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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ORANG YANG PALING MERUGI 

A. Terminologi Rugi 

Secara bahasa kata rugi memiliki arti tidak mendapat faedah ataupun 

manfaat, dan juga memiliki arti sesuatu yang kurang baik dan tidak 

menguntungkan.
1
 jadi, segala bentuk prilaku yang menimbulkan kekacauan, 

kerusakan, kebangkrutan merupakan bentuk dari sebuah kerugian. Perlu diketahui, 

bahwa dampak dari kerugian itu bukan hanya dirasakan oleh si pelaku saja, 

namun bisa jadi orang lain ataupun lingkungan sekitarnya terkena dampak dari 

kerugian yang dilakukanya.  

Rugi dalam bahasa arab berbentuk ,dalam kamus al-Munjid memiliki 

arti  lawan dari berutung, sesat, binasa, dan rusak.
2
 Sementar dalam kamus al-

Munawwir kata khosiro memiliki arti sesat, rusak, binasa, kehilangan, 

mengurangi,
3
 Yang semuanya mengarah kepada makna negatif yang tidak 

disenangi oleh siapa pun. Pada umumnya rugi selalu disandingkan dengan sebuah 

usaha tertentu yang tidak mendapatkan keuntungan berupa materi, dalam dunia 

bisnis jika pengeluaran lebih banyak dibandingkan pendapatan, atau sampai 

bangkrut dan terlilit hutang modal, maka ini termasuk rugi besar.  tapi perlu 

diingat bahwa makna rugi bukan hanya sekedar soal materi saja. bahwa ada 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT Gamedia Pustaka Utama, 2018), Cet.1, 

Edisi.IV, h. 186. 
2
 Louwis Ma‟luf, Al-Munjid, (Beirut: Darul al-Masyriq, 2008) h. 187. 

3
 A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya : Puataka Progressif, 

1997), Cet.25, h. 339. 
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sebuah kerugian yang sangat dan sangat besar dalam hidup ini. Apa itu?, jika 

dalam hidup ini hanya sebatas mengejar materi saja, tanpa  memperdulikan bekal 

kehidupanya di Akhirat nanti yang kekal abadi dan selama-lamanya. 

B. Orang Yang Paling Merugi Perspektif Ulama Tafsir dan Umum 

a. Perspektif Ulama Tafsir 

1. Menurut Imam Ibnu Katsir 

Orang yang paling merugi adalah orang yang mensia-siakan hidupnya 

selama di dunia dengan perbuatan-perbuatan yang batil, perbuatan-  perbuatan 

yang melanggar syariat Allah, dan perbuatan-perbuatan  yang tidak diridhoi 

Allah.
4
 Mereka menyangka bahwa perbuatan yang dilakukanya di dunia adalah 

sebaik-baiknya amal, namun pada hakikatnya amalan-amalan mereka tertolak dan 

tidak diridhoi oleh Allah, layaknya seperti debu yang berterbangan terbawa angin. 

Semua sia-sia dan percuma karena hanya mengejar kepentinan dunia saja, tanpa 

memperdulikan bekal amal untuk kehidupan di akhirat. 

2. Menurut M.Quraish Shihab 

 Orang yang paling merugi adalah orang yang gagal dalam mencapai 

targetnya karena faktor tidak berpengalaman dan kurang latihan dalam usahanya, 

walau sudah rugi tetapi dia tidak menyadari bahwa dia dalam keadaan rugi, tetapi 

justru merasa telah berbuat sebaik-baiknya dan merasa dirinya telah beruntung. 
5
 

Contohnya seperti seseorang yang berhasil mencuri dan memperoleh keuntungan 

                                                           
4
 Muhammad Nasib ar-Rifa‟i, Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, 

(Jakarta : Gema Insai Press, 1999), Jilid. III, h. 173. 
5
 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakart: Lentera Hati, 2004), Cet. 2, h. 133. 
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materi, dia menyangka perbuatanya adalah bentuk keuntungan, padahal justru 

kerugian yang diperoleh. Karena cara pandang orang tersebut memandang sebuah 

keuntungan dari sudut duniawi saja, tanpa mempertimbangkan sudut ukhrowi. 

Atau misalnya seseorang yang menyembah berhala, dia menyangka bentuk 

ibadahnya kepada patung dapat mendatangkan keuntungan ataupun manfaat, 

ternyata sebaliknya justru yang diperoleh adalah kerugian dan kecelakaan semata. 

Bentuk perbuatan seperti ini sudah jelas rugi didunia, karena telah menyembah 

kepada sesuatu yang diciptakanya sendiri. secara logika, Tuhan adalah yang 

menciptakan, yang memberi kehidupan dan melindungi hambanya,. Namun justru 

sebaliknya pola pikir mereka terbalik, mereka yang menciptakan, merawat, dan 

menjaga kondisi Tuhanya sendiri. Keadaan yang seperti ini adalah bentuk 

kerugian yang sangat, karena bukan hanya kerugian didunia, tetapi pasti rugi di 

Akhirat, jika mereka tidak segera bertaubat dan kembali kejalan-Nya sebelum ajal 

menjemputnya. 

3. Menurut HAMKA 

Orang yang paling merugi adalah orang yang beramal atau usaha dengan 

sekuat tenaga, namun hasilnya tidak ada dan yang diperoleh hanyalah sebuah 

kekecewaan dan kerugian semata. Padahal sebelumnya Allah sudah memberi 

petunjuk kepada jalan yang lurus, namun mereka enggan untuk mengikutinya.
6
  

justru mereka lebih memilih melakukan langkah-langkah berdasarkan keinginan 

hati semata tanpa memperdulikan aturan-aturan Allah. Mereka itulah orang yang 

                                                           
6
 HAMKA, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 271-272. 
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paling merugi, karena kelak nanti di akhirat semua perbuatanya itu dimintai 

pertanggungjawaban. 

4. Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi 

Orang yang paling merugi adalah orang yang ingkar terhadap ayat-ayat 

Allah, ingkar terhadap adanya hari akhir dan hari pembalasan, dan mereka selalu 

melakukan amala-amalan yang menentang hati nurani yang mengajak untuk 

mentauhidkan Allah.
7
 Mereka itulah orang paling merugi karena pasti mendapat 

azab didunia dan mendapat siksa yang berat di akhirat karena tidak adanya amal 

shaleh pada diri mereka. 

5. Menurut Wahbah az-Zuhailiy 

  Orang yang paling merugi adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri 

dalam kesesatan, syirik, dan maksiat. Di samping itu, orang-orang itu bukan 

hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menjerumuskan keluarganya kedalam 

perbuatan syirik dan menuntun mereka kepada azab Allah yang abadi di hari 

Kiamat nanti.
8
 Sungguh keadaan yang demikian adalah  perbuatan yang sangat 

merugikan, karena telah menjerumuskan diri sendiri juga keluarga kepada jalan 

yang dimurkai Allah, berupa bentuk ibadah syirik dan berlaku maksiat. Maka 

tidak ada alasan bagi Allah untuk memasukkanya kedalam api neraka. 

 

                                                           
7
 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Semarang : Toha Putra, 1993) Cet.2, 

h. 37. 
8
 Ramadhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan dan Penyebab Kerugian, (Jakarta: 

Amzah, 2016), Cet.1 h. 371. 
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b. Perspektif Umum 

1. Menurut Brigham
9
 

Sebuah kebangkrutan atau kerugian adalah kegagalan  yang terjadi pada 

perusahaan yang mencakup dua hal yaitu: 

a. Kegagalan Ekonomi  (Economic  Distressed)  

Merupakan kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan 

perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri artinya ini 

tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal. 

b. Kegagalan  Keuangan (Financial Distressed) 

Merupakan kondisi perusahaan yang mana kesulitan dana, baik 

dalam arti dana didalam pengertian kas atau dalam pengertian 

modal kerja.
 10

 

2. Menurut Lesmana 

Kerugian atau kebangkrutan adalah ketidak pastian mengenai kemampuan 

atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya jika kondisi 

keuangan yang dimiliki mengalami penurunan.
11

 

 

 

                                                           
9
 Eugene F. Brigham adalah Profesor Riset Lulusan Emeritus di University of Florida, 

tempat ia mengajar sejak 1971. Dr. Brigham menerima gelar MBA dan Ph.D. dari University of 

California-Berkeley dan gelar sarjana dari University of North Carolina. Sebelum datang ke 

Universitas Florida, Dr. Brigham memegang posisi mengajar di Universitas Connecticut, 

Universitas Wisconsin, dan Universitas California-Los Angeles. 
10

 Brigham dan Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, terjemahan Dewi Fitri, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2012) Edisi. V, h. 2-3. 
11

 Lesmana, Rico dan Rudy Surjanto, Pedoman Untuk Menilai Kinerja Untuk Perusahaan 

Tbk, Yayasan, BUMN, BUMD, Dan Organisasi Lainnya, ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2003) Edisi Pertama, h. 174 
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3. Menurut Prihadi 

Kebangkrutan adalah kondisi dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk 

melunasi kewajibanya.
12

 

4. Menurut Darsono 

Kebangkrutan adalah kegagalan sebuah perusahaan dalam menjalankan 

operasi untuk menghasilkan sebuah laba.
13

 

5. Menurut Muhammad Yusuf bin Abdurrahman 

Orang yang paling merugi adalah mereka yang memiliki amal ibadah yang 

banyak, namun juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang 

lain. Sehingga dipadang mahsyar segala amal ibadah  mereka habis digunakan 

untuk membayar perbuatan dosanya yang dilakukan terhadap orang lain.
14

 

Perbuatan yang sangat merugikan ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. 

Apalagi dimasa saat ini yang mana pergolakan politik sangat ekstrim dan saling 

menjatuhkan antar pihak lawan politik.  Penulis melihat pergerakan politik saat 

ini, penuh dengan statmen-statmen yang bersifat fitnah, membicarakan keburukan 

orang lain, menjatuhkan martabat orang lain dihadapan umum, bahkan  mengadu 

domba yang semua itu mereka lakukan demi kepentingan politiknya. Padahal 

perlu diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang demikian merupakan perbuatan 

yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri, karena semua perbuatan seluruh 

                                                           
12

 Toto Prihadi, Deteksi Cepat Kondisi Keuangan: 7 Analisis Rasio Keuangan, ( Jakarta: 

PPM, 2008) Cet. I, h. 177 
13

 Darsono dan Ashari, Pedoman Praktis dalam Memahami Laporan Keuangan, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2005) h. 165 
14

 Muhammad Yusuf bin Abdurrahman, Bangkrut di Padang Mahsyar, (Jogjakarta: Diva 

Pers, 2013), Cet. 1, h. 91. 
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anggota badan setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan 

Sang pencipta. Kemudian Saat amal ibadah habis dan dosa-dosa menumpuk, 

maka membuat mereka dilemparkan kedalam api Neraka. 

6. Menurut Ramadhani Abdurrahim 

  Orang yang paling merugi adalah ketika hati, pendengaran dan penglihatan 

seorang hamba telah dikunci mati oleh Allah, sehingga mereka tidak dapat 

memahami dan menerima kebenaran. Hal ini disebabkan oleh kekafirannya 

terhadap ayat-ayat Allah.
15

 Mereka itulah orag-orang yang kafir, sungguh mereka 

sangat merugi karena karena perbuatanya, maka Allah memberi azab dengan 

menguci mati hati pendengaran, dan penglihatan mereka. Sehingga mereka tidak 

bisa lagi untuk menerima kebenaran. 

C. Ciri-ciri Orang Yang Paling Merugi 

1. Kufur Kepada Allah 

Secara bahasa kufur berarti „menutupi‟ dan „ingkar‟, sedangkan secara 

istilah kufur berarti mendustakan Allah dan apa yang dibawa oleh para Rasul-

Nya, baik seluruhnya ataupun sebagian.
16

 Sementara menurut Syaikh Wahbah az-

Zuhaili. Kufur memiliki arti „menutupi sesuatu‟, adapun orang kafir berarti 

„menutupi‟ kenyataan dan menyembunyikan nikmat Allah kepadanya. Dan setiap 

orang yang tidak beriman kepada  al-Qurân disebut juga orang kafr.
17

 Tidak 

                                                           
15

 Ibid, h. 370. 
16

 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, Tafsir al-Aisar, terjemahan Musthofa Aini, Amir 

Hamzah, daan Kholif Mutaqin. (Jakarta: Darus Sunnah, 2010) Jilid. I, h. 51. 
17

 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj, terjemahan  Abdul 

Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), Jilid.I, h. 51. 
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beriman kepada  al-Qurân merupakan tanda orang kafir, perlu diketahui bahwa 

iman memiliki tiga syarat.  Yaitu, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, 

dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi jika beriman kepada  al-Qurân tetapi 

perbuatanya masih selalu melanggar aturan dalam  al-Qurân, maka belumlah 

sempurna iman orang tersebut, Orang yang menyembunyikan atau mengingkari 

nikmat Allah dikatakan sebagai kekufuran, karena Rasulullah SAW bersabda, 

 

Artinya: Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Aku diperlihatkan 

neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering 

mengingkari”. Ditanyakan: “Apakah mereka mengingkari Allah?” Beliau 

bersabda: “Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. 

Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, 

lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: „aku belum 

pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu”.
18

 

Kufur bukan hanya sebatas keyakinan hati dan mendustakan ayat-ayat 

Allah, tetapi kufur bisa berupa ingkar, berpaling, ragu, atau sombong terhadap 

perintah Allah.
19

 Secara umum, kufur  dibagi menjadi dua, yaitu kufur besar dan 

kufur kecil. Berikut ini penjelaanya. 

1. Kufur Besar 

Kufur besar adalah perbuatan yang disengaja tanpa ada paksaan dari orang 

lain yang dapat membatalkan keimanan, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan 

                                                           
18

 Hadits ini terdapat dalam Kitab Shahih Bukhari, Bab kufronu al-„Asyiru wa Kufra 

Duna Kufra, Juz.1, halaman.50 Nomor Hadits.20, melalui jalur periwayatan Abdullah bin 

Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari „.Atha‟ bin Yasar dari Ibnu „Abbas. 
19

 Ramadhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan dan Penyebab Kerugian, h. 379. 
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membuatnya kekal di Neraka. Ada lima macam perbuatan yang menyebabkan 

kufur besar,
20

 berikut penjelasanya. 

a. Dusta terhadap  para Rasul 

        Padahal Allah telah menurunkan ayat-ayat-Nya dan memberikan 

mukjizat para Nabi dan Rasul-Nya sebagai bukti kekuasaan Allah. 

Dalam hal ini, Allah berfirman tentang Fir‟aun dan pengikutnya, 

 
        Artinya:  Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan 

kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini 

(kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-

orang yang berbuat kebinasaan” (QS. an-Naml: 14) 

 

b. Enggan dan Sombong 

Merupakan kufur ala Iblis, iblis selalu mengingkari perintah 

Allah karena kekufuranya. Kekufuran jenis ini pernah terjadi pada 

masa Nabi Isa a.s, ketika Nabi Isa a.s mengutus tiga orang untuk 

menyampaikan risalahnya kepada penduduk negeri Anthakiya supaya 

beriman kepada Allah. Namun mereka, mengingkari para utusan 

tersebut karena bersikap enggan dan sombong, sikap enggan dan 

sombong mereka dtunjukkan dengan ungkapan, “ kalian (para utusan)  

hanyalah orang biasa seperti kami juga . kalian makan dan minum 

seperti kami, lalu dari sisi mana keistimewaan kalian?”.
21

 Sikap 

                                                           
20

 Ali Muhammad ash-Shallabi, Iman Kepada Allah, terjemahan Umar Mujtahid (Jakarta: 

Ummul Qura, 2014), h. 395. 
21

 Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wasit, terjemahan Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2013) Jilid III, h. 202. 
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mereka terhadap utusan Nabi Isa a.s  di abadikan oleh Allah dalam  al-

Qurân surah yâ-sîn ayat 15 

 
        Artinya: “Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah 

manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak 

menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka" 

QS.Yâsîn: 15) 

 

c. Berpaling 

         Memalingkan pendengaran dan hati dari seruan Rasulullah, serta 

mendustakan dan memusuhi beliau. Allah berfirman, 

... 
        Artinya: “Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang 

ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan 

dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling 

dari apa yang diperingatkan kepada mereka”(QS.al-Ahqof : 3) 

  

          Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang kafir (yaitu 

mereka yang tidak mau menegaskan Allah, tidak percaya adanya hari 

pertemuan dengan-Nya, tidak mengimani ayat-ayat-Nya dan Rasul-

Nya, serta berpaling dari peringatan yang disanpaikan) adalah karena 

kezaliman dan kerasnya hati mereka yang tidak mau mendengarkan 

serta menerima kebenaran.
22

 

d. Ragu  

   Orang yang meragukan kebenaran Rasulullah dan hari kiamat 

tidak memastikan dan tidak pula mendustakanya.  

 

e. Nifak  

                                                           
22

 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, Tafsir al-Aisar, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010) 

Jilid.VI, h.761. 
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   Nifak ialah menampakkan iman dengan lisan, tetapi 

menyembunyikan kekufuran di hati.  

2. Kufur Kecil 

   Kufur kecil adalah perbuatan dosa yang tidak melampaui batas 

kehilangan iman, tetapi dapat mengurangi kesempurnaannya. Menurut syariat, 

orang yang menyandang kufur jenis ini dinilai tercela. Mereka layak mendapatkan 

siksaan di neraka, meskipun tidak kekal di dalamnya.
23

 

2. Menyekutukan Allah 

  Syirik merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, karena 

pelakunya telah melakukan bentuk ibadah kepada selain Allah. Perbuatan mereka 

sesat dan jauh dari kebenaran. 
24

Keadaan pelaku syirik oleh Allah diterangkan 

dalam  al-Qurân surat an-Nisa : 116 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 

(sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa 

yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan 

Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” (QS.an-Nisâ : 116) 

Ayat diatas Allah memberi ancaman yang sangat tegas kepada pelaku 

syirik, bahkan Allah tidak akan mengampui dosa-dosanya karena perbuatanya itu.  

Karena pada dasarnya pelaku syirik telah memilih untuk menempuh jalan yang 

batil,sesat dari petunjuk, dan jauh dari kebenaran. Serta tanpa ia sadari, bahwa 

                                                           
23

 Ali Muhammad ash-Shallab, Iman Kepada Allah, h. 399. 
24

 Ramadhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan dan Penyebab Kerugian, h. 401. 
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perbuatanya itu merugikan dirinya sendiri serta menghilangkan kebahagiaannya 

didunia maupun akhirat.
25

 

3. Berperilaku Nifak 

Nifak sendiri berasal dari kosakata bahasa arab, yang memiliki arti prilaku 

orang munafik, sementara munafik aadalah orang yang di satu sisi melaksanakan 

ajaran agama, tetapi disisi lain ia menyimpangkanya. Selanjutnya nifak secara 

terminologi adalah menampakkan keislaman dengan menyembunyikan 

kekufuran.
26

 

Ada empat ciri-ciri orang nifak, yaitu,  

1. Jika berbicara hanya dusta yang diucapkaya 

2. jika berjanji selalu mengingkari 

3. jika dipercaya selalu berkhianat 

4. jika bertengkar selalu melampaui batas. 

Ciri-ciri diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 

SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, 

 
Artinya: “Ada empat hal yang jika terdapat pada diri seseorang, ia 

menjadi munafik sejati, dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, 

ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkanya: 1) Jika 

                                                           
25

 Muhammad Nasib ar-Rifa‟i, Taisiru al-Aliyyul Qadir..., h. 410. 
26

 Ramadhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan dan Penyebab Kerugian, h. 416. 
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berbicara, ia berdusta; 2) jika berjanji, ia mengingkari; 3) jika dipercaya, ia 

berkhianat; 4) jika bertengkar, ia melampaui batas. (HR.Muslim)
27

 

 Sifat Dan Prilaku Orang-Orang Munafik
28

 

1. Beriman di Mulut, Tetapi Hati Dipenuhi Kekafiran Dan Kesesatan 

Orang-orang munafik mengakui adanya rukun iman yang enam,dan ia juga 

mengimani,. Namun iman mereka hanyalah sebatas bibir saja, ia mengimani tapi 

tidak menyakini dalam hati, mereka melakukan hal yang demikian dengan tujuan 

untuk menipu dan menghina Umat islam. 

2. Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi 

Perbuatan membuat kerusakan dimuka bumi adalah salah satu prilaku 

orang-orang munafik, jika ia diberi nasehat agar meniggalkan perbuatan buruk 

yang dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan dimuka bumi ini, justru mereka 

mendustakanya dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah 

demi kebaikan dan kemaslahatan semua orang. Padahal perbuatan mereka adalah 

penyebab kemunafikan, pertikaian, akhlak tercela, serta perpecahan semata. 

 

 

3. Menipu, Malas Beribadah, Riya, dan Jarang Mengingat Allah 

Menipu juga merupakan prilaku orang-orang munafik, mereka selalu 

menmpakkan keshalihanya dihadapan manusia, namun mereka sesalalu 

                                                           
27

 Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Kitab Shahih Muslim, Bab 

Bayanu Hishol Al-Munafiq Juz.1, Nomor Hadits.88, h.190. 
28

 Ramadhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan dan Penyebab Kerugian, h. 420. 
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menyembunyikan kekafiranya. Mereka malas beribadah, terkhusus shalat lima 

waktu. Mereka sangat berat hati untuk melakukanya, dan kalaupun mereka 

lakukan, hanya untuk kepentingan riya semata. Mereka juga jarang mengingat 

Allah, sebagaimana firman Allah: 

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan 

Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat 

mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di 

hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali”. 

(QS.an-Nisâ: 142) 

4. Menyuruh Perbuatan Munkar dan Melarang Perbuatan Makruf Serta 

Enggan Berinfak 

Sifat dan prilaku orang-orang munafik selanjutnya adalah menyuruh orang 

lain untuk berbuat yang keburukan (berupa kufur dan maksiat) dan melarang 

orang lain untuk berbuat kebaikan ( berupa iman dan ketaatan). Hal yang 

demikian tentu sangat bertolak belakang dengan sifat dan prilaku orang-orang 

mukmin, yaitu amar ma‟ruf nahi munkar. Mereka juga enggan berinfak dan 

membangkang terhadap Allah sehingga Allah melupakan mereka dan 

menyebabkan mereka jauh dari rahmat-Nya. 

 

5. Mengingkari Janji dan Kikir 

Suka mengingkari janji dan kikr merupakan sifat dan perilaku dari orang-

orang munafik. Kekikiran merupakan tabiat pada setiap diri seseorang yang selalu 
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dating dan berusaha untuk menghalangi infak dan pengorbanan. Jika jiwa ingin 

bersedekah dengan sesuau yang sangat kecil sekalipun maka kekikiran akan 

menghalanginya.
29

 

5. Murtad  

Murtad adalah seorang  muslim atau muslimah yang menyatakan dirinya 

secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-tengan keluar dari agama islam atas 

dasar pilihanya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.
30

 Jadi 

seseorang belum dikatakan murtad, manakala kesaksianya untuk keluar dari 

Agama Islam itu atas dasar keterpaksaan bukan keinginan hati.  misalnya, jika 

tidak ia lakukan akan mengancam nyawa diri sendiri atau pun orang lain dalam 

kondisi seperti ini diperbolehkan untuk bersaksi palsu, dengan catatan karema 

keterpaksaan dan hati harus tetap terjaga dan istiqomah dalam keimanan kepada 

Allah. 
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