
BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan

yang   dibahas dalam penulisan thesis ini, berdasar uraian dari bab-bab yang telah

dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasby ash-Shidiqy berpandangan bahwa orang yang memakan riba tiada

berdiri, melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dibanting syaithan

(kemasukan syaithan). Dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba –

maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sementara Quraish Shihab berpandangan bahwa Karna ayat ini telah

didahului oleh ayat ayat lain yang berbicara tentag riba, maka tidak heran

jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat

mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Beliau  merujuk

pendapat -pendapat para mufassir tentang makna sentuhan setan. Ada

gangguan kejiwaan pada dirinya, atau ada sesuatu yang menjadikan

otaknya tidak befungsi dengan baik. Beliau mengatakan bahwa kedua

macam riba – riba an-Nas î’ah dan riba al-Fadhl – yang jelas terlarang.

2. Hasby ash-Shidiqy dan Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa

riba pada zaman jahiliyyah yang dikenal dengan riba nasii’ah adalah riba

yang jelas diharamkan oleh Allah swt., karena mengandung unsur

adh’âfan mudha’afa. 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.

Perbebedaan pandangan antara keduanya terletak pada perbedaan

memahami kandungan surat Ali Imran ayat 130 adalah : Hasby ash-

Shidiqy berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah riba

yang adh’âfan mudha’afa jelas-jelas akan di perangi oleh Allah SWT dan

Rasul-Nya. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa Kata adh’âfan



101

mudha’afah bukanlah syarat bagi larangan ini. Ini bukan dalam arti jika

penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau

berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata adh’aafan

mudha’afah di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan

kenyataan yang berlaku ketika itu. Betapapun, keputusan akhir bagi yang

melakukan transaksi utang piutang adalah firman-Nya: “Bagimu pokok

hartamu, kamu tidak menganiayadan tidak( pula) dianiaya” (QS. Al-

Baqarah [2] : 279). Memang boleh jadi sepintas diduga bahwa yang

menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak

benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar

anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong menolong, yang

pada gilirannya mengantarkan kepada kebahagiaan.

3. Adapun kontribusi pemikiran Tafsir Al Bayan Dan Tafsir Al Misbah

dalam meminimalisir perbuatan riba kini sudah banyak bank yang sedikit

demi sedikit mengurangi  praktek riba,  sehingga menjamur bank yang

menggunakan sistem syari’ah. Seperti  Bank Muamalat, BRI Syari’ah,

BNI Syari’ah, Mandiri Syari’ah dan lain-lain. Bahkan badan pengkriditan

juga menggunakan sistem syari’ah. Dan juga kaum muslimin semakin

banyak beralih pada bank syariah. Ini membuktikan semangat kaum

muslimim menjauhi praktek riba dalam mengembangkan ekonomi sangat

baik sekali. Kita berharap ekonomi kedepan semakin membaik.

B. Penutup

Dengan kerendahan hati, penulis panjatkan syukur Syukur Alhamdulillah

khadirat ilahi Robbi, selalu terpatri di dalam hati, penyelesaian penyusunan thasis

ini. Tergapainya kesuksesan adalah impian dan harapan, berbekal dengan

kemampuan seadanya saya berjalan, tersusunnya thasis ini adalah suatu

kepasrahan untuk dikoreksi dan diteliti segala kekurangan, karena penulis sadar

segala apa yang ada dibawah langit, dan di atas bumi tak ada yang sempurna juga

tidak ada gading yang tak retak, kami datang karena bangga kami ada karena rasa
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cinta, ampun dan maaf senantiasa kami damba, Laa haula Walaa Quwwata Illa

Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis memohon semoga thesis ini

dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi siapa saja yang memerlukannya dan

khususnya bagi penulis, Amin Yaa Robbal ‘Alamin.


