
BAB II

RIBA DALAM ISLAM

A. Pengertian Riba

Sebelum lebih jauh menelaah pembahasan tentang riba, maka penulis akan

menjelaskan tentang riba.

Riba menurut pengertian bahasa berarti az-ziyâdah )الزَِّیاَدُة( yang berarti

tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tambahan

atas modal, baik penambahan itu sedkit ataupun banyak. 1 kelebihan,

dan mengembangkan2 Abu Ishaq berkata: “Yarbu Means that man pays something

in order to be compensated for more than he paid”3

Firman Allah swt. berikut merupakan contoh nyata akan penggunaan kata

riba dalam pengertian semacam ini :

…                 
 

Artinya : “ … dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah

kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al

Hajj : 5)4

Sedangkan menurut istilah, riba adalah imbalan yang disyaratkan kepada

salah satu di antara kreditur dan debitur yang melakukan muamalah utang piutang

1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 12. PT Al Maarif, Bandung, 1985, h. 11, sedangkan di
dalam kitab al Qamus (cet. As Sa’adah, Mesir, 1332 H, h. 332) disebutkan : riba-yarbu-ribaaan,
artinya : bertambah dan berkembang.

2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2002), 469

3 Abdulkader Thomas, Interest In Islamic Econimics (London: Roudledge, 2006), 22
4 Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Toha Putra, Semarang, 1989,

h.512
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atau tukar menukar barang.5 Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa 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.6

Ali ‘as-Shabuni mendefinisikan riba secara syara’ dengan:

ِزَیاَدٌة َیأُخُذَھا الُمْقِرُض ِمَن الُمْسَتْقِرِض ُمَقاِبل اَألَجِل

“ riba secara terminologi adalah tambahan yang diambil oleh kreditur
kepada debitur sebagai ganti dari suatu tempo”7

Adapun Ibnu al-Qayyim yang termasuk salah satu dari murid Syeikh al-Islam Ibnu

Taimiyyah juga mendefinisikan riba yang beliau kutip dari pendiri madzab hambali yakni

imam Ahmad bin Hambal yang berbunyi:

وسئل اإلمام أحمد عن الربا الذي ال شك فیھ فقال ھو أن یكون لھ 
ال وزاده دین فیقول لھ أتقضي أم تربي فإن لم یقضھ زاده في الم

ھذا في األجل

Ketika imam Ahmad ditanya tentang riba yang tidak ada lagi pertentangan

ataupun keragu-raguan di dalamnya, maka beliau menjawab, “sesungguhnya riba itu
adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi

atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, maka ia harus menambah dana

(dalam bentuk bunga pinjam) atas tambahan waktu yang diberikan”8

Menurut  Sayyid Quthb, praktik riba itu bukanlah tindakan yang satu kali

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

5 Hafidz Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, LSIK, Jakarta, 1995, h. 34-35
6 Said Agil Husin Al Munawwar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, Jakarta; Penamadani,

2005. h. 67. Lebih jauh, Yusuf Qardhawi berpendapat dalam bukunya, Halal Haram dalam Islam,
bahwa Riba berarti pemerasan terhadap orang-orang lemah untuk kepentingan orang kuat.
Dampaknya, yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin.

7 ‘Ali as-Shabuni, Rawai’ al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur’an ( Beirut: al-
Maktabah al-‘Asriyyah, 2007), 358.

8 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ( al-Maktabah al-Syamilah, tt), juz II,
154.
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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.9 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.10

Sebagian ahli fiqh menyebutkan : “Riba adalah sistem pertukaran yang

nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syari’at ketika

terjadi transaksi dengan menangguhkan salah satu yang ditukar atau keduanya”.11

Adapun dalam pemahaman syari`at, maka para ulama berbeda-beda

ungkapannya dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak

jauh berbeda. Di antaranya sebagai berikut

َغْیَر َمْعُلْوٍم التََّماِثِل ِفى ِمْعَیاِر الشَّْرِع َحاَلِة ُصْوٍصْخَمٍضَوٌد َعَلى ِعَعْق
اْلَعْقِد َاْو َمَع َتْأِخْیِر ِفى ْالَبَدَلْیِن َاْو َأَحِدِھَما

Artinya : “Suatu akad / transaksi atas barang tertentu yang ketika akad

berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau

yang menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau

salah satunya”.12

Ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut :

9 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

10 Ibid, h. 241
11 Dr. Shalih Fauzan A.Fauzan, Perbedaan Jual beli dan Riba, dalam syari’at Islam,

Pustaka At Tibyan, Solo, t.th., h. 32. Lebih jauh, penulis buku ini mengutip pendapat dari
Bada’iush Shana’ie bahwa riba menurut pengertian yang lazim dalam syari’at ada dua macam :
riba fadhal dengan riba nasiiah. Adapun riba fadhal adalah : bertambahnya substansi materi yang
dalam transaksi jual beli diberi persyaratan sesuai dengan aturan syari’at. Sementara riba nasiiah
adalah : bertambahnya uang melalui jangka waktu, atau bertambahnya barang yang dihutangkan;
yakni bila berupa barang takaran atau barang kiloan harus berbeda jenisnya, sementara bila bukan
barang takaran atau kiloan harus sama jenisnya.

12 Muhammad Arifin bin Badri, MA. Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah, Pustaka
Darul Ilmi, Bogor, 2009, h.2 , beliau mengutip dari Mughni Muhtaj, oleh Asy Syarbini, 2/21
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الزَِّیاَدُة ِفى َأْشیَاءٍ َمْخُصْوَصٍة
Artinya : “penambahan pada komoditi/barang dagangan tertentu”.13

Dalam istilah sederhananya, riba adalah tambahan atas modal yang

dilakukan oleh debitur (pemberi hutang) kepada kreditur (yang melakukan

hutang).

Setelah menjelaskan tentang definisi riba menurut berbagai pendapat,

maka selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana macam dan jenis riba.

B. Macam-Macam Riba

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua

macam, riba nasî`ah )نسیئة(14 dan riba fadhl. )فضل(15

1. Riba nasî`ah )نسیئة( / penundaan

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada

akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu

jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang

dipertukarkan atau kedua-duanya.16

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ulama

mengenai pendefinisian riba nasi’ah ini; seperti Qatadah berkata, “sesungguhnya

riba yang dipraktikkan kaum jahiliah adalah, seseorang menjual secara bertempo.

Apabila suda jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka

penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya”17. Imam Ar-

13 Muhammad Arifin bin Badri, MA. Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah …h.2,
beliau mengutip dari al Mughni, oleh Ibnu Qudamah, 51

14 Seperti dalam kitab Fatawa al Azhar, Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani (Fatawa Al
Azhar, Bab Riba Nasiah, juz 6, h. 124)

15 Ibid,
16 Ibid, dari Majmu’ Fataawa al Lajnah ad Da’imah, 13/263 dan Ar Riba ‘illatuhu wa

Dhawabituhu, oleh dr. Shalih bin Muhammad as-Suthan, 8
17 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilal al Qur’an (di bawah naungan al-Qur'an) terj. GIP,

Jakarta, jilid 1, h.380. lebih lanjut, menurut Mujahid, Pada zaman jahiliah, apabila seseorang
mempunyai utang kepada orang lain, si pengutang berkata, ‘aku tambahi engkau sekian dan sekian
asalkan engkau tunda pembayarannya’. Maka, pemberi utang menunda pembayarannya.
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Razi di dalam tafsirnya berkata : “sesungguhnya, Riba nasî`ah )النسیئة( itu sudah

terkenal pada zaman jahiliah karena seseorang dari mereka biasa meminjamkan

uangnya kepada orang lain hingga waktu tertentu. Dengan ketentuan bahwa pada

setiap bulannya dia dapat mengambil dalam jumlah tertentu, sedang uang

pokoknya masih tetap seperti keadaan semula. Apabila telah jatuh temponya,

maka ia meminta kembali uangnya. Jika si pengutang tidak dapat mengembalikan

pada waktunya maka ia menambah bunga dan temponya”.18

Contoh riba nasî`ah dalam perniagaan :

Misalnya kasus riba dalam akad hutang piutang : bila A berhutang kepada

B uang sejumlah Rp 1.000.000,- dengan perjanjian : A berkewajiban melunasi

piutangnya ini setelah satu bulan dari waktu akad piutang. Dan ketika jatuh

tempo, ternyata  A belum mampu melunasinya, maka B bersedia menunda

tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan/bunga bagi piutangnya –

misalnya – setiap bulan 5% dari jumlah piutangnya. Atau ketika akad hutang-

piutang dilangsungkan, salah satu dari mereka telah mensyaratkan agar A

memberikan bunga / tambahan ketika telah jatuh tempo.

Riba semacam inilah yang ada semenjak zaman jahiliyah, bahkan telah

dilakukan oleh umat manusia sejak sebelum datang Islam, sebagaimana dalam

firman Allah swt. Berikut :

                 
          

               

18 Arifin, Loc. Cit., dalam keterangan lain, Mahmud Syaltut memberikan definisi tentang
riba nasiah yaitu bertambahnya jumlah utang sesuai dengan jangka waktunya pinjaman, Lihat,
Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur'an al Karim (pendekatan Syaltut dalam menggali esensi al-
Qur'an), CV. Diponegoro, Bandung, 1989, jilid 1, h.276
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Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami
haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)
dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi
(manusia) dari jalan Allah,  Dan disebabkan mereka memakan riba,
padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena
mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa
yang pedih.” (QS. An Nisa : 160-161)19

Dan riba jenis inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. Dari khutbah

beliau di padang Arafah, ketika beliau menunaikan haji wada’ :

اْلُمطَِّلِبَعْبِدْبِنَعبَّاِسِرَباِرَباَناَأَضُعِرًباَوَأوَُّلَمْوُضوٌعاْلَجاِھِلیَِّةَوِرَبا
20)رواه مسلم(ُكلُُّھُضوٌعَمْوَفِإنَُّھ

Artinya : “Dan riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku

hapuskan ialah riba kami (kabilah kami), yaitu riba Abbas bin Abdul

Muthalib, sesungguhnya ribanya dihapuskan semua” (HR. Muslim)21

2. Riba Fadhl )فضل(  (riba penambahan)

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa Riba Fadhl )فضل(  adalah :

kelebihan dari hasil pertukarang barang tertentu yang sejenis.22 Bentuk riba fadhl

adalah seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan suatu

tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum

dengan gandum, dan sya’ir, jelai, padi-padian dengan sya’ir.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW.

19 Departemen Agama, Op. Cit. h. 150
20 Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani (Shahih Muslim, Bab hujjah an nabiy saw., juz 6, h.

245)
21 Muhammad Arifin, Op. Cit., h. 23
22 Mahmud Syaltut, Op. Cit. h. 276
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َوالتَّْمِرِبالشَِّعیِرَوالشَِّعیِرِباْلُبرَِّواْلُبرِِّباْلِفضَِّةَواْلِفضَِّةِبالذََّھِبالذََّھِب

َفَقْداْزَداَدَأْوَزاَدَفَمْنِبَعْیٍنَعْیًناِبَسَواٍءَسَواًءِإلَّاِباْلِمْلِحَواْلِمْلِحِبالتَّْمِر

)رواه مسلم(23َأْرَبى
Artinya : “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum

dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan

sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam,

(tukaran / timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan)

kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tahmbahan maka ia

telah berbuat riba” (HR. Muslim)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi tersebut dalam

hadits di atas adalah komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan

(riba fadhl).24

Contoh riba fadhl :

Seseorang memiliki 10 gram perhiasan emas yang telah lama atau ia pakai

emas 24 karat, dan ia menginginkan untuk menukarnya dengan perhiasan emas

yang baru atau emas 21 karat. Bila akad dilakukan dengan cara barter (tukar

menukar), maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas seberat 10 gram

pula, tanpa harus membayar tambahan. Bila ia membayar tambahan, atau

menukarnya dengan perhiasan seberat  9 gram, maka ia telah terjatuh dalam riba

fadhl (riba perniagaan) dan itu haram hukumnya.

C. Dasar Hukum Riba

23 Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani (Shahih Muslim, Bab Ash Sharf wa bay’ adz dzahab
bi al waraq naqd, juz 8, h. 258)

24 Ibid,
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Ulama mengemukakan bahwa uraian al-Quran tentang riba mengalami

pentahapan, mirip dengan pentahapan pengharaman khamar (minuman keras).

Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat ar-Rum

ini, dengan menggambarkannya sebagai “tidak bertambah di sisi Allah”.

Kemudian (tahap kedua) disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. An-

Nisa[4] : 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman

salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Al-Imran [3] : 130). Dan

terakhir (tahap keempat), pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu

pada QS. al-Baqarah[2] : 278.25 Dalam hal ini penulis menyampaikan berdasarkan

urutan surat yang ada di Al-Qur”an.

Keharaman riba tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu

dilarang dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Rasulullah saw. Dasar hukum riba

menurut al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. QS al-Baqarah ayat 275-279  :

          
                 
              
              
        
            
             

          
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jl. 15 hal.73
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Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba 26 tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila 27 . keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka
baginya apa yang Telah diambilnya dahulu28 (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.
276.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah29. dan Allah
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu
berbuat dosa30.
277.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.
278.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman.
279.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu;

26 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

27 Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan
syaitan

28 riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan
29 yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan

berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta
yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya

30 maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya
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kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.31 (QS. Al Baqarah :
275-280)

b. QS. Ali Imran : 130

               
   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda 32 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan.”33 (QS. Ali Imran : 130)

c. QS. An-Nisa : 161

                
     

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya
mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta
benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk
orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”34 (QS. An
Nisa : 161)

d. QS. Ar-Ruum : 39

31 Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 69-70
32 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

33 Departemen Agama R.I, Op.Cit. h. 97
34 Ibid, h. 150
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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
untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”35 (QS. Ar-Ruum : 39)

Adapun hadits-hadits Rasulullah saw yang berkenaan dengan pelarangan riba

yaitu :

a. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ُھنَّ َقاَل الشِّْرُك َقاَل اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاِت 

ِباللَِّھ َوالسِّْحُر َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَأْكُل الرَِّبا 
َوَأْكُل َماِل اْلَیِتیِم َوالتََّولِّي َیْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت 

36َغاِفَلاِتاْل

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,
“Jauhilah olehmu tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan (pelakunya
ke dalam neraka).” Para sahabat bertanya “Ya Rasulullah saw. apakah
dosa-dosa itu?” beliau bersabda, “mensekutukan Allah swt. sihir,
membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt kecuali dengan alas an yang
dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri
dari medan peperangan, dan menuduh wanita mukmin yang menjaga
(kehormatannya) lagi baik (bahwa ia telah zina) (H.R. Bukhari)

b. Diriwayatkan dari Jabir :

35 Ibid. h. 647
36 Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani  (Shahih al Bukhari, juz 9, Qaulullah ta’ala :

innalladziina, h. 315)
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َعْن َجاِبٍر َقاَل َلَعَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم آِكَل الرَِّبا 

37َوُمْؤِكَلُھ َوَكاِتَبُھ َوَشاِھَدْیِھ َوَقاَل ُھْم َسَواٌء

Artinya : Dari Jabir RA, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melaknati
pemakan riba, orang yang memberikan / membayar riba, penulisnya, dan
juga dua orang saksinya”. Dan beliau juga bersabda, “mereka itu sama
dalam hal dosanya” (HR. Muslim)

D. Pandangan Para Tokoh Tentang Riba

Berikut ini ada beberapa tokoh tafsir, dan para modernis yang menjelaskan

tentang  pandangannya tentang riba, diantaranya, Dalam Penafsiran ayat-ayat

tentang riba imam Ath-Thabari masih lebih banyak menggunakan cara penjelasan

secara analisis, yaitu menjelaskan kata per kata yang ada di dalam ayat

bersangkutan, baik menggunakan penjelasan harfiyah maupun penjelasan dari

sumber-sumber riwayat. Diantaranya :

اآلخرةفي"یقومونال"=الدنیافيصفتھوصفناالذيالرباُیْربونالذین

یعني،"المسمنالشیطاُنیتخبَّطھالذيیقومكماإال"=قبورھممن

(2)فیصرعھیخنقھالذيوھو(1)الدنیا،فيالشیطانیتخبَّلھ:بذلك

.الجنونمن:یعني،"المسمن"=

.التأویلأھلقالذلكفيقلناماوبمثل

:ذلكقالمنذكر

أبيابنعیسى، عنعنعاصم،أبوحدثناقال،عمروبنمحمدحدثني

یقومونالالّربایأكلونالذین":وجلعزاهللاقولفيمجاھدعننجیح،

37 Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani  (Shahih Muslim, Juz 8, h. 288)
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الرِّباأكلفيالقیامة،یوم،"المّسمنالشیطانیتخبطھالذيیقومكماإال

38.الدنیافي

Artinya:

Orang-orang yang menyuburkan riba, kami beri sifat mereka di dunia “mereka
tidak berdiri” di akhirat dari alam kubur mereka “kecuali seperti berdirinya orang
yang kemasukan syetan karena gila”, yakni dengan demikian itu syetan
menghilangkannya di dunia, (1) dan dia yang membuat tersedak dan
menghilangkannya (2) dari kegilaan”, yakni dari gila. Dan dengan permisalan  apa
yang telah kami katakan dalam hal tersebut, ahli ta’wil berkata. Disebutkan orang
yang mengatakan hal tersebut:

Menceritakan kepadaku Muhammad bin Amr berkata, menceritakan
kepada kami Abu Ashim, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dalam
firman Allah swt. : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, pada hari kiamat,
karena sebagai pemakan riba pada waktu di dunia.

Sedangkan dalam menafsirkan surat Ali Imran : 130

                   

 39

Beliau menjelaskan sebagai berikut :

فيالرباتأكلواالورسولھ،باهللاآمنواالذینأیھایا:ثناؤهجلبذلكیعني

40.جاھلیتكمفيتأكلونھكنتمكمالھ،ھداكمإذبعدإسالمكم

Artinya :

Yakni dengan demikian sungguh maha tinggi akhirnya: wahai orang-orang yang

beriman kepada Allah swt. Dan RasulNya, janganlah kalian memakan riba di

38 Abi ja’far Muhammad Bin Jarir Ath Thabari, Tafsir ath-Thabari, jilid 3, Dar al Kutub al
ilmiah, Beirut, 1999, h. 104-105

39 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 97
40 Abi ja’far Muhammad Bin Jarir Ath Thabari, Op. Cit., h. 434
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dalam keislaman kalian setelah hidayah datang kepada kalian, seperti yang telah

kalian makan (riba tersebut) ketika kalian dalam kejahiliyahan.

Dari pemahaman tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan Imam

At Thabari berpandangan bahwa setiap penambahan adalah haram dan diwajibkan

untuk menjauhinya.

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.41

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.42

Jadi, dapat diambil pemahaman bahwa Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi

Zhilal al-Qur'an mengharamkan riba, karena praktek riba tidak hanya terjadi

sekali, tetapi berulang-ulang dilihat dari satu segi, dan bertumpuk-tumpuk dilihat

dari segi mengalami pertambahan yang berlipat ganda.

Dalam ayat yang pertama 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 umpamanya sesuatu yang diberikan atau”َوَما آَتْیُتْم ِمْن ِرًبا“

dihadiahkan kepada orang lain supaya dari apa yang telah diberikan orang lain

memberikan kepadanya basalan 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 penjelasan yakni

41 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

42 Ibid, h. 241
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riba itu tidak menambah banyak inda Allah atau disisi Allah dalam arti tidak ada

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

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”.43

Dalam surat An-Nisa’ Ayat 160 dan 161 Jalalaini berpendapat bahwa ;

Lafaz الَِّذیَن َھاُدواِمَن َفِبُظْلٍم 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 

اللَِّھَسِبیِل  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 ُھْم َعَذاًبا َأِلیًماَوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن ِمْن yakni

menyakitkan. 44 Maksudnya Allah SWT mengharamkan makanan yang baik

disebabkan kezhaliman yang diperbuat orang-orang yahudi yaitu dengan

mengambil riba, padahal Allah SWT telah mencegahnya.

Pada ayat ini Allah menjelaskan kalau riba adalah pekerjaan yang batil,

maka dari itu Allah juga menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah sudah

menyiapkan mereka azab yang pedih. Sebagian ulama’ berkata : Orang-orang

yang menghalalkan riba serta besar dosanya, maka diapun akan tahu betapa

keadaan mereka-mereka kelak di hari akhirat, mereka akan dikumpulkan dalam

keadaan gila, kekal di neraka, disamakan dengan orang kafir akan mendapat

perlawanan dari Allah dan Rasul serta kekal dalam la’nat.45

Di dalam Surat Ali Imron ayat 130 ahli Tafsir menjelaskan bahwa lafadz َیا 

َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ini yang dimaksud adalah kaum Shakif atau golongan manusia dari

43 Jalalaini, Tafsir Al Qur’an AL Karim, Jilid 1 hlm. 295.
44 Jalalaini, Tafsir Al Qur’an AL Karim, Jilid 1 hlm. 82
45 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terjemah Kitab Tafsir Ayat Ahkam, Surabaya, PT. Bina

Ilmu, 2003, hal. 324
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bani Shakif, kemudian lafadz َلا َتْأُكُلوا الرَِّباَأْضَعاًفا ini yang dimaksud adalah di

dalam harta dirham yang berlebihan, disusul lagi lafadz sebagai penguwat

yaitu ُمَضاَعَفًة ini maksudnya adalah االجل misi atau tujuan, kemudian dilanjutkan

lagi dengan kata َواتَُّقوا اللََّھ takutlah kamu semua orang Iman kepada Allah di

dalam memakan sesuatu yang mengandung Riba. ُتْفِلُحوَنَلَعلَُّكْم  ini dengan maksud

supanya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murka seksaan Allah.46

Secara ringkas bahwa Ibnu Kasir 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”. 47

Modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984) Sa’id

al-Najjar (1989), dan Abd. Al-Mun’im al-Namir (1989) cenderung menekankan

pada aspek moral pengharaman riba, dan menomor-duakan ’bentuk legal’P riba,

seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam (fikih). Mereka berargumen bahwa

illat pengharaman riba adalah kezaliman, seperti yang dirumuskan dalam

pernyataan al-Qur’an, la tazlimun wa la tuzlamun (kalian tidak berbuat zalim dan

tidak dizalimi). Kalangan Modernis juga memperoleh dukungan bagi pandangan-

pandangan mereka dari karya-karya ulama klasik, seperti Ibn Qayyim, dan Ibn

Taimiyah. Razi, seorang mufassir, dalam menyebutkan salah satu alasan

pengharaman riba, mengatakan bahwa pemberi pinjaman kebanyakan adalah

orang kaya, dan peminjam adalah orang miskin. Mengizinkan kontrak riba

mengandung arti menjadikan orang kaya mampu memaksakan (mengambil)

46 Ibn Thohir bin Ya’kub Al-Fauruzi zadi, Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas, Dar
Al-Fikr.hlm. 56

47 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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jumlah lebih dari si miskin yang lemah.48 Ulama madhhab Hambali, Ibn Qayyim,

juga mengkaitkan pengharaman riba dengan aspek moralnya. Dengan merujuk

kepada riba pra –Islam, ia mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus si debitur

adalah orang melarat yang tidak memiliki pilihan selain menunggak pembayaran

hutang.49 Alasan inilah menurut kaum Modernis, yang membuat pengharaman

riba secara berlanjut dalam lingkungan sosial-ekonomi yang berubah. Menurut

salah seorang mufassir modern, Muhammad Asad:

Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana istilah ini digunakan

dalam al-Qur’an dan banyak ucapaan Nabi) terkait dengan keuntungan

keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang

mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-

orang kuat dan kaya.....Dengan menyimpan definisi ini di dalam benak, kita

menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh

ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moral, yang sangat terkait

dengan motivasi sosial-ekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si

peminjam dan pemberi pinjaman.50

Mufassir modern yang lain, Abdullah Yusuf Ali, berusaha mendefinisikan

riba dari perspektif moral ini. Ia mengatakan:

Tidak perlu ada pertanyaan tentang pengharaman (riba).... Definisi yang

akan saya terima adalah mencari untung secara tidak adil, tidak melalui

perdagangan yang sah, dihasilkan dari pinjaman-pinjaman berupa emas dan perak,

dan berbagai bahan makanan pokok seperti tepung, gandum, anggur, dan

garam.....Definisi saya tentu mencakup semua jenis pengambilan keuntungan

secara berlebihan, kecuali kredit ekonomi, produk perbankan dan pembiyaan

modern.51

48 Al-Imam al-Fakhr al-Din al- Razi,al-Tafsir al-Kabir, jil. 7 (Kairo: al- Mathba’ah alp-
Bahiyyah, 1938), J.VII, 94.

49 Ibn Qayyim al-Jawuziyyah, A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, jil. 2 (t.t.: Dar
al-Jihad, t.t.), II, 157.

50 Muhammad Assad, The Message, of the Qur’an (Gibrltar: Dar al-Andalus, 1984), 633
51 A. Yusuf, Ali (terpenerjemah), The Holy Qur’an (Lahore: SH. Muhammad Ashraf,

1975), 111
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Pandangan kaum Neo-Revivalis merupakan pandangan yang dominan

dalam perdebatan mutakhir tentang riba. Pandangan ini menitik beratkan pada

bentuk legal riba seperti yang dinyatakan dalam fikih, dan menekankan bahwa

kata-kata yang disebutkan dalam al-Qur’an harus dimaknai secara leteral, tanpa

perlu memperhatikan apa yang dipraktekkan pada masa pra-Islam. Menurut

pandangan ini, karena al-Qur’an telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman

yang harus diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-

kata itu. Oleh sebab itu, ada tidaknya kezaliman dalam transaksi utang piutang

tidaklah relevan. Adapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima

tambahan melebihi dan di atas pokok pinjaman.52 Meskipun garis pemikiran ini,

para penulis Neo-Revivalis telah menafsirkan riba dalam suatu cara yang tidak

akan mengizinkan setiap tambahan dalam pinjaman. Maududi mendefinisikan riba

sebagai ”jumlah yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam berdasarkan

suatu suku bunga tetap.53 Barang kali salah satu dokumen terpenting mengenai

perbankan Islam, Laporan CII (Coouncil of Ideology), menyatakan lebih eksplisit:

”ada kebulatan suara di kalangan mazhab-mazhab pemikiran dalam Islam bahwa

istilah riba berarti bunga dalam semua jenis dan bentuknya.” 54

52 Zahrah, Muhammad Abu. Buhuth fi al-Riba. Mesir: Dar al-Buhuth al-‘Ilmiyah, 1970 hal.
58

53 Abu al-A’la al-Maududi, Toward Understanding the Qur’an, hal., 213.
54 CII (Council of Islamic Ideology (CII) Consolidated Recommendations on the Islaimc

Economic System (Islamabad : Council of Islamic Ideology, 1983).hal 7.


