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ABSTRAK 

 

Siti Mu`alifah, 2018. Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi`i Antonio 

Dan Abdullah Saeed Tentang Riba. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. 

Ilham Tanzilulloh, M.H.I 

 

Kata Kunci: Riba, Muhammad Syafi`i Antonio, Abdullah Saeed. 

Penelitiaan ini berangkat dari latar belakang adanya perbedaan 

pandangan Muhammad Syafi`i Antonio dan Abdullah Saeed  mengenai konsep 

riba. Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa riba adalah haram dan 

dilarang. Sedangkan Abdullah Saeed berpendapat bahwa riba yang dilarang 

adalah riba pra-Islam (riba jahiliyah). 

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, 

yaitu: (1). Bagaimana persamaan dan perbedaan Muhammad Syafi`i Antonio dan 

Abdullah Saeed tentang riba? (2) Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi`i 

Antonio dan Abdullah Saeed tentang riba dalam skema Murabahah? 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library 

research), sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah mengumpulkan data dari buku-buku atau sejenisnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan metode 

induktif dan komparatif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1). Persamaan tentang 

riba M. Syafi’i Antonio dan Abdullah Saeed sama-sama menggunakan (Q.S ar-

Rum: 39, Q.S al-Imron: 130, dan Q.S al-Baqarah: 278-279) sebagai dasar 

pengaraman riba. Sedangkan perbedaanya, (a) dalam penafsiran pada (Q.S al-

Baqarah: 278-279). Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa apapun jenis 

tambahan yang diambil dari pinjaman itu haram. Adapun menurut Abdullah 

Saeed ayat tersebut bahwa riba yang diharamkan, yaitu riba yang merujuk pada 

masa pra-Islam (adanya kedzaliman). (b) Riba dengan bunga M. Syafi’i Antonio 

berpendapat bahwa bunga termasuk riba. dikarenakan kurang komprehensif dalam 

pembahasan tentang pengertian “darurat” dan berlipat ganda. Abdullah Saeed 

berpendapat bunga diperbolehkan asal tidak ada kedhaliman. Bunga berbeda 

dengan riba karena riba yang diharamkan adalah adanya unsur eksploitasi (riba 

jahiliyah). Dari pendapat kedua tokoh pendapat M. Syafi’i Antonio yang lebih 

relevan dengan pendapat mufasir. (2) Adapun pemikiran tentang riba dalam 

skema murabahah M. Syafi’i Antonio margin bukan bunga, M. Syafi’i Antonio 

membedakan antara bunga dan margin. Sedangkan Abdullah Saeed sistem dalam 

bai murabahah berbasis mark-up (laba/margin) hanyalah sekedar perubahan 

nama. Bahwa teknik mark-up dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak 

lain adalah bunga. 
 

BAB I 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia 

memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, 

termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangat konsisten jika kita 

menerapkan syariat islam hanya dalam satu atau sebagian sisi dari kehidupan. 

Bagi orang Islam, al-Qur’an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai 

petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenaranya mutlak. 

Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan hadith yang telah memicu manusia 

untuk rajin bekerja dan berusaha serta mencela orang orang pemalas. Akan 

tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam al-Qur’an.1 Kegiatan 

usaha tersebut tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, zalim.2 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang 

dan variatif. Bersamaan dengan itu, banyak bermunculan lembaga penunjang 

perekonomian salah satunya perbankan yang mengatur arus keuangan.3 

Tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan, dan keuntungan itu 

dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan 

membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit kepada orang luar 

                                                           
1Muhammad Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan 

Aspiratif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 1.  

2 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Grafindo Persada,2015), 77. 

3 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2008), 7. 
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dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. 

Maka yang disebut dengan bunga bank adalah tambahan yang harus 

dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang 

diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank sesuai 

ketentuan yang berlaku di bank tersebut.4 

Banyak orang yang bingung terhadap adanya larangan Qur’an tentang 

riba dan kelihatan tidak berdaya. Mereka berpendapat bahwa karena bank 

memperoleh dari uang yang sebagian diinvestasikan untuk tujuan produktif, 

maka tidak ada alasan mengapa para penabung menyimpan dana di bank tidak 

memperoleh bagian. Demikian pula, mereka heran mengapa bank tidak 

memperbolehkan memungut dari para pengusaha yang menerima pinjaman 

dan menggunakan secara produktif untuk mendapatkan keuntungan. Kalimat 

al-Qur’an (Q.S 2: 275):  

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ِّبَ …  …َوَأَحلَّ اَّللَّ
 

Artinya: “…Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…”5  

 

Menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan 

semangat Islam. dengan mempertimbangkan pinjaman untuk tujuan konsumsi, 

pada saat dibutuhkan, pertimbangan moral akan meminta agar setiap orang 

harus saling bantu tanpa memungut bunga. Pemungutan bunga dengan 

                                                           
4 Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an, 4. 

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 47. 
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mengambil manfaat dari orang yang secara ekonomis posisi lebih lemah jelas 

bertentangan dengan semangat Islam tentang keadilan dan pemerataan.6 

Perdebatan dan kontroversi tentang keribaan bunga bank terus bergulir 

hingga saat ini dan hampir tidak menemukan ujungnya. Di beberapa negara 

mayoritas muslim, perbincangan mengenai hal itu sangat terasa. Negara-

negara itu merasa perlu menetapkan landasan hukum yang tegas tentang 

bunga bank  konvensional. Tetapi keinginan tersebut bukan tanpa halangan, 

sebab di pihak lain golongan  Modernis menggangap berlebihan. Oleh karena 

itu negara-negara tersebut tidak semua melegalisasikan keharaman bunga 

tersebut dalam undang-undang positif negaranya.7 

Sebagian yang mengatakan bunga bank itu tidak sama dengan riba. 

Bunga bank itu hanya jasa atas modal yang dikelola untuk usaha oleh 

peminjam. Besarnya prosentase bunga pun tidak terlalu besar dan selalu 

dipantau oleh pemerintah. Disamping itu pula para nasabah bank telah 

mengerti mekanisme sistem bunga, sehingga ketika mereka bertransaksi 

dengan bank dapat dipastikan unsur kerelaanya. Jadi menurut mereka hal 

tersebut tidak memberatkan nasabah sehingga bunga tidak masuk kategori 

riba.8 

                                                           
6 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2005), 

34. 

7 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 73. 

8 Ibid., 72. 
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Berkaitan dengan riba ini Muhammad Syafi’i Antonio sebagai salah 

seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat 

untuk menentukan status hukum bunga bank dan riba. Menurutnya, praktek 

bunga bank dalam Islam salah besar dan hukumnya haram, denagn 

menggunakan beberapa pandangan yaitu, pandangan normatif (agama), ushul 

fiqh dan  pandangan ekonomi, dimana persoalan riba dan bunga bank bukan 

permasalahan umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia. 

Muhammad Syafii Antonio menegaskan bahwa cendekiawan yang telah 

menghalalkan bunga bank, kurang komprehensif dalam memahami Qur’an 

surat al-Imran ayat 130. 

  ََي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال ََتُْكُلوا الر َِّب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُ ْفل ُحونَ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.”9 

 
Sepintas, surat ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. 

Akan tetapi, memahami kembali ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, 

serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan 

sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak 

diharamkan.10 

Di sisi lain, Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan 

moral, dengan melakukan analogi (qiyas) berdasarkan hikmah, bukan illat. Ini 

                                                           
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 97. 

10Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ( Jakarta: Gema Insani, 

2001), 56. 
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tampak dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan riba dalam Al-

Qur’an dan juga sunnah. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa 

bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur 

yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Di mana menurutnya, unsur 

utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-Qur’an, adalah terciptanya 

kedzaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, “lā taz}limūna wa lā 

tuz}lāmūn” Abdullah Saeed memandang, tidaklah dapat diabaikan bahwa 

penekanan terhadap rasionalitas dalam mengetahui larangan riba sangatlah 

penting, baik bersumber dari penafsiran maupun dalam bentuk keputusan 

(fatwa) ulama. Sebab dalam hal ini, keputusan para ulama merupakan sesuatu 

yang legal, yang berdasarkan pada kandungan makna relevan dari teks yang 

sarat akan kandungan aspek-aspek pelarangannya. Dengan demikian 

pernyataan “fa lakum ru’ūsu amwālikum” telah diberi penekanan melalui 

penjelasan “lā taz}limūna wa lā tuz}lāmūn” yang digunakan secara 

beriringan.11 

Dari pernyataannya di atas, nampaknya Abdullah Saeed ingin 

menyatakan, bahwa penekanan makna riba melalui pernyataan kalimat “fa 

lakum ru’ūsu amwālikum” yang kemudian disusul dengan kalimat selanjutnya 

“lā taz}limūna wa lā tuz}lāmūn”, memberikan ruang bagi pemahaman lain, 

selain dari pemahaman yang sudah ada selama ini. Dalam kasus ini Abdullah 

Saeed berusaha memberikan gambaran, terhadap pinjaman yang diajukan oleh 

                                                           
11Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al.  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),47-49. 
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orang-orang kaya, yang mana pinjaman tersebut bukan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan untuk menjalankan usahanya. 

Secara tidak langsung, Abdullah Saeed ingin menyatakan, bahwa pinjaman 

yang demikian bukanlah termasuk dari jenis pinjaman yang bersifat 

menganiaya, dan inilah yang rasional sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi sekarang ini.12 

Berawal dari permasalahan perbedaan pemikiran tentang riba. Penulis 

tertarik ingin membahas dan menggali tentang riba dalam bentuk karya ilmiah 

yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi`i Antonio 

Dan Abdullah Saeed Tentang Riba.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Wartoyo, “Bunga Bank : Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi,”La_Riba, 1 (2010), 125. 
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BAB II 

RIBA DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Riba 

Riba (بَا ِّ بَا) secara bahasa bermakna: ziyadah  (الر  ِّ  tambahan). Secara-الر 

linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba 

berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil.  

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum 

terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan 

tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara 

batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.13  

Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam al-Qur`an surat An-

Nissa`: 29. 

ْلَباط ل   َنُكْم ب   …ََي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (An-Nisaa`: 29).14 

 

 

 

Allah SWT, melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan 

harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yakni yang 

batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara 

riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut 

menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan. Sekalipun secara 

                                                           
13 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 88. 
14 al-Qur’an, 4: 29. 
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lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara’, 

tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya pada pelakunya hanyalah 

semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). 

Demikianlah yang terjadi kebanyakan.  

Hingga Ibnu Jarih mengatakan, telah menceritakan kepadaku  Ibnul 

Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan 

kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubung dengan seorang 

lelaki yang membeli dari seorang lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki 

pertama mengatakan, jika aku suka, aku akan mengambilnya, dan jika aku 

tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham. 15 

Dalam Islam riba didefinisikan  sebagai “premi” yang harus dibayar 

dari si peminjam  kepada yang meminjamkan bersama  dengan jumlah 

pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhir.16 Para penafsir 

mengambarkan praktek memperpanjang penangguhan pembayaran kepada 

debitur dengan imbalan berupa tambahan pada utang pokok (riba jahiliyyah) 

pada jaman pra Islam. Karena praktek ini diketahui keberadaannya pada jaman 

turunnya wahyu, praktek ini menjadi salah satu contoh yang dilarang al-

Qur’an.17  

Hukum bisnis syariah, dalam menentukan halal-haram suatu transaksi 

harus mengacu pada al-Qur’an dan al-Hadits. Menurut ketentuan syariat, 

                                                           
15Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, t.th), 37. 
16Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, 

Tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009 ), 508. 
17Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Hukum Keuangan Islam, terj. M. Sobirin Asnawi, 

et. al. (Bandung: Nusamedia, 2007), 93. 
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sistem  bunga bank (interest) adalah sama dengan riba dan hukumnya haram.18 

Al-Qur’an mengutuk riba dengan keras, namun tidak banyak memberikan 

penjelasan makna istilah tersebut, selain membandingkan riba dengan sedekah 

dan menyebutnya “pengandaaan” yang berlebihan.  

Riba menurut al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang 

tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran syara`. Ketika 

berakad atau dengan mengakhirkan tukar kedua belah pihak atau salah satu 

keduanya. 19 

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah 

akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak 

menurut syara` atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh 

berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-

penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang meminjam hartanya 

(uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu 

yang telah ditentukan.20 

Sedangkan dalam al-Qur’an riba diartikan sebagai setiap penambahan 

yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 

dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau 

penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegimitasi adanya 

                                                           
18Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), 39-40.  
19 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 57-58.  
20 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

56. 
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penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual-beli, sewa-menyewa, 

atau bagi hasil.21 

Definisi riba menurut syara’ masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, 

sesuai dengan pengertian masing-masing menurut penetapan haramnya. 

Golongan Hanafi misalnya, mendefinisikan bahwa setiap kelebihan  tanpa 

adanya takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual 

didalam tukar-menukar. 

Menurut golongan Syafi’i, riba adalah transaksi dengan imbalan 

tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu 

dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang 

yang dipertukarkan atau salah satunya.22  

Menurut Prof. Dr. Rahmad Syafe’i, M. A. Riba diharamkan karena 2 

hal yakni, pertama karena ada kedzaliman, kedua karena adanya eksploitasi 

dalam kebutuhan pokok atau adanya gharar, ketidakpastian dan spekulasi 

yang tinggi, oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan 

dengan kedua hal diatas.23 

 

B. Jenis-jenis Riba 

Dalam ilmu fiqih, dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu sebagai berikut. 

1. Riba Ja>hiliyah 

                                                           
21Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University, 2009), 12. 
22Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an, 57. 
23Rahmad Syafe’i,  Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 276. 
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Riba Ja>hiliyah utang yang harus dibayar melebihi dari pokok 

pinjaman, karena sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana 

pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.  Riba Ja>hiliyah dilarang 

karena terjadi pelanggaran kaidah “Kullu Qard{in Jarra Manfa’atan 

Fahuwa Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). 

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabbaru’), 

sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (tijarah). Jadi, 

transaksi yang dari semula diniatkan sebagi transaksi kebaikan tidak 

boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. 

Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah 

tergolong riba nasi’ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, 

tergolong riba fad{l 24     

2. Riba Fad{l 

Riba Fad{l disebut juga riba buyu’, yaitu riba yang timbul akibat 

pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya 

(mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa’an bi sawa’in) dan waktu 

penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semisalnya ini mengandung 

gharar, yaitu ketidak jelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-

masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan  

tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak 

lain.25 

                                                           
24Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja grafindo 

Persada, 2004), 40. 
25 Ibid., 37. 
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Riba Fad{l adalah jual beli yang disertai dengan adanya tambahan 

salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, 

tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang 

yang sejenis, seperti menjual 1 kg kentang dengan 1,5 kg kentang. 26 

Dalam definisi lain, riba fadl yaitu pertukaran antar barang sejenis 

dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang 

dipertukarkan itu termasuk jenis ribawi. Riba fadl  yaitu riba yang dilarang 

dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli dengan 

ketentuan kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang yang 

sejenis, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lain-lain 

yang berkaitan dengan tolok ukur, misalnya timbangan.27  

3. Riba Nasi’ah 

Riba Nasi’ah disebut juga dengan riba duyun yaitu riba yang tidak 

memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (ghunmu bil ghurmi) 

dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-Kharaj bi dhaman). Transaksi 

semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya 

karena berjalannya waktu. 

Riba Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan 

jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis lainnya. Riba Nasi’ah 

muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang 

yang diserahkan kemudian. Jadi, ghunmu (untung) muncul tanpa danya al-

ghurmi (risiko), hasil usaha (al-kharaj) muncul dengan berjalannya waktu. 

                                                           
26 Rahmad Syafe’i,  Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 264. 
27 Mardani, Hukum Sistem, 95. 
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Padahal dalam bisnis ada kemungkinan untung dan rugi. Padahal justru 

itulah yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kedzaliman.28 

 

C. Riba Dalam Al-Quran Dan Hadith 

Konsep riba dalam al-Qur`an dan hadith pelarangan riba dalam 

berbagai jenis di dalam al-Qur`an dan hadith Nabi Muhammad saw. Terdapat 

dari berbagi surat dan hadith Rasululloh saw. Sebagai berikut. 

1. Larangan Riba dalam Al-Qur`an 

Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan 

hadis-hadis Rasulullah SAW. Para mufasir mengatakan bahwa proses 

keharaman riba disyariatkan Allah SWT, diturunkan dalam empat tahap.   

a. Tahap Pertama 

Allah SWT menunjukkan bahwa riba bersifat negatif serta 

menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada d{ahirnya 

menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang 

mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah SWT. Hal ini 

disampaikan Allah SWT.29 Q.S Ar-Ru<m ayat 39: 

ُتمْ آت َ  َوَما ُتمْ  َوَما اَّللَّ   ع ْندَ  يَ ْربُو َفال النَّاس   أَْمَوال   ف   ل يَ ْربُ وَ  ر بً  م نْ  ي ْ  زََكاة   م نْ  آتَ ي ْ
 ﴾٣٩﴿اْلُمْضع ُفونَ  ُهمُ  َفُأولَئ كَ  اَّللَّ   َوْجهَ  تُر يُدونَ 

 
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 

                                                           
28 Karim, Bank Islam, 37-38. 
29 M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek (Bandung: 

Pustaka Setia, 2017), 155. 
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berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.30 

Ayat ini merupakan ayat pertama berbicara tentang riba. 

Menurut para mufasir, ayat ini termasuk ayat Makkiyah (ayat-ayat 

yang diturunkan pada periode Mekah). Akan tetapi, para ulama 

sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang 

diharamkan. 

b. Tahap Kedua 

Allah SWT telah memberi isyarat tentang keharaman riba 

melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat 

Yahudi, dan memberikan balasan yang keras kepada mereka yang 

mempraktikkan riba. Hal ini disampaikan-Nya dalam Q.S An-Nisa>’: 

160-161.31 

لَّتْ  طَي َِّبات   َعَلْيه مْ  َحرَّْمَنا َهاُدوا الَّذ ينَ  م نَ  فَب ظُْلم   مْ  ََلُمْ  ُأح   َكث ريًا  اَّللَّ   َسب يل   َعنْ  َوب َصد ِّه 

ْلَباط ل   النَّاس   أَْمَوالَ  َوَأْكل ه مْ  َعْنهُ  نُ ُهوا َوَقدْ  الر ِّبَ  َوَأْخذ ه مُ  ﴾١٦٠﴿  ل ْلَكاف ر ينَ  َوَأْعَتْدنَ  ب 
ُهمْ  ن ْ  ﴾١٦١﴿ أَل يًما َعَذابً  م 

 

Artinya: “Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka (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 orang dengan jalan yang 

batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”
32  

 

                                                           
30 al-Qur’an, 30: 39. 
31 Veithzal Rivai, et. al. Islamic Business ang Economic Ethics (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 131. 
32 al-Qur’an, 4: 160-161. 
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c. Tahap Ketiga 

Allah SWT mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang 

bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas karena pada masa 

tersebut praktik pengambilan bunga dengan tingkat cukup tinggi 

banyak yang cukup tinggi banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Hal 

ini disampaikan oleh Allah SWT dalam Q.S Ali- Imran: 130.33 

ََي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال ََتُْكُلوا الر َِّب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم 
 ﴾١٣٠تُ ْفل ُحوَن﴿

 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.34  

 

Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat 

ganda bukan merupakan syarat terjadinya riba, melainkan merupakan 

sifat/karakteristik dari praktik membungakan uang saat itu. Ath-

Thabarani menjelaskan bahwa adh’afan mudha’afan dapat terjadi 

juga atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan 

salah pihak yang berutang akan memberikan kelebihan atas 

piutangnya. Dengan demikian, berlipat ganda atau kecil sekalipun 

tetap merupakan riba.35 

 

 

 

                                                           
33 Al Arif, Pengantar Ekonomi, 156. 
34 al-Qur’an, 3: 130.  
35 Al Arif, Pengantar Ekonomi, 157. 
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d. Tahap Keempat 

Allah SWT mengharamkan riba secara total dengan segala 

bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya Q.S Al-Baqaroh: 

275-279. 

يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن م َن اْلَمس ِّ َذل َك  َكَما يَ ُقوُم الَّذ ي  يَ ُقوُموَن إ اَل الَّذ يَن ََيُْكُلوَن الر َِّب اَل 
ْثُل الر َِّب َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر َِّب َفَمْن َجاَءُه َمْوع ظَ  َا اْلبَ ْيُع م  َن َُّهْم قَاُلوا إ َّنَّ ْن َرب ِّه  ِب  ٌة م 

فَُأولَئ َك َأْصَحاُب النَّار  ُهْم فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه إ ََل اَّللَّ  َوَمْن َعاَد 
 ُيُ بُّ ُكلَّ َكفَّار  ﴾ََيَْحُق اَّللَُّ الر َِّب َويُ ْرِب  الصََّدقَات  َواَّللَُّ اَل ٢٧٥ف يَهاَخاال ُدوَن﴿

َات  َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة ََلُْم أَ ٢٧٦أَث يم إ نَّ﴿ ُلوا الصَّاِل  ْجرُُهْم ﴾ الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم 
ْم َواَل  ََي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوَذُروا  ﴾٢٧٧ ُهْم َُيَْزنُوَن﴿ع ْنَد َرِب ِّ ْم َوال َخْوٌف َعَلْيه 

ُتْم ُمْؤم ن يَ  َن الر َِّب إ ْن ُكن ْ َْرب  م َن اَّللَّ  َوَرُسول   ﴾٢٧٨﴿ َما بَق َي م  ه  فَإ ْن َلَْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِب 
ُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَوال ُكْم اَل   ﴾٢٧٩ ُتْظَلُموَن﴿ َتْظل ُموَن َواَل َوإ ْن تُ ب ْ

 

Artinya:  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

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 dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan 

amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan 

zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. Dan Allah tidak menyukai setiap 

orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
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kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu 

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya.36  

 

Menurut al-Suyuthi, ayat tersebut turun bertalian dengan kasus 

Tsaqif yang terlibat utang-piutang dengan al-Mughirah. Pada tahun 9 

H, sebagaimana disinggung di muka, Tsaqif memeluk Islam. Setelah 

memeluk Islam, Tsaqif menagih utang yang belum dilunasi al-

Mughirah. Ketika ditagih, al-Mughirah tidak bersedia membayar riba 

kepada Tsaqif yang telah mengetahui adanya  larangan riba dalam 

Islam. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi. Kemudian turunlah 

ayat 275-279 surah al-Baqarah tersebut yang pada intinya 

memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sisa-sisa riba.  

Setelah  turunnya ayat tersebut, Nabi Muhammad Saw. Segera  

mengirim surat yang berisi perintah untuk meninggalkan riba 

sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah tersebut kepada 

Gubernur Mekah, Atab ibn Asid. Atab ibn Asid segera menyampaikan 

isi surat tersebut kepada Tsaqif. Setelah menerima penjelasan Nabi 

dalam surat tersebut Tsaqif pun mematuhinya. Ayat tersebut 

merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. 

Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang tiga 

dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana 

orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan 

                                                           
36 al-Qur’an, 2: 275-279. 



 

22 

 

antara yang hak dengan yang bathil, seperti tidak dapat membedakan 

jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. 

Kedua, dalam riba terdapat unsur zhulm (penindasan terhadap orang 

lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, 

sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari Kiamat nanti 

pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.37 

Jadi, tidak ada lagi dalil dan ijtihad apapun yang dapat 

diterima bila bertentangan dengan nash (teks) yang tegas dan pasti. 

Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak menghalalkan 

kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang keji dan 

kotor.38 

Adapun menurut ulama tentang riba, yaitu:  

Yusuf Al-Qaradhāwi ingin mengatakan bahwa aspek 

pelarangan riba dalam al-Qur’an tidak terbatas pada apa yang 

dipahami oleh sebagian orang terhadap riba yang berlipatganda saja, 

sebab itu semua hanya merupakan gaya bahasa dari al-Qur’an dalam 

menggambarkan betapa riba pada masa jahiliyah telah begitu 

buruknya, hingga mencapai bentuk yang berlipat ganda. Maka 

baginya, pernyataan berlipat ganda ini bukanlah sesuatu yang penting 

dalam konteks pelarangan riba, sebab telah jelas bahwa yang riba 

yang dilarang dalam al-Qur’an adalah setiap penambahan yang 

                                                           
37 Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur  Fikih,” Al-Iqtishad, 2 

(Juli  2011),  303-304. 
38 Mardani., 84. 
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terdapat dalam peminjaman, baik itu besar atau kecil yang telah 

ditentukan terlebih dahulu sebelumnya.39 

Tafsir al-Misbah, berlipat ganda merupakan bukanlah syarat 

bagi larangan riba. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat 

penundaan itu sedikit atau berlipat ganda atau tidak berlipat ganda 

atau berganda, riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata adh’afan 

mudha’afah di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan 

kenyataan yang berlaku ketika masa pra-Islam (riba jahiliyah).40 

Dalam tafsir al-Azhar Allah memberikan peringatan keras dan 

ancaman terhadap orang yang meneruskan riba. Sebab riba merupakan  

satu kejahatan yang meruntuhkan ha kikat dan tujuan Islam dan iman. 

Riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Meneruskan 

hidup dengan setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan 

perang kepada Allah dan Rosul. Dengan ancaman yang keras itu, 

dapatlah difahamkan bahwasanya seluruh harta yang diperibakan itu, 

baik yang dipinjamkan, atau bunganya dari harta itu, semuanya 

menjadi harta haram, kelanjutannya ialah bahwa Daulah Islamiyah 

berhak merampas  seluruh harta itu, baik modal pokok, maupun 

bunganya. 

Akan tetapi kalau kamu sudah bertaubat, hendaknya tidak 

melanjutkan lagi kegiatan jahat itu, maka harta yang kamu pinjamkan 

sebanyak jumlah asalnya, boleh kamu ambil kembali. Tidak kamu 

                                                           
39 Yusuf Al-Qardhāwi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1982), 261. 
40 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002),  261. 
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akan dianiaya. Artinya dengan perlindungan Daulah Islamiyah, harta 

kamu dapat diminta kembali pada yang berhutang. Dan kalau dia 

tidak mau membayar, Daulah Islamiyah boleh diminta turun tangan 

buat mengambil harta itu dengan paksa. Dan kamupun jangan 

menganiaya. Di dalam ayat ”tidak kamu akan dianiaya” ini 

terkandung silaturahmi yang mendalam sekali. Misalnya uangmu 

telah berbulan-bulan dipinjamnya, sedangkan kamu tidak boleh, telah 

haram memakan riba dari harta itu. Maka Rasulullah saw. Sendiri 

menganjurkan Qard{, yaitu suatu perbuatan “timbangrasa” dari si 

peminjam. Setelah uang kontannya dibayar, kalau engkau ada 

perasaan, hendaklah engkau beri ia hadiah ala kadarnya, tanda 

terimakasih.41 

Adapun dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nur, riba adalah 

harta yang diambil dari seseorang dengan tidak ada imbangan 

(kompensasi) dan tidak pula dibenarkan oleh syara`. Termasuk pula 

dalam riba adalah laba yang melebihi batas pinjaman pokok. Ada dua 

jenis riba:  

a. Riban Nasiah, yaitu memberi lagi tempo pembayaran dengan 

menambah jumlah uang sebagaimana yang berlaku pada masa 

Jahiliyah. Yaitu, apabila tempo membayar hutang sudah habis, 

maka si pemberi hutang memberi tahu orang yang berhutang, 

                                                           
41 Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar Juz 3 (Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1984), 73-74. 
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bahwa jumlah hutang ditambah sebagai imbalan masa hutangnya 

diperpanjang. 

Riba inilah yang diharamkan oleh al-Qur’an, dan riba inilah 

yang terkenal pada masa jahiliyah. 

b.  Riba Fad{l, yaitu tambahan (bunga) yang disyaratkan untuk 

memperoleh hutang dengan tiada imbangan. 

Bermuamalat (bertransaksi) dengan Riba fad{l ini yidak 

sama hukumnya dengan riba pertama. Riba fad{l diharamkan Allah 

untuk menyumbat jalan sampai kejahatan, bukan karena zatnya. 

Maka, sesuatu yang diharamkan untuk menyumbat jalan, 

diperbolehkan jika ada kemaslahatan.42    

Dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat terakhir tentang riba 

Allah memberikan peringatan keras dan ancaman yang tegas bagi 

orang-orang yang masih melaksanakan praktek riba setelah 

diberikan peringatan.  Kemudian Allah berfirman, “apabila 

bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya 

“dengan mengambil tambahan” dan tidak pula dianiaya “ dengan 

menghanguskan pokok harta. Namun kamu memperoleh apa yang 

telah kamu berikan tanpa tambahan atau kekurangan.43    

2. Larangan Riba dalam Hadith 

                                                           
42M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2000) 496-497. 

43 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 1(Jakarta: Gema Insani, 1999),  

458-459. 
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Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada 

al-Qur’an melainkan juga ditemukan dalam hadith. Posisi umum hadith 

terhadaps al-Qur’an adalah penjelasan aturannya tentang pelarangan riba 

secara rinci. 44 

لذََّهب  َواْلف ضَّ  ُة َعْن ُعَباَدَة ْبن  الصَّام ت  قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم الذََّهُب ب 
لتَّْمر  وَ  لشَّع ري  َوالتَّْمُر ب  ْلبُ رِّ  َوالشَّع رُي ب  ْلف ضَّة  َواْلبُ رُّ ب  ْثاًل ِب  ْثل  َسَواًء ب َسَواء  ب  ْلم ْلح  م  ْلُح ب  اْلم 

ُتْم إ َذا َكاَن يًَدا ب َيد   ئ ْ  يًَدا ب َيد  فَإ َذا اْختَ َلَفْت َهذ ه  اْْلَْصَناُف فَب يُعوا َكْيَف ش 
 

Dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Emas 

ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar 

dengan gandum, jelai ditukar dengan jelai, kurma ditukar dengan kurma, 

dan garam ditukar dengan garam dalam jumlah yang sama dan serah 

terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda-beda, maka 

juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah 

terimakan.'" (H.R Muslim)45 

 

ُعوَن ُحوًب أَْيَسرَُها أَنْ  يَ ْنك َح  َعْن َأِب  ُهَريْ رََة قَاَلَقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم الرِّ َب َسب ْ
 الرَُّجُل أُمَّهُ 

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan 

adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR Ibn 

Majah).46 

 

َديْ  ه ، َعْن َجاب ر ، قَاَل: َلَعَن َرُسْوُل هللا  َصلِّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم آك َل الرِّ َب، َوُمؤْك َلُه وََكات َبُه َوَشاه 
 َسَواءٌ َوقَاَل: ُهْم 

Bersumber dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

melaknat orang yang makan riba, orang yang memberikannya, penulisnya 

dan dua saksinya. Dan beliau bersabda: ”Mereka semua 

sama”.(HR.Muslim)47 

 

 

 
                                                           

44 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103. 
45 Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim Jilid IV )Semarang: As-Syifa, t.th), 105. 
46 Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 

110. 
47 Musthofa, Tarjamah Shahih, 122. 
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D. Hikmah Diharamkannya Riba 

Wahbab az-Zuhaili mengatakan bahwa hikmah pengharaman riba 

secara kasarnya ialah karena riba itu menindas orang yang terpaksa dan 

terdesak, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang kepada manusia, 

menghapuskan sifat tolong menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang 

yang kuat terhadap orang yang lemah, dan merupakan kemudharatan yang 

besar kepada manusia.48  

Sedangkan menurut M. Syakir Sula mendengar alasan lain bahwa 

hikmah diharamankannya riba yakni sekedar untuk mencegah penganiayaan 

(perlakuan d{alim) pihak kreditur (pemilik uang) terhadap debitur (peminjam) 

dan memerasnya melalui bank konvensional, sudah tidak ada dan tidak 

relevan lagi sekarang. Karena, bank-bank yang diberi pinjaman oleh nasabah 

untuk diinvestasikan posisi kuat. Sementara pihak yang memberi pinjamanlah 

yang lemah, karena ia hanya memiliki sedikit aset terbatas.49  

Sesungguhnya hikmah eksplisit  dan tampak jelas di balik 

pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik 

harta (modal) dengan usaha, serta resiko dan akibatnya secara berani dan 

penuh rasa tanggung jawab. 

Al-‘Allamah Ibnu Hajar al-Haystami dalam kitab az-Zawa>jir  

meringkas hikmah-hikmah yang terkandung dibalik pengharaman riba 

sebagai berikut. 

                                                           
48Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2004), 137. 
49Ibid. 
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a. Riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta (seorang) muslim 

yang mengambil kelebhan atau tambahan tanpa dibarengi adanya 

pertukaran atau penggantian. 

b. Riba berdampak buruk sekali terhadap para fakir miskin karena pada 

umumnya hanya orang kayalah yang meminjamkan uangnya, sedangkan 

yang meminjam yang miskin.  

c. Riba mengakibatkan terputusnya nilai luhur kebaikan yang ada dalam 

pinjam-meminjam. 

d. Riba mengakibatkan terbengkalai dan mandulnya pencarian rizki 

perniagaan, keterampilan, dan industri.50 

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, hikmah diharamkan 

riba adalah: 

a. Riba merupakan penyebab permusuhan antar Muslim dan menghilangkan 

semangat tolong-menolong di antara mereka. 

b. Dengan riba, para pemodal dengan mudah mendatangan keuntungan yang 

menyebabkan dia malas untuk bekerja daan enggan berkarya yang 

menciptakan lapangan pekerjaan yang bermaanfaat bagi masyarakat dan 

bangsa, seperti berbisnis di bidang perdagangan, pertanian, produksi, dan 

lain sebagainya. 

c. Riba dapat menimbulkan kesenjangan sosial, orang yang miskin akan 

semakin miskin, dan orang kaya semakin kaya.51    

                                                           
50 Ibid., 138-139. 
51 Mardani, 94. 
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Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang 

terkandung dalam riba. 

1. Sifatnya yang berlipat ganda. 

2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis. 

3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil. 

Dengan demikian, hikmah dari pelarangan skema bisnis riba secara 

global dan jangka panjang, tidak hanya merugikan pihak debitur saja, 

melainkan akan memacetkan pula roda perekonomian secara keseluruhan. 

Pada gilirannya kondisi ini akan memyengsarakan masyarakat luas. Oleh 

sebab itu, riba bukan hanya dilarang, tetapi sangat dibenci atau diperangi 

Allah dan Rasul-Nya.52 

 

                                                           
52 Ibid., 141. 
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BAB III 

BIOGRAFI, KARYA DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI’I 

ANTONIO DAN ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA 

 

A. Biografi, Karya-Karya, dan Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio 

Tentang Riba 

1. Biografi Muhammad Syafi’i Antonio 

Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec lahir di Indonesia tepatnya 

di kota Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama asli 

Nio Gwan Chung. Lahir dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau 

seorang Shinse dan Biksu Budha. Jadi, beliau adalah Warga Negara 

Indonesia keturunan Tiong Hoa, sejak kecil beliau mengenal dan 

menganut ajaran Konghucu, karena ayah beliau adalah seorang pendeta 

Konghucu. Selain mengenal dan menganut ajaran Konghucu, ia juga 

mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan 

sekolah. Ia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. 

Karena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar ia diam-diam suka 

melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini ia lakukan walaupun ia 

belum mengikrarkan diri menjadi muslim. 53 

Kehidupan keluarganya sangat memberikan kebebasan dalam 

memilih agama. Sehingga Muhammad Syafi’i Antonio memilih agama 

kristen protestan menjadi agama Kristen Protestan menjadi agamanya. 

                                                           
53 Rony Wijaya,” Biografi Muhammad Syafii Antonio,” http://bio.or.id/biografi-

muhammad-syafii-antonio/, (diakses pada tanggal 03 Juni 2018, jam. 22.23). 

http://bio.or.id/biografi-muhammad-syafii-antonio/
http://bio.or.id/biografi-muhammad-syafii-antonio/
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Setelah itu ia berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahan 

ia ke agama kristen tidak membuat ayahnya marah. Ayahnya akan sangat 

kecewa jika ia sekeluarga memilih agama Islam sebagai agama. Sikap 

ayahnya ini berangkat dari image gambaran buruk  terhadap pemeluk 

Islam. Ayahnya sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat 

dari sisi al-Qur’an dan Hadith. Tapi, ayahnya sangat heran pada 

pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya. 

Gambaran buruk tentang kaum muslimin itu menurut ayahnya 

terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, 

keterbelakangan, dan kebodohan. Walaupun demikian buruknya citra 

kaum muslim dimata ayahnya, tak membuat ia kendur untuk mengetahui 

lebih jauh tentang agama islam. Untuk mengetahui agama Islam, ia 

mencoba mengkaji Islam secara komparatif (perbandingan) dengan 

agama-agama lain. Dalam melakukan studi perbandingan ini ia 

menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah, pendekatan 

alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Sengaja ia tidak menggunakan 

pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara obyektif mengetahui 

hasilnya. 54 

Berdasarkan tiga pendekatan itu, ia melihat Islam benar-benar 

agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Dalam Islam 

ia temukan bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi 

mengajarkan risalah yang satu, yaitu Tauhid. Selain itu, ia sangat tertarik 

                                                           
54 Ibid. 
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pada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur’an. Kitab suci ini penuh dengan 

kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, 

keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya. Ajaran 

Islam juga memiliki system nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, 

meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan tidak perlu perantara 

dalam beribadah. 

Dibanding agama lain, ibadah dalam islam diartikan secara 

universal. Artinya, semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, 

ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak menyimpang dan untuk 

meninggikan siar Allah, nilainya adalah ibadah. Selain itu,dibanding 

agama lain, terbukti tidak ada agama yang memiliki sistem selengkap 

agama Islam. Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan hati ia 

untuk segera memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat 

menjawab persoalan hidup.55 

Muhammad Syafi’i Antonio masuk Islam setelah melakukan 

perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat ia berusia 17 tahun dan 

masih duduk di bangku SMA, ia putuskan untuk memeluk agama Islam. 

Oleh K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali ia dibimbing untuk mengucapkan 

ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Nama ia kemudian diganti 

menjadi Syafii Antonio. Keputusan yang ia ambil untuk menjadi pengikut 

Nabi Muhammad saw. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. 

                                                           
55 Wink, “Biografi Muhammad Syafii Antonio,”https://www.biografiku.com/biografi-

muhammad-syafii-antonio/, (diakses pada tanggal 05 Juni 2018, jam 16.25). 

https://www.biografiku.com/biografi-muhammad-syafii-antonio/
https://www.biografiku.com/biografi-muhammad-syafii-antonio/
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Ia dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika ia pulang, pintu selalu tertutup 

dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarung ia sering diludahi. 

Perlakuan keluarga terhadap diri ia tak ia hadapi dengan wajah 

marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah 

konsekuensi dari keputusan yang ia ambil. Alhamdulillah,perlakuan dan 

sikap ia terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian ibunya 

menyusul jejak ia menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Setelah 

mengikrarkan diri, ia terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, 

diskusi, dan sebagainya. Kemudian ia mempelajari bahasa Arab di 

Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H.Abdullah 

Muchtar. Lulus SMA ia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian 

pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian ia 

melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). 

Selesai studi S1 ia melanjutkan program S2 di International 

Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. 

Selesai studi, ia bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Segala 

aktivitas ia sengaja ia arahkan pada bidang agama. Untuk membantu 

saudara-saudara muslim Tionghoa, ia aktif pada Yayasan Haji Karim Oei. 

Di yayasan inilah para mualaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai 

dari bimbingan shalat, membaca Al-Qur’an, diskusi, ceramah, dan kajian 

Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.56 

 

                                                           
56 Ibid. 
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2. Karya-karya Muhammad Syafi’i Antonio 

Berbekal keilmuan dan pengalaman mengenai perbankan 

syariah, Syafi’i Antonio bergabung dengan delegasi dari Indonesia yang 

akan mendirikan bank syariah setelah melihat contoh bank syariah yang 

ada di Malaysia. Dua tahun setelah itu, ia mendirikan Asuransi Takaful, 

lalu berturut-turut reksa dana syariah. Empat tahun membesarkan Bank 

Muamalat (Bank syariah pertama di Indonesia), ia mundur dan 

mendirikan Tazkia Group yang memiliki beberapa unit usaha dengan 

mengembangkan bisnis dan ekonomi syariah. Syafii Antonio juga telah 

menulis 12 buku tentang Perbankan, Leadership dan Management. Atas 

kiprahnya ini, Syafi’i Antonio dianugerahi ”syariah award” oleh MUI, 

BMI dan Bank Indonesia.57 

Secara garis besar pendidikan tinggi dan posisi Muhammad 

Syafii Antonio dapat diringkas sebagai berikut:  

a. Doktor Banking & Micro Finance, University of Melbourne, 2004. 

b. Master of Economic, International Islamic University, Malaysia, 

1992. 

c. Sarjana Syariah, University of Jordan, 1990. 

d. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank 

Indonesia. 

e. Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia. 

f. Dewan Syariah BSM. 

                                                           
57 Mala Yudha, WSC Inspirational Public Figure: Dr. Muhammad Syafii Antonio M.Ec, 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=381597012637, (diakses pada tanggal 05 Mei 2018, 

jam 22.27). 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=381597012637
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g. Dewan Syariah Takaful. 

h. Dewan Syariah PNM. 

i. Dewan Syariah Nasional, MUI. 

j. Shariah Advisory Council Bank Central Malasyia, tahun 2006 oleh 

PM Malaysia. 

k. Mendapatkan anugerah “Syariah Award” oleh MUI, BMI dan BI.  

Beberapa  buku karya beliau di antaranya adalah: 

a. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. 

b. Bank Syariah: Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan. 

c. Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan. 

d. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. 

e. Apa Dan Bagaimana Bank Islam. 

f. Prinsip Operasional Bank Islam. 

g. Zakat Kaum Berdasi. 

h. Wawasan Islam Dan Ekonomi. 

i. Arbitrase Islam Di Indonesia. 

j. Muhammad Saw: The Super Leader; Super Manager58 

 

3. Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba 

Adapun corak pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang 

riba dilihat dari beberapa aspek yaitu: 

a. Dari Pengertian Riba 

                                                           
58 Zainal Abidin, Pengawasan Perbankan Syariah: Studi Pemikiran Muhammad Syafi’i 

Antonio,” Maliyah,  01, (Juni 2011), 84-85. 
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Muhammad Syafi’i Antonio mengartikan riba secara 

lughawiyah bermakna tambahan atau ziya~dah. Secara linguistik, riba 

juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah, riba 

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara 

batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara 

umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi  jual beli maupun pinjam 

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah 

dalam Islam59 

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang 

dimaksud dengan tambahan adalah setiap penambahan yang diambil 

tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 

dibenarkan syariah. 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio yang dimaksud dengan 

transaksi pengganti  atau penyeimbang, yang transaksi bisnis atau 

komersial yang melegitimasi adanya dimaksud penambahan tersebut 

secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil 

proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa 

karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya 

nilai ekonomis suatu barang karena pengunaan si penyewa. Dalam jual 

beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang 

diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta 

                                                           
59Syaf’i’i Antonio, Bank Syariah, 37. 



 

38 

 

perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping 

menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko 

kerugian yang bisa saja  muncul setiap saat.  

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si 

pemberi pinjaman, mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa 

adanya suatu penyeimbang yang harus diterima si peminjam kecuali 

kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman 

tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk 

selalu tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam  setiap 

penggunaan kesempatan tersebut. 

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan  

sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang 

yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang 

tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.60 

b. Larangan dalam al-Qur’an dan Hadith. 

Muhammad Syafi’i Antonio menegaskan keharaman riba 

dengan mengacu pada al-Qur’an dan Hadith. Akan tetapi, menurutnya 

larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan 

sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. 

Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba 

yang pada d{ahirnya menolongnya mereka yang memerlukan sebagi 

                                                           
60Ibid., 38. 
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suatu perbuatan yang mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah 

SWT. Hal ini disampaikan Allah SWT.61 Q.S Ar-Ru<m ayat 39: 

ُتمْ  َوَما ُتمْ  َوَما اَّللَّ   ع ْندَ  يَ ْربُو َفال النَّاس   أَْمَوال   ف   ل يَ ْربُ وَ  ر بً  م نْ  آتَ ي ْ  تُر يُدونَ  زََكاة   م نْ  آتَ ي ْ
 ﴾٣٩﴿اْلُمْضع ُفونَ  ُهمُ  فَُأولَئ كَ  اَّللَّ   َوْجهَ 

 

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 

keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.62  

 

Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. 

Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi 

yang memakan riba.63 

لَّتْ  طَي َِّبات   َعَلْيه مْ  َحرَّْمَنا َهاُدوا الَّذ ينَ  م نَ  فَب ظُْلم   مْ  ََلُمْ  ُأح   َكث ريًا  اَّللَّ   َسب يل   َعنْ  َوب َصد ِّه 

مُ  ﴾١٦٠﴿ ْلَباط ل   النَّاس   أَْمَوالَ  َوَأْكل ه مْ  َعْنهُ  نُ ُهوا َوَقدْ  الر ِّبَ  َوَأْخذ ه   ل ْلَكاف ر ينَ  َوأَْعَتْدنَ  ب 
ن ْهُ   ﴾١٦١﴿ أَل يًما َعَذابً  مْ م 

Artinya: “Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka (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 orang dengan jalan yang 

batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”64  

 

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada 

suatu tambahan yang berlipat ganda. Kemudian  beliau mengutip 

                                                           
61 Ibid., 48. 
62 al-Qur’an, 30: 39.  
63 Syaf’i’i Antonio, Bank Syariah, 49. 
64 al-Qur’an, 4: 160-161. 
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pandangan ahli tafsir bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang 

cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada 

masa tersebut.65 

 َلَعلَُّكمْ  اَّللََّ  َوات َُّقوا ُمَضاَعَفةً  َأْضَعافًا الر ِّبَ  ََتُْكُلوا ال آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها َيَ 
 ﴾١٣٠﴿تُ ْفل ُحونَ 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.66  

 

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini 

harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan 

syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, 

tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari 

prakik pembungaan uang saat itu. Beliau menegaskan bahwa ayat ini 

harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surat 

al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.67 

Tahap Terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas 

mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.68 

ُتْم ُمْؤم ن يَ  فَإ ْن َلَْ  ﴾٢٧٨﴿ ََي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَق َي م َن الر َِّب إ ْن ُكن ْ
َن اَّللَّ  َوَرسُ  َْرب  م  ُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَوال ُكْم ال َتْظل ُموَن َوال تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِب  ول ه  َوإ ْن تُ ب ْ

 69﴾٢٧٩ُتْظَلُموَن﴿
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 

                                                           
65 Syaf’i’i Antonio, Bank Syariah, 49. 
66 al-Qur’an, 3: 130.  
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mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 

kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya.70 

 

Sedangkan dalam memahami ayat ini akan sempurna jika 

dicermati bersama asbabun nuzuinya. Abu Jarir Ath-Thabari 

meriwayatkan. 

“kaum Tsaqif penduduk kota thaif telah membuat suatu 

kesepakatan  dengan Rosululloh saw. Bahwa semua utang 

mereka, demikian juga piutang mereka, berdasarkan riba 

agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-pokoknya 

saja. Setelah Fathul Makah, Rosulullah menunjuk Itab bin 

Usaid sebagai Gubernur Makah yang juga meliputi kawasan 

Thaif sebagai daerah administrasi-nya. Bani Amr bin Umair 

bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjam uang secara 

riba kepada bani Mughirah dan sejak zaman jahiliah Bani 

Mughirah senantiasa membayarkan dengan tambahan riba. 

Setelah kedatangan Islam mereka tetap memiliki kekayaan 

dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Mughirah 

menagih hutang dengan tambahan (riba) tersebut. 

Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin 

Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung 

menulis surat kepapa Rasulullah saw. Dan turunlah ayat di 

atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada 

gubernur Itab, jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas 

maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka 

kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.71 

 

Muhammad Syafi’i Antonio menggunakan hadith untuk 

menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui a-

Qur’an, pelarangan riba dalam hadith lebih rinci. Dalam amanat 

terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijah tahun 10 H. Rosulullah masih 

menekankan sikap Islam yang melarang riba. 

                                                           
70 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 47. 
71 Syafi’i Antonio, Bank Syariah, 51 



 

42 

 

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia 

pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu 

mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus 

dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. 

Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami 

keidakadilan”. 72 
 

c. Dari Aspek Pemikiran Tentang Bunga Bank 

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung 

doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga 

harus dibayarkan.73 Ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk 

memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya 

karena alasan berikut. 

1) Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. 

2) Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku 

bunga uang yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan. 

3) Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. 

Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadits riba.74 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio untuk memahami 

pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang  

komprehensif tentang pengertian darurat seperti nyatakan oleh syara’. 

Imam Suyuti dalam bukunya, al-Ashabah wan-Naz}air, menegaskan 

bahwa darurat adalah suatu keadaan emergency di mana jika seseorang 

tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan 

membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Dalam literatur 
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klasik, keadaan emergency ini dicontohkan dengan seorang yang 

tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang 

diharamkan. dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan 

daging babi dengan dua batasan. 

َر َبغ  َوال َعاد  َفال إ ثَْ ... يٌم﴿ َفَمن  اْضطُرَّ َغي ْ َ َغُفوٌر َرح   ﴾١٧٣َعَلْيه  إ نَّ اَّللَّ

Artinya: “...barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang dia (1) tidak menginginkannya dan (2) tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.75 

 

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi 

darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh terutama 

penerapan al-qawaid al-fiqhiyah seputar kadar darurat. 

 الَضُرْورَاُت تُ َقد رُب َقد ر َها

“darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya” 

Artinya, darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan 

ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau 

ayam, dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. 

Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup 

dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau 

sepuluh suap. 

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila 

sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan 
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wajar-wajar saja dibenarkan.76 Menurut Muhammad Syafi`i Antonio 

pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Q.S Ali-Imran: 

130. 

 ﴾١٣٠﴿تُ ْفل ُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اَّللََّ  َوات َُّقوا ُمَضاَعَفةً  َأْضَعافًا الر ِّبَ  ََتُْكُلوا اَل  آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها َيَ 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.77 

 

Sepintas, surah Ali-Imran: 130 ini memang hanya melarang 

riba yang berlipat ganda. akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut 

secara cermat, termasuk mengkaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya 

secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan 

riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan riba dalam 

segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.78 

d. Jenis-Jenis Riba 

Muhammad Syafi`i Antonio mengelompokkan riba menjadi 

dua secara garis besar. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan 

riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi, riba qard dan 

riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi 

riba fadl dan riba nasi’ah. 

1) Riba Qard 

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan 

terhadap yang berutang. 
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2) Riba Jahiliyah 

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak 

mampu membayar utangnya pada tepat waktu. 

3) Riba Fadl 

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang 

berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam 

jenis ribawi.  

4) Riba Nasi’ah 

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang 

dipertukarkan dengan jenis ribawi lainnya. Riba nasiah muncul 

karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang 

diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.79 

 

B. Biografi, Karya, dan Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba. 

1. Biografi Abdullah Saeed 

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di 

Universitas Melbourne Australia, sekaligus menjabat sebagai Direktur 

Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Mebourne. Abdullah Saeed 

lahir di Maldives, pada tanggal  25 September 1964, dari kecil hingga 

remaja dihabiskan di sebuah kota bernama Meedhoo yang merupakan 

bagian dari kota Addu Atoll.  Ia adalah seorang keturunan suku bangsa 

Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives. Namun kemudian, ia 

                                                           
79 Ibid., 41. 



 

46 

 

hijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju Saudi Arabia untuk 

menuntut ilmu di sana. Di Saudi Arabia, ia belajar bahasa Arab dan 

memasuki beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya, yaitu: Institut 

Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab Menengah Madinah, serta 

Universitas Islam Saudi Arabia. Selanjutnya, Abdullah Saeed 

meninggalkan Saudi Arabia menuju ke Australia.80 

Di Australia Abdullah Saeed belajar tentang Timur Tengah di 

Universitas Melbourne Australia 1987 dan mendapatkan gelar Phd (Doctor 

Philisof) dalam Studi Islam dan gelar Master Of Art pada tahun 1992 di 

Universitas yang sama dalam studi penerapan linguistik Universitas 

Melbourne, Australia 1994 di negara Kanguru. 

Selama di Australia Abdullah Saeed tumbuh dan berkembang 

menjadi seorang professor dan Islam pada Universitas Melbourne.Ia 

mengembangkan ilmunya dan mengajarkan Studi Arab dan Islam pada 

program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di 

antara matakuliah yang diajarkan adalah: Ulumu Al-Qur’an, 

Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dalam Peradaban 

Islam, Keuangan dan Perbankan Islam, Hermeneutika Al-Qur’an, 

Metodologi Hadis, Ushul Fiqh, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan 

Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia.81 

Selain itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog 

antar kepercayaan, yaitu: antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan 

                                                           
80Wartoyo, “Bunga Bank : Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi, 119. 
81Muhammad Subekti, “Bunga bank dan riba dalam pandangan Abdullah Saeed dan 

relevansinya denga bunga bank di Indonesia,” Qolamuna, 01(Juli 2015), 88. 
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Islam, bahkan beliau dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal karena 

kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya: bahasa 

Inggris, Arab, Maldive, Urdu, Indonesia dan Jerman, yang membuatnya 

sering bepergian ke luar negeri dan telah mengunjungi beberapa Negara, 

seperti: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia 

Tenggara. Bahkan, beliau memiliki banyak sekali relasi pakar dan riset di 

seluruh dunia. Dan beliau adalah tokoh muslim yang berbasis barat dan 

timur sehingga wawasan pemikirannya mewarnai dunia Islam dan 

diperhitungkan dikancah internasional.82 

 

2. Karya-Karya Abdullah Saeed 

Di tengah kesibukannya tersebut, dia masih menyempatkan waktu 

untuk menulis. Di antara karyanya yang berbentuk buku adalah sebagai 

berikut. 

a. The Qur’an: An Introduction (London dan New York: Routledge, 

2008). 

b. Islamic Thought: An Introduction (London dan New York: Routledge, 

2006). 

c. Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (London 

dan New York: Routledge, 2006). 
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d. Contemporary Approaches to Qur’an in Indonesia sebagai editor 

(Oxford: Oxford University Press, 2005).83 

e. Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Hampshire: Ashgate 

Publishing, 2004). 

f. Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions 

(Canberra: Commonwealth Government, 2004). 

g. Islam and Political Legitimacy sebagai editor (London dan New York: 

Curzon, 2003). 

h. Muslim Communities in Autralia sebagai editor (Sydney: University 

of New South Wales Press, 2002). 

i. Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and 

Its Contemporary Interpretation, (Leiden oleh EJ Bril,1996 dan 

1999).84 

Selain dalam bentuk buku, tulisan Saeed juga sering dimuat 

dalam jurnal, ensiklopedia, dan bab dalam buku, seperti berikut. 

a. “Muslim in the West and Their Attitudes to Full Participating in 

Western Societies: Some Reflection” dalam buku Religion and 

Multicultural Citizenship diterbitkan di Cambridge oleh Cambridge 

University Press. 

b. “Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a 

Classification” dalam The Muslim World (vol. 97) Juli 2007. 
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c. “Women, Gender and Islamic Banks” dalam Encyclopedia of Women 

and Islamic Cultures (vol. 4) diterbitkan oleh Brill Publishing tahun 

2006. 

d.  “Contextualizing” dalam The Blackwell Companion to the Qur’an 

oleh Fethi Mansouri (ed) diterbitkan oleh Oxford University 

Publishing tahun 2006. 

e. “Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal 

Content of the Qur’an” dalam Modern Muslim Intellectuals and the 

Qur’an oleh Suha Taji-Farouki (ed) diterbitkan tahun 2004 oleh 

Oxford University Press. 

f. “Nurcholish Madjid and the Interpretation of the Qur’an: Religious 

Pluralism and Tolerance” ditulis bersama A.H. John dalam Modern 

Muslim Intellectuals and the Qur’an oleh Suha Taji-Farouki (ed) 

diterbitkan tahun 2004 oleh Oxford University Press.85 

Dan tulisan-tulisan lainnya yang tidak mungkin dicantumkan 

semua di sini. Abdullah Saeed juga sangat aktif terlibat dalam seminar 

baik berskala nasional maupun internasional. Berikut tulisan Saeed yang 

dipresentasikan di beberapa seminar, antara lain: 

a. “Towards a More Inclusive View of the Religious ‘Other’: a Muslim 

Perspective” dalam kuliah perdamaian di Universitas Otago Dunedin 

New Zealand tahun 2007. 
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b. “Development of the Concept of Jihad in Islam” dalam seminar 

hukum kemanusiaan internasional dan hukum Islam di Palang Merah 

Queensland Brisbane tahun 2007. 

c.  “How to Bridge the Information Gap Between Islam and the West?” 

dalam Konferensi Internasional Islam dan Barat di Institut Hubungan 

Diplomasi dan Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia tahun 2007. 

d. “Muslims in the West between Participants and Isolationist” di 

Universitas Sultan Qaboos Oman tahun 2004. 

e. “Religious Reconciliation in Indonesia: Inclusivist versus Exclusivist” 

dalam Seminar Akademi Kemanusiaan Australia tahun 2000.86 

 

3. Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba 

Dalam pembahasannya mengenai riba, Abdullah Saeed 

mengelompokkan  pendapat umat Islam kedalam dua kelompok yang 

membahas tentang riba.  

Kelompok pertama, pendapat ini berasal dari kalangan mayoritas 

umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para fuqaha tentang riba 

sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam).  Interpretasi ini 

berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari 

kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam 

kepada pihak yang meminjami adalah termasuk riba. 87 
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Kelompok kedua, bahwa larangan terhadap riba dipahami sebagai 

sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara 

ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan  masyarakat. 

Unsur eksploitasi ini kemungkinan terdapat dalam bunga bank modern. 

Pihak yang berpegang pada argumentasi ini hanya mengambil interpretasi 

riba dari literatur fiqh klasik saja tidaklah cukup memberi jawaban yang 

komprehensif, yang seluruh aspek larangannya terkesan mengabaikan 

pertimbangan nilai-nilai moral yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan 

Sunnah.88 

Abdullah Saeed melihat, pengecaman dan pengharaman final atas 

riba dalam al-Qur’an didahului oleh pelarangan sejumlah bentuk perilaku 

lain yang secara moral tidak dapat diterima terhadap orang-orang yang 

secara sosial dan ekonomi tidak beruntung (mustaḍ ̔afin). Seperti, tidak 

menolong fakir miskin mendapatkan hukuman di neraka. Kritikan Allah 

terhadap orang yang tidak memberikan makan dan membantu orang 

miskin. Dalam banyak kesempatan, al-Qur’an mengecam orang-orang 

yang berkelebihan di masyarakat Makkah.89 Al-Qur’an juga mengulang-

ulang pentingnya memberi nafkah untuk meringankan beban orang-orang 

miskin90 

Menurut Abdullah Saeed, hal tersebut menandakan keberpihakan 

al-Qur’an terhadap orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung, dan 

menyoroti perlunya memberikan bantuan keuangan terhadap mereka. 
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Konteks ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan tolong-menolong 

semacam itu direkomendasikan dalam suatu kasus debitur yang terpaksa 

meminjam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak ada yang 

menunjukkan bahwa pinjam-meminjam di kalangan orang kaya untuk 

keperluan dagang, atau, dengan kata lain, untuk tujuan kemanusiaan.91 

Konteks ayat-ayat tersebut dikaitkan oleh Saeed dengan ayat-ayat 

pelarangan riba, bahwa riba terkait dengan eksploitasi orang-orang yang 

lemah. Adapun ayat pertama yang mengharamkan riba: 

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.92 

 

Tentang ayat ini, “Di sini al-Qur’an tampak tengah mengutuk 

praktik riba dan dampak eksploitasinya terhadap orang-orang yang malang 

di dalam masyarakat Makkah.”Kemudian Saeed mengutip pendapat Fazlur 

Rahman untuk memperkuat argumentsinya. Rahman mengatakan: 

Sama sekali tidak aneh jika riba dikecam sejak periode awal 

pewahyuan; justru tidak munculnya kecaman yang demikian dini 

ini mungkin tidak hanya mengejutkan, tetapi juga berentangan 

dengan kebijakan al-Qur’an. Ayat-ayat Makkah penuh dengan 

kecaman terhadap ketidak adilan ekonomi masyarakat Makkah 

kala itu, terhadap ‘kelintah-daratan” dan kekikiran orang-orang 

kaya, dan terhadap praktik-praktik dagang mereka yang tidak 

menghiraukan etika, seperti mencurangi timbangan dan ukuran, 

dll. Maka, bagaimana mungkin bahwa al-Qur’an akan lalai untuk 

mengecam kejahatan ekonomi riba?”93 
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Ayat kedua yang terkait dengan pelarangan riba telah diwahyukan 

di Madinah, setelah Perang Uhud dan hampir sebelas tahun setelah 

pengecaman riba yang bertama di Makkah: 

Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah 

agar kalian medapatkan keberuntungan.94 

 

Menurut Saeed, konteks ayat ini mengenai apa yang terjadi 

setelah Perang Uhud, dimana gugurnya tujuh puluh pria Muslim yang 

meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang tua yang 

sudah lanjut usia dalam kondisi memerlukan bantuan finansial. Kemudian 

praktik riba yang terjadi pada waktu itu dinamakan dengan riba jahiliyyah. 

Hal ini berdasarkan komentar Imam Ath-Thabari mengenai ayat ini: 

Janganlah mengonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam 

sebagaimana kalian telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara 

orang-orang Arab pra-Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa 

salah seorang dari mereka memiliki utangyang harus dilunasi 

pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur 

menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, 

“Tundalah pelunasan utangku; aku akan memberikan tambahan 

atas hartamu.” Inilah riba yang berganda dan berlipat ganda.95 

 

Riwayat ini menunjukkan bahwa riba sebagaimana yang 

dipraktikkan pada zaman jahiliyyah (riba al-jahiliyyah) berarti 

penambahan jumlah dari pokok pinjaman sebagai imbalan penguluran 

jatuh tempo hutang yang sudah ada dikarenakan ketidakmampuan debitur 

untuk melunasinya tepat waktu. Riwayat ini menurut Saeed, menunjukkan 

bahwa tambahan atas hutang terjadi setelah jatuh tempo karena 
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ketidakmampuan si debitur memenuhi kewajibannya. Riwayat tersebut 

berbicara tentang utang tetapi tidak menyingkap apakah utang itu akibat 

dari pinjaman atau jual beli tunda.96 Lalu Saeed menyimpulkan, hal ini 

menjadi bukti bahwa konteks riba adalah eksploitasi terhadap orang-orang 

yang lemah. 

Ayat terakhir terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir 

masa kenabian Muhammad. Menurut Tabari dimulai pada tahun 8 H (630 

M). Hal ini dapat diketahui dari penafsiran Q.S. 2: 275-280, yang 

merupakan wahyu terakhir yang membicarakan tentang riba. 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. 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 dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 

sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 

dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-

orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 

sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di 

sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang 

beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 

(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), 
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maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, 

maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui.97 

 

Istilah riba yang digunakan dalam ayat–ayat ini tidak berbeda 

dengan penggunaanya pada ayat-ayat al-Qur’an yang terdahulu. Thabari 

menafsirkan riba dalam ayat-ayat ini, merujuk kepada apa yang 

dipraktekkan pada zaman pra-Islam, dengan mengatakan: 

Allah telah mengharamkan riba yang jumlah peningkatannya 

sebesar nilai kapitalnya, yang disebabkan karna telah melampaui 

batas tempo peminjaman dan menunda untuk melakukan 

pembayaran kembali pinjamannya. 98 

 

Berkenaan dengan ayat “…. 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….”.99 

Menurut Saeed, ayat yang menggabungkan dua pernyataan bahwa 

jual beli adalah halal dan riba adalah haram bukanlah pertentangan 

sebagaimana yang dipahami ulama dan para sarjana ekonomi Islam. 

Namun pertentangan yang muncul adalah pada ayat “Allah memusnahkan 

riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” 
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Dua hal yang mendukung pandangan ini adalah, pertama, al-

Qur’an tidak menyusulinya dengan anjuran jual-beli (bai’) tetapi 

menyatakan kehalalannya. Kedua, segera setelah pernyataan ini, Allah 

mempertentangkan antara riba dan sadaqah. Lebih lanjut, Saeed mengutip 

pendapat Rahman:  

Menurut al-Qur’an, lawan dari riba bukan bai’ (jual beli) 

melainkan shadaqah, kebingungan yang tengah terjadi mengenai 

masalah ini, menurut kami, disebabkan karena riba dan bai’ 

dianggap saling bertentangan. Akibatnya adalah bahwa 

“kekusutan-yuristis” (juristic hair-splitting) telah menggantikan 

pentingnya pesan moral di balik pengharaman riba. 

 

Setelah Allah mempertentangkan riba dengan shadaqah, al-

Qur’an memerintahkan umat Islam untuk melepaskan hak mengambil riba 

yang masih ada dan untuk hanya menerima pokok pinjaman yang telah 

diberikan kepada debitur. Kegagalan untuk melakukan hal ini 

mengundang “perang dari Allah dan Rasulnya”. Akhirnya, al-Qur’an 

menganjurkan umat Islam untuk memberikan waktu kepada debitur yang 

mendapatkan kesulitan (dzū ‘usratin) untuk melunasi hutang tepat waktu. 

Dzū ‘usratin ini menurut sejumlah otoritas tafsir mengacu kepada orang 

miskin, bukan kepada orang kaya. Hal ini juga menjadi bukti bahwa al-

Qur’an sangat berpihak kepada orang miskin. 100 

Menurut Saeed, ada dua pernyataan penting yang terdapat dalam 

ayat-ayat terakhir (Al-Baqarah: 278-279) tentang riba barangkali dapat 

menjelaskan sifat riba sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur’an. 

Pernyataan pertama adalah “lakum ru’ūsu amwālikum” (bagi kalian pokok 
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pinjaman kalian) yang segera disusul dengan pernyataan “la taẓlimūna wa 

la tuẓlamūn” (kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). 

Pernyataan pertama menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang 

menjadi hak si kreditur dan, bagaimanapun juga, ini hanya satu sisi mata 

uang, sementara sisi yang lainnya adalah pernyataan kedua, la taẓlimūn wa 

la taẓlamūn. Dua pernyataan tersebut tampak saling bergantung dan, oleh 

karena itu, salah satu pernyataan tidak boleh dilihat tanpa melihat 

pernyataan lainnya. Jika dua pernyataan tersebut diambil secara terpisah 

dan dengan mengabaikan salah satunya, akan ada bahaya bahwa makna 

yang dimaksud al-Qur’an kemungkinan terdistorsi.101 

Sayangnya, menurut Saeed, karya-karya tafsir hanya menekankan 

satu sisi saja, “lakum ru’ūsu amwālikum,” dan hampir sepenuhnya 

mengabaikan sisi kedua, “la taẓlimūna wa la tuẓlamun.” Pengabaian 

pernyataan yang kedua mungkin mencerminkan metodologi yang 

digunakan oleh hampir semua mazhab hukum Islam yang metodologi itu 

elemen-elemen pembentuk setiap perintah dan larangan dalam al-Qur’an 

ditafsirkan dengan cara melihat makna yang paling literal dan paling dekat 

dengan teks yang relevan, dan menekankan aspek literal ini dengan 

mengabaikan alasan atau sebab yang mendasarinya. Hal ini tercemin pada 

pandangan ar-Razi mengenai alasan pengharaman riba:  

Pengharaman riba dibuktikan dengan sebuah teks (al-Qur’an). 

Tidak penting bagi orang untuk mengetahui alasan dari 

kewajiban-kewajibannya. Oleh sebab itu, pengharaman riba 
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harus dianggap telah cukup jelas diketahui meskipun kita tidak 

tahu alasan pengharaman ini. 

 

Pikiran utama yang ditekankan oleh Razi adalah bahwa pencarian 

alasan pelarangan tidaklah penting, orang hanya perlu taat. Lebih lanjut 

menurut pandangan ini, kita bahkan tidak perlu tahu apakah alasan itu ada. 

Padahal menurut Saeed alasan pengharaman tersebut penting agar 

memperoleh pandangan yang berimbang mengenai apa yang termasuk riba 

dan apa yang tidak.102 

Melihat beberapa konteks pelarangan riba di atas, Saeed mencoba 

merumuskan beberapa hal mengenai riba. 

Pertama, Aspek moral sebagai alasan pengharaman riba. 

Menurut Saeed, pengharaman riba berdasarkan konteks moral merupakan 

hal yang paling masuk akal. Hal ini dikarenakan, institusi riba pra-Islam 

memiliki kecenderungan untuk membuat debitur terjerat utang. Makanya, 

ketidakmungkinan untuk melunasi utang adalah kemungkinan untuk 

menjadi budak atau buruh ikatan. Karena masyarakat Arab pra-Islam tidak 

ada undang-undang yang mengatur untuk mencegah kreditur dari 

memaksa debitur untuk menjadi buruh ikatan. Berbeda dengan sekarang, 

para debitur pada umumnya, tidak seperti debitur zaman pra-Islam, 

bersandar pada pendapatan masa depan yang bisa diprediksi untuk 

melunasi utang-utangnya, baik berdasarkan pekerjaan ataupun dari 
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pendapatan yang mendatang yang mungkin dari bisnis atau sumber-

sumber lainnya. 103 

Melihat kondisi masyarakat pada masa itu, dimana pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari saja adalah masalah yang umum. Pekerjaan dan 

pendapatan tidak menentu. Maka wajar saja Al-Qur’an mengharamkan 

riba, sebagai respon terhadap kondisi tersebut, agar orang-orang yang 

lemah secara ekonomi dan sosial tidak beruntung. 

Kedua, apa yang diharamkan adalah riba pra-Islam. Melihat apa 

yang diriwayatkan oleh ath-Thabari menjelaskan bahwa riba yang 

diharamkan adalah pra-Islam, dan juga dapat disimpulkan darinya bahwa 

bunga ringan tidak diharamkan. Hal ini menurut Saeed berdasarkan 

pendapat Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Abd al-Razaq Sanhuri. 

Mendukung hal ini, Saeed mengutip pendapat Chibli Mallat:  

Baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha tidak ada yang 

merasa nyaman dengan bunga yang diberikan kepada para 

deposan atas uang mereka, tetapi mereka berdua tampaknya 

mentolerir bunga jika pola muḍārabah dapat dirancang untuk 

melegitimasi bunga atas simpanan-simpanan para pekerja.104 

 

Ketiga, kebutuhan sebagai alasan untuk mengizinkan bunga 

rendah. Menurut Saeed, riba pra-Islam (riba jahiliyyah) merupakan bentuk 

riba terburuk “serupa dengan bunga berlipat ganda saat ini” adalah haram 

tanpa pengecualian. Di lain pihak, karena riba penundaan (nasi’ah), riba 

penambahan (fadhl) dan riba pinjaman diharamkan untuk mencegah 

terjadinya riba pra-Islam, maka semua jenis ini mungkin saja dibolehkan 

                                                           
103 Ibid., 37-38. 
104 Ibid., 63.  



 

60 

 

untuk sementara, dalam hal ‘kebutuhan’ menurut tingkatnya kebutuhan. 

Kemudian hukum harus menetapkan batas-batas bagi suku bunga, metode 

pembayaran, dan total yang harus dibayar sehingga bisa dibuat estimasi 

apa yang diperlukan bagi setiap kasus tertentu. Mengutip pendapat 

Sanhuri: 

Dalam suatu Sistem ekonomi kapitalis, modal dimiliki oleh 

individu-individu, lembaga-lembaga, dan bank-bank; modal tidak 

dimiliki oleh pemerintah. Ada kebutuhan umum bagi pengusaha 

untuk mendapatkan modal guna investasi. Selama ada kebutuhan 

untuk mendapatkan modal dengan cara peminjaman, dan modal 

tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, bunga atas modal itu 

dengan batas-batas yang dinyatakan adalah halal, sebagai 

pengecualian dari pengharaman yang asli. Individu memiliki 

modal, yang ia tabung dengan kerja keras dan usahanya, ia 

memiliki kewajiban untuk tidak berbuat zalim dan hak untuk tidak 

dizalimi.105 

 

Keempat, Pinjaman untuk konsumsi sebagai alasan 

dibolehkannya bunga. Melihat konteks turunnya ayat-ayat pengharaman 

riba, yaitu, untuk membebaskan penderitaan kaum miskin, orang-orang 

yang melarat, dan mereka yang terjebak hutang, maka pengharaman riba 

dari sudut pandang ini adalah terkait dengan pinjaman untuk konsumsi. 

Karena tidak terdapat bukti untuk pinjaman untuk tujuan-tujuan produksi 

dalam sekala yang luas pada zaman pra-Islam. Dari riwayat-riwayat dalam 

tafsir ath-Thabari, kata Saeed, tidak satu pun menyebut adanya atau 

komoditas yang dipinjam adalah untuk investasi.106 

                                                           
105 Ibid., 64-65. 
106 Ibid., 66. 



 

61 

 

BAB IV 

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI’I ANTONIO DAN 

ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA 

 

A. Persamaan Dan Perbedaan Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah 

Saeed Tentang Riba 

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III persamaan dan perbedaan  

Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah Saeed Tentang Riba adalah: 

Persamaan Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah Saeed sama-

sama menggunakan  al-Qur’an (Q.S ar-Rum: 39, Q.S al-Imron:130,  dan Q.S 

al-Baqarah: 278-279) sebagai dasar pengaraman riba.  

Dalam Islam pengharaman atau dasar pengharaman riba juga 

menggunakan dasar yang sama seperti dijelaskan dalam BAB II. 

Mengenai perbedaan pendapat antara Muhamad Syafi’i Antonio dan 

Abdulallah Saeed tentang riba ada beberapa perbedaan, diantaranya: 

1. Dalam memaknai arti riba Muhammad Syafi’i Antonio adalah  

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dan 

dijelaskan bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu 

haram. Hal itu berdasarkan diturunkannya ayat terakhir yang membahas 

riba Q.S al-Baqarah: 278-279. Adapun dalam memahami ayat ini akan 

sempurna jika dicermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Jarir Ath-

Thabari meriwayatkan. 

“Kaum Tsaqif penduduk kota Thaif telah membuat suatu 

kesepakatan  dengan Rosululloh saw. Bahwa semua utang mereka, 



 

62 

 

demikian juga piutang mereka, berdasarkan riba agar dibekukan 

dan dikembalikan hanya pokok-pokoknya saja. Setelah Fathul 

Makah, Rosulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur 

Makah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah 

administrasi-nya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang 

senantiasa meminjam uang secara riba kepada bani Mughirah dan 

sejak zaman jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarkan 

dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam mereka tetap 

memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah 

Bani Mughirah menagih hutang dengan tambahan (riba) tersebut. 

Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. 

Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat 

kepapa Rasulullah saw. Dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lantas 

menulis surat balasan kepada gubernur Itab, jika mereka ridha atas 

ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya 

maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.107 

 

Adapun menurut Abdullah Saeed riba yang diharamkan adalah riba 

pra-Islam. Melihat apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabari menjelaskan 

bahwa riba yang diharamkan adalah pra-Islam. Istilah riba yang digunakan 

dalam ayat–ayat ini tidak berbeda dengan penggunaanya pada ayat-ayat al-

Qur’an yang terdahulu, bahwa riba terkait dengan ekploitasi orang-orang 

lemah. Thabari menafsirkan riba dalam ayat-ayat pemgharaman riba, merujuk 

kepada apa yang dipraktekkan pada zaman pra-Islam, dengan mengatakan: 

Allah telah mengharamkan riba yang jumlah peningkatannya sebesar 

nilai kapitalnya, yang disebabkan karna telah melampaui batas 

tempo peminjaman dan menunda untuk melakukan pembayaran 

kembali pinjamannya. 108 
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2. Dasar pengharaman riba meski sama-sama menggunakan ayat Q.S ar-Rum: 

39, Q.S al-Imron:130,  dan Q.S al-Baqarah: 278-279)  namun ada beberapa 

perbedaan dalam penafsiran.   

Seperti halnya Q.S al-Baqarah: 278-279 ayat terakhir yang berkaitan 

dengan riba. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio melalui ayat ini Allah 

dengan tegas dan jelas  mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil 

dari pinjaman.109 

Adapun menurut Abdullah Saeed dalam menggunakan dasar 

pengharaman riba dari Q.S al-Baqarah: 275-279. Ayat ini sama halnya dengan 

ayat-ayat sebelumnya. Yaitu riba yang merujuk pada masa pra-Islam. Ada dua 

pernyataan penting yang terdapat dalam ayat-ayat terakhir (Al-Baqarah: 278-

279) tentang riba barangkali dapat menjelaskan sifat riba sebagaimana yang 

dilarang dalam al-Qur’an. Pernyataan pertama adalah “lakum ru’ūsu 

amwālikum” (bagi kalian pokok pinjaman kalian) yang segera disusul dengan 

pernyataan “la taẓlimūna wa la tuẓlamūn” (kalian tidak menganiayaa dan 

tidak pula dianiaya). Dua pernyataan tersebut tampak saling bergantung dan, 

oleh karena itu, salah satu pernyataan tidak boleh dilihat tanpa melihat 

pernyataan lainnya. Jika dua pernyataan tersebut diambil secara terpisah dan 

dengan mengabaikan salah satunya, akan ada bahaya bahwa makna yang 

dimaksud al-Qur’an kemungkinan terdistorsi. 

Sayangnya, menurut Saeed, karya-karya tafsir hanya menekankan satu 

sisi saja. Pengabaian pernyataan yang kedua mungkin mencerminkan 
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metodologi yang digunakan oleh hampir semua mazhab hukum Islam yang 

metodologi itu elemen-elemen pembentuk setiap perintah dan larangan dalam 

al-Qur’an ditafsirkan dengan cara melihat makna yang paling literal dan 

paling dekat dengan teks yang relevan, dan menekankan aspek literal ini 

dengan mengabaikan alasan atau sebab yang mendasarinya. 110 

3. Riba dengan bunga dalam  hal ini Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat 

bahwa bunga termasuk riba. Beberapa cendekiawan yang mencoba untuk 

memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Muhammad Syafi’i 

Antonio dikarenakan kurang komprehensif dalam pembahasan tentang 

pengertian “darurat” (Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya) dan 

“berlipat ganda” (bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku 

bunga uang yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan) 

Adapun Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan karena 

ath-Thabari menjelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah pra-Islam (riba 

jahiliyyah), dan juga dapat disimpulkan darinya bahwa bunga ringan tidak 

diharamkan. Hal ini menurut Saeed berdasarkan pendapat Muhammad Abduh, 

Rasyid Ridha, dan Abd al-Razaq Sanhuri. Mendukung hal ini, Saeed mengutip 

pendapat Chibli Mallat:  

Baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha tidak ada yang 

merasa nyaman dengan bunga yang diberikan kepada para deposan 

atas uang mereka, tetapi mereka berdua tampaknya mentolerir bunga 

jika pola muḍārabah dapat dirancang untuk melegitimasi bunga atas 

simpanan-simpanan para pekerja.111 
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Dan juga mengutip pendapat pendapat Sanhuri: 

Dalam suatu Sistem ekonomi kapitalis, modal dimiliki oleh individu-

individu, lembaga-lembaga, dan bank-bank; modal tidak dimiliki 

oleh pemerintah. Ada kebutuhan umum bagi pengusaha untuk 

mendapatkan modal guna investasi. Selama ada kebutuhan untuk 

mendapatkan modal dengan cara peminjaman, dan modal tersebut 

tidak dimiliki oleh pemerintah, bunga atas modal itu dengan batas-

batas yang dinyatakan adalah halal, sebagai pengecualian dari 

pengharaman yang asli. Individu memiliki modal, yang ia tabung 

dengan kerja keras dan usahanya, ia memiliki kewajiban untuk tidak 

berbuat zalim dan hak untuk tidak dizalimi.112 

 

Dalam tafsir al-Azhar Allah memberikan peringatan keras dan 

ancaman terhadap orang yang meneruskan riba. Sebab riba merupakan  satu 

kejahatan yang meruntuhkan ha kikat dan tujuan Islam dan iman. Riba benar-

benar pemerasan manusia atas manusia. Meneruskan hidup dengan setelah 

menjadi orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah dan Rosul. 

Dengan ancaman yang keras itu, dapatlah difahamkan bahwasanya seluruh 

harta yang diperibakan itu, baik yang dipinjamkan, atau bunganya dari harta 

itu, semuanya menjadi harta haram.113 

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas menurut penulis bahwa 

pendapat M. Syafi’i Antonio lebih sesuai dengan pendapat para mufasir. 
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B. Analisis Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah Saeed 

Tentang Riba Dalam Bentuk Skema Murabbahah 

Dalam transaksi pinjam-meminjam sebagian orang ragu, seakan-akan 

antara riba dan bagi hasil sama saja. Sesungguhnya tidak demikian halnya, 

mengingat adanya kepastian haram halalnya, sehingga tidak bisa 

dibandingkan dengan persentase bunga dengan persentase laba 

(=profit/margin). Hal ini karena ada pernyataan, pada bank konvensional, ada 

bantuan kredit untuk pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada 

debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk peminjam uang itu 

bank meminta bunga, yang dinyatakan dalam %. Pada bank Islam, juga ada 

bantuan untuk pengusaha. Diantaranya, dengan pola jual beli/murabahah. 

Caranya bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang/jasa 

yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada 

pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapatkan laba, disebut margin 

yang dihitung dalam %.114 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio Islam mendorong praktik bagi 

hasil serta mengharamkankan riba. Dalam Murabahah pengambilan 

keuntungan disebut dengan margin/laba. Bunga dengan margin berbeda. 

Dalam penentuan bunga besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang 

yang dipinjamkan dan waktu, sedangkan margin berdasarkan harga pokok 

(pinjaman). Dalam bunga tidak diketahui pengambilan keuntungannya, 

sedangkan dalam bai’ murabahah penjual memberitahu tahu harga produk 
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produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.115 

Abdullah Saeed, meskipun murabahah diizinkan oleh beberapa 

fuqaha awal, relevansinya secara mendasar masih dalam perdagangan saja. 

Sistem dalam bai murabahah berbasis mark-up (laba) hanyalah sekedar 

perubahan nama, tanpa pengubahan subtansi sama sekali. Bahwa teknik mark-

up dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga. Saeed 

mengutip pendapat  Council of Islamic Idelogy (CII): 

Duduk masalahnya adalah bahwa mark-up merupakan suatu praktik 

perdagangan yang kasar yang telah diizinkan oleh sebagian ulama tertentu 

dalam kondisi yang khusus. Kebolehannya dipersoalkan oleh sebagian ulama 

yang lain. Dalam setiap kasus, mark-up adalah cara yang relevan dalam 

kontrak transaksi antara penjual dan pembeli barang. Bank-bank bukanlah 

organisasi dagang. Mereka pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang 

memobilisir dana dari masyarakat umum dan membuatnya tersedia bagi 

penggunaan-pengunaan produktif. Oleh sebab itu, tentu sangat jelas bahwa 

jika sistem perbankan harus diIslamkan, maka mark-up bukanlah solusi dan 

beberapa cara harus ditemukan untuk mempertahankan karakter finansial 

lembaga perbankkan dan untuk menghindari jauh-jauh bunga yang 

diharamkan.116 

Berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut penulis berpendapat, 

bahwa bunga itu berbeda dengan margin/laba. Karena bunga  telah memenuhi 

                                                           
115 Syafi’i Antonio, Bank Syariah 101. 
116 Saeed, Menyoal, 149. 
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kriteria ketidakadilan riba, dan hal itu berbeda dengan margin dimana 

keuntungan yang didapat oleh pihak bank diketahui oleh nasabah. Dan ketika 

nasabah kelambatan angsuran denda yang berlipat ganda.117 Selain itu Majelis 

Ulama Indonesia membolehkan. 

Menurut pendapat penulis, mengenai pemikiran Abdullah Saeed yang 

menyamakan margin/mark-up dengan bunga. Hal ini berawal dari penafsiran 

riba sebagai bunga. Para teoritis yang menganut konsep bahwa setiap 

keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah 

riba. Perbankan Islam menolak keras transaksi atau kontrak yang mengandung 

unsur bunga yang eksplisit. Namun, transaksi yang mengandung unsur bunga 

tidak eksplisit, seperti mudlarabah, musyarakah, murabahah dan lainnya, 

sepenuhnya dapat diterima dengan kedok ‘upah’, ‘komisi’ dan ‘laba’. 

 

                                                           
117 Arifin, Dasar-Dasar, 23. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Persamaan dan perbedaan Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah 

Saeed Tentang Riba 

a. Persamaan  

Muhammad Syafi’i Antonio Dan Abdullah Saeed sama-sama 

menggunakan  al-Qur’an (Q.S ar-Rum: 39, Q.S al-Imron: 130, dan Q.S 

al-Baqarah: 278-279) sebagai dasar pengaraman riba. 

b. Perbedaaan  

1) Penafsiran pada (Q.S al-Baqarah: 278-279). 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (Q.S al-Baqarah: 278-279). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apapun jenis tambahan yang 

diambil dari pinjaman itu haram. 

Menurut Abdullah Saeed ayat tersebut ayat–ayat pelarangan riba 

tidak berbeda dengan penggunaanya pada ayat-ayat al-Qur’an yang 

terdahulu, yaitu riba yang merujuk pada masa pra-Islam (adanya 

kedzaliman).  

Terdapat dua pernyataan penting yang dapat  menjelaskan 

pengharaman riba sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur’an. 

Pernyataan pertama adalah “lakum ru’ūsu amwālikum” (bagi 

kalian pokok pinjaman kalian) yang segera disusul dengan 

pernyataan “la taẓlimūna wa la tuẓlamūn” (kalian tidak 
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menganiayaa dan tidak pula dianiaya). Dua pernyataan tersebut 

tampak saling bergantung dan, salah satu pernyataan tidak boleh 

dilihat tanpa melihat pernyataan lainnya. 

2) Tentang riba dengan bunga 

Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa bunga 

termasuk riba. Yang membolehkan bunga dikarenakan kurang 

komprehensif dalam pembahasan tentang pengertian “darurat” dan 

berlipat ganda. 

Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga diperbolehkan 

asal tidak ada kedhaliman. Bunga berbeda dengan riba karena riba 

yang diharamkan adalah adanya unsur eksploitasi (riba jahiliyah). 

Dan dari beberapa perbedaan diatas bahwa pendapat 

Muhammad Syafi’i Antonio yang lebih relevan dengan pendapat 

para mufasir. 

2. Pemikiran Riba dalam skema Murabahah 

Mengenai keuntungan dalam bai murabahah atau margin diambil 

dari selisih pembelian barang dan penjualan barang. Muhammad Syafi’i 

Antonio membedakan antara bunga dan margin. Karena bunga  telah 

memenuhi kriteria ketidakadilan riba. Sedangkan Abdullah Saeed sistem 

dalam bai murabahah berbasis mark-up (laba/margin) hanyalah sekedar 

perubahan nama. Bahwa teknik mark-up dan batas laba dalam 

perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga. 
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3. Saran 

Menggunakan lembaga perbankan  membuat orang ragu-ragu. Namun 

keraguan itu sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan lembaga-

lembaga yang berbasis syariah. Apabila ajaran-ajaran Islam dijalankan dengan 

baik dan terorganisir tertentu hal tersebut dapat merubah pandangan dunia dan 

kemaslahatan ummat.  

Indonesia mempunyai lembaga simpan pinjam yang baik yaitu 

koperasi yang mempunyai sistem gotong-royong. Namun, belum terorganisir 

dengan baik penyebabnya kurang kesadaran dan pemahaman mendalam 

terhadap kalangan kaum muslim dan juga semakin gencarnya sistem kapitalis 

yang menyerang. Oleh sebab itu, apabila bangsa Indonesia ingin selesai 

dengan permasalahan riba dengan mengembangkan koperasi, shadaqah, zakat, 

infak secara konsisten. 
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