realistis dengan kondisi dan disepakati bersama

antara kedua belah pihak, baik yang meminjam maupun yang meminjamkan.22

Pada masa zaman kehidupan modern seperti saat sekarang ini, umat Islam

hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank

konvensional yang memakai system bunga itu dalam segala aspek

kehidupannya, termasuk dalam beragama. Misalkan ibadah Haji di Indonesia

umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam hal kehidupan ekonomi

sulit untuk bisa lepas dari jasa bank itu sendiri. Sebab tanpa jasa bank tersebut,

perekonomian Indonesia mungkin tidak akan selancar dan semaju seperti

sekarang. Namun para ulama dan cendikiawan Muslim sendiri hingga kini

masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank

konvensional dan hukum bunga banknya.

Dari fenomena riba yang ada di Indonesia, terdapat kekhawatiran akan

semakin merebak praktek-praktek  riba yang tentunya akan merusak sendi

ekonomi masyarakat, dengan melalui pemahaman Tafsir Al Bayân dan Tafsir

Al Mishbah di harapkan akan menemukan jawaban terkait dengan riba, serta

memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat Indonesia dan instansi

pemerintah agar dalam memberikan kebijakan-kebijakan tetap dalam koridor

keislaman.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan langkah pendekatan penelitian tafsir yaitu

meneliti melalui pendekatan tematik (maudhu’i) yang menurut definisi al

Farmawi : tafsir maudhu’i ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang

mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik/judul sektor

tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya

selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut

22 Adiwarman aswar karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema
Insani press, 2001), h.71
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dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-

hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, mengistinbatkan hukum-hukum.23

Selain itu menggunakan metode komperatif yaitu metode yang digunakan

dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable ada

perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada

manipulasi dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alami, dengan

mengumpulkan data dengan suatu instrument. Hasilnya dianalisis secara statistik

untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti24. Sehingga dalam penelitian ini

dapat diambil pemahaman yang komprehensif tentang persoalan yang sedang

dibahas yaitu mengenai riba dalam al-Qur'an.

Guna memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka

dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1.  Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yang

dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito ialah: suatu

kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur

dari perpustakaan. 25 Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari

berbagai jenis literatur, baik itu buku,  serta karya-karya lain yang berhubungan

dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan dengan riba.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat “Diskriptif Analisis” yaitu Penelitian untuk

melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu obyek atau gejala tertentu dengan

cara melakukan penyelidikan yang kritis serta  kehati-hatian dan menganalisa

sebuah persoalan yang sedang dihadapi. 26 Metode ini digunakan untuk

23 Abdul jalal, Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini, Kalam Mulia, Jakarta, 1990. h.
84

24 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Jakarta : GP, 2010 hal.67
25 Hermawan Warsito, Pengantar Metodelogi Penelitian, Gramedia Utama, Jakarta, 1992.

h.10
26 Kartini Kartono, Metodelogi Penelitian, Mandar Maju,  Bandung, 1996. h.33
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memaparkan dan menelaah serta menggambarkan penafsiran Hasby Ashidiqy

dalam tafsir Al Bayân dan Qurais Shihab dalam tafsir Al Mishbah, dalam

kajiannya terhadap ayat yang menjadi pembahasan yaitu ayat tentang riba.

2.  Jenis Data

Adapun jenis data yang diambil dalam penelitian ini terbagi menjadi dua

yaitu:

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh

secara langsung dari sumber aslinya27 Dalam hal ini penulis menggunakan kitab

aslinya sebagai data primer. Adapun  sumber primer dalam penelitian ini adalah

Tafsir Al Bayân dan Tafsîr Al Misbah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan

sumber aslinya. 28 Adapun data-data sekunder yang dapat diambil adalah dari

Kitab tafsir, Kitab  hadits, karya ilmiah, jurnal, buku literatur, serta karya orang

lain yang menyoroti pendapat kedua mufassir yang berkaitan dengan pembahasan

yaitu yang membahas tentang riba.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca,

mencatat serta menyusun data-data dengan pendekatan secara maudlu’i (yang

diperoleh itu menurut pokok bahasan masing-masing). Adapun tehnik dari

pengumpulan data-data tersebut penulis menggunakan antara lain dengan

mencari ayat ayat yang berkaitan dengan riba, kronologisnya, asbabun

nuzulnya dan riwayat riwayat hadits mengenai riba.

27 Chalid narbuko,Abu Dawud, Metodelogi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.h.43
28 Chalid narbuko,Abu Dawud, Loc. Cit.
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4.  Pengolahan Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan

pengolahan data. Dalam tahap pengolahan data ini, ada tiga kegiatan yang

dilakukan, yaitu :

1. Penyuntingan (editing)

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan

yang dikembalikan  pada respunden.

2. Pengkodean (coding)

Dilakukan dengan memberi tanda (simbol) yang berupa angka pada

jawaban responden ysng diterima.

3. Tabulasi (tabulating)

Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyusun dan menghitung

data hasil pengkodean, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel.29

5. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan diolah, maka selanjutnya dilakukan

tahapan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data peneliti

mengunakan metode:

a. Analisa Isi/Analisis Content

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media

massa.30

Metode ini dipergunakan untuk meneliti pendapat mufasrin yaitu Hasby

Ash Shidiqy dan Quraish Shihab dalam kedua karya tafsirnya.

29 http://umardanny.com/teknik-pengolahan-data-materi-metodologi-penelitian-ppt/ di
unduh tgl 4 januari 2017.

30 http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/10/metode-pengumpulan-data-dengan.html.di
unduh tgl. 4 januari 2017
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b. Analisa Komperatif

Analisa Komperatif yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh

dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif untuk menemukan

persamaan dan perbedaan terhadap suatu ide.31

Metode ini dipergunakan untuk membandingkan pendapat mufasrin yaitu

Hasby Ash Shidiqy dan Quraish Shihab dalam kedua karya tafsirnya, untuk

menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam memahami ayat tentang

riba yang terdapat dalam Al-Qur’an. Selain menggunakan analisis

Komperatif, Penulis juga menggunakan analisis tematik, yaitu dengan

mengumpulkan ayat-ayat yang membicarakan tentang riba, kemudian

menganalisanya.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dalam mengambil kesimpulan ini, peneliti menggunakan

metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari uraian-uraian

yang bersifat umum, kepada uraian kesimpulan yang bersifat khusus.32

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat rancangan penulisan yang berisi logika

pengaturan bab, Judul bab, dan sub bab. 33 Sistematika penulisan sangat perlu

dalam sebuah pembuatan karya ilmiah karna dari sini dapat di ketahui secara jelas

kerangkanya dan garis besar isinya. Adapun sistematika penulisannya adalah

sebagai berikut

Bab 1 yang berisi tentang pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Dalam bab ini di uraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis

yaitu latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., Rineka Cipta , Jakarta, 2010.  h.247

32 Anton Baker, dan Zubair Ahmad Charis, Metodologi Penelitian Filsafat, : Yogyakarta
1990, Kanisius., h.17

33 Program pasca sarjana (PPs) Institut Agama Islam  Negeri Raden Intan Lampung,
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Proposal Tesis, 2015, h. 23
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masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu  yang relevan, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab II  landasan teori berisi tentang pengertian riba, macam-macam riba, dasar

hukum riba, asbab an nuzul ayat-ayat tentang riba, illat hukum pelarangan riba

dan pandangan tokoh modern tentang riba.

Bab III berisi tentang tafsir Al Bayân karya Hasby Ashidiqy dan tafsir Al Mishbah

karya Quraish Shihab, memuat biografinya dan penafsiran tentang riba.

Bab IV tentang analisa  tafsir ayat-ayat riba dalam perspektif tafsir Al Bayân dan

tafsir Al Misbah serta persamaan dan perbedaannya, Serta kontribusi pemikiran

tafsir Al Bayân dan tafsir Al Misbah dalam meminimalisir perbuatan riba

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang

menyimpulkan isi tesis disertai saran-saran dari hasil penelitian.


