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    ABSTRAK 

Marsuki, Edi. 2015.Riba dalam Perspektif Al-Qur‟an (Studi Komparasi Tafsir 

Al-Mis }bah dan fi > Z{ila <L Al-Qur‟an). Skripsi. Program Studi Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abu Bakar, 

M.Ag. 

Kata Kunci: Riba menurut M .Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b dalam 

Tafsir AL-Mishbah dan Fi > Dzila >li al- Qur’an. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas bahwa banyak sekali sistem riba 

yang terdapat di masyarakat yaitu ketika seseorang memminjam sejumlah uang 

untuk keperluan menyambung hidup mereka kapada organisasi atau instansi-

instansi bahkan dalam organisasi lingkunggannyapun ketika mangembalikan 

utang tersebut harus disertai tambahan atas uang yang dipinjamnya bahkan bila 

tidak tepat dalam masa pengembalianya mereka dikenakan denda, bahkan ada 

pula yang memberikan denda setiap hari dari jumlah denda yang ditangguhkan 

kepada mereka, sehinga bukanya memberikan keringanan kepada pelaku 

peminjan tetapi terkesan memberikan beban yang sangat berat bagi pelakunya 

bahkan ada pula yang sampai melarikan diri bahkan sempai bunuh diri karna tidak 

bisa melunasi hutang-hutangnya. 

Dalam hal ini penulis mengkaji tentang pendapat dua tokoh yaitu M.Quraish 

Shihab dan Sayyid Qut }b. Quraish Shihab merupakan tokoh yang berani dalam 

menuangkan pemikiranya tentang riba, dan beliau juga mengambil pendapat dari 

beberapa tokoh yang diangap berbeda dari kalangan ulama. Sedangkan Sayyid 

Qut}b.  mempunyai gaya pemikiran yang masih bisa dikatakan umum karena sama 

dengan kebanyakan ulama, 

Penelitian ini mengunakan rumusan masalah sebagai berikut: (1). 

BagaimanakonsepribamenurutQuraishShihab dalam tafsir al-Mishbah? (2). 

Bagaimana konsep riba menurut Sayyid Qut}b dalam  tafsir Fi> Zila>li al-Qur’an? 

(3). Apa persamaan dan perbedaan riba dalam tafsir al-Mishbahdan Fi> Zhila>li al-
Qu’ran? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi 

komparatifdan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. 

(Liberary Research)Denganteknik pengumpulan data menggunakan: dokumentasi 

melalui buku-buku primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik yang di 

bahas tentang masalah ini. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapat kesimpulan bahwa (1). Pendapat 

Quraish Shihab tentang menafsirkan ayat-ayat riba memberi kelonggaran dalam 

menentukan batasan-batasan riba yang diperbolehkan yaitu tanpa adanya unsur 

penganiayaan dan penindasan (2). Sedangkan Sayyid Qut}b menafsirkan ayat-ayat 

riba memberikan kesan yang terlalu berlebihan yaitu mengangap bahwa semua  

yang mengandung penggandaan (berlipat ganda)  dalam hal uang ataupun barang 

lainya seperti makanan dan ternak dihukumi kafir dan telah keluar dari agama 

Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Perkembangan zaman dari masa ke masa semakin pesat, pola 

kehidupan masyarakat yang ada semakin berkembang dengan 

pesatnya.Permasalahan-permasalahanyang 

timbuldaripolaperkembangankehidupanmasyarakatsemakinbertambahbanyak, 

sebagaicontohnyaadalahpermasalahanperdagangankhususnyariba yang 

terusadadanberkembangdalammasyarakat.Jika 

dilihatkeadaanmanusiadewasainibanyakkemajuan di 

bidangilmupengetahuandanteknologisemakinpesat,tetapibanyakjugakehidupa

nmasyarakat,lebih-lebih yang mempraktekkanriba.
1
 

Para ulamasejakdahuluhinggakini, ketikamembahaspermasalahanini, 

tidakmelihatpengertianribagunasekedarmengetahuinya, 

tetapimerekamelihatdanmembahasnyasambilmelihatdarimatahatimerekabeber

apapraktiktransaksiekonomigunamengetahuidan menerapkan apakah praktik 

tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi 

haram, ataukah tidak sama.
2
 

Pengertianumumtentangmasalahribaadalahkelebihanatastambahan 

modal, baikpenambahanitusedikitataupunbanyak.
3
Hal iniseperti yang 

                                                           
1
QuraishShihab, Tafsir al-Mishbah:PesanKesandanKeserasian al-Qur‟an, (Ciputat: 

LenteraHati, 2000), 550. 
2
QuraishShihab, Membumikanal-Qur‟an: 

FungsidanPeranWahyudalamKehidupanMasyarakat, (Bandung: Mizan, 2007), 403. 
3
Sayid Sabiqi, FikihSunah, terj. Nabhan Husain, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1987), jld 

XII,117. 
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ditulisSayidSabiqidalamkitabnyaFikihSunnah.Definisitersebutberkembangsa

mpaidengankemajuanpemikirandalamdunia Islam. 

Pendapatlainmengatakan, 

bahwalaranganterhadapribadipahamisebagaisuatu yang 

berhubungandenganadanyaupayapemanfaatanpolitikekonomi yang sewenang-

wenang (exploitasi), yang secaraekonomis menimbulkandampak yang 

sangatmerugikanbagi masyarakat. Unsur 

exploitasiinikemungkinanterhadapbunga bank modern.Pihak yang 

berpegangpada argument 

inimenyatakan,bahwadenganhanyamengambilinterpretasiribadari 

literaturfikihklasiksajatidaklahcukupmemberi jawaban yang 

komprehensifyang 

seluruhaspeklarangannyaterkesanmengabaikanpertimbangannilai-nilai moral 

yang sebenarnyatertuang di dalamkandungan al-Qur‟an danSunnah.4 

Di antaraayat-ayat yang membahastentang RibaadalahQS. Al-Ru>m 

[30]: 39 

 

Artinya:“dansesuatuRiba (tambahan) yang kamuberikan agar 

diabertambahpadahartamanusia, MakaRibaitutidak menambah 

pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

                                                           
4
 Abdullah Saed, BankIslam danBunga: StudiKritis  danInterprestasi Konteporer tentang 

Riba dan Bunga , terj. Muhammad UfuqulMubindkk, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), 28-29. 
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maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat 

demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” 

 

Dalamayatini, ribadinilaiolehparaulamatidakberbicaratentang yang 

diharamkan.Al-Qurt }ubi >dan al-„Ara>bi >mengatakanbahwariba yang 

diperbolehkanadalahriba yang halal. SedangkanIbnu Abbas dan beberapa 

tabiinmenafsirkanribadalamayattersebutsebagai hadiah yang dilakukan oleh 

orang orang yang mengharapkan imbalan berlebih.Ribasebagaisuatu yang 

diharamkanberdasarkanQS.A<li‘Imra>n [3]: 130 

s  
 

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, 

janganlahkamumemakanRibadenganberliptgandadanbertakwalahka

mukepada Allah supayakamumendapatkeberuntungan.” 

 

Dalamayattersebutterdapat kata adh„afanmudh‟afatan yang 

berartiberlipatganda. Selainitupenulismelakukanpenelusurandidalam al-

Qur‟an tentangayat-ayat yang berkaitandenganribaantara lain: QS. [2] : 275-

279, QS. [3] : 130, QS. [4] : 161, QS. [3] : 39. 

Laranganribasebagaimana yang termuatdalam al-Qur‟an 

telahdidahuluiolehbentuklarangan lainnya yang secarapraktek sosial 

ekonomimasyarakatterdahulu, yang secaraluasmenimbulkandampakkerugian 

yang besardalamkomunitasnya.
5
 

                                                           
5
Ibid., 28. 
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QuraishShihab dalam bukunyaMembumikan al-

Qur‟anberpendapatbahwariba yang dilarang adalah riba yang dipraktekkan 

pada masa jahiliyah yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang 

lain kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu tambahan sekian 

sebagai imbalan penundaan pembayaran” maka ditundalah pembayaran 

untuknya. Kemudian  kelebihanjumlahutang 

itumengandungunsurpenganiayaandanpenindasan, 

bukansekedarkelebihanataupenambahanjumlahutang.
6
 

Menurutpendapatal-

Ra>zimerupakankebijaksanaanpadajamanpraislamyaitumerekamemberikanpinj

amanuangkepada orang lain 

dalamperiodewaktutertentudandaripeminjamtersebutpemberipinjamanmeneri

mauangsetiapbulanyasebagaibunga, terakhir peminjam 

dimintauntukmengembalikanpinjamanya, 

apabilatidakmampumengembalikanya, 

iadiberikanperpanjanganwaktuperpanjanganseiringdenganpeningkatanbunga 

yang dikenakan.
7
 

Sementara itu, Qata>dah menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyah 

adalah penjualan seseorang kepada orang lain dengan pembayaran sampai 

pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan 

                                                           
6
QuraishShihab, Membumikan al-Qur‟an, 410. 

7
Fazlur Rahman, DoktrinEkonom Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana 

Bakti Prima Yasa, 2002), Jild. III, 84. 
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tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah jumlah utangnya 

dan ditangguhkan masa hutangnya.
8
 

Ayat yang berarti adh‟afan mudha‟afatan (berlipat ganda). Para ulama 

yang berpendapat pada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat 

keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda maka ia  tidak haram. Maka, 

untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun 

menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat disana. Karena, 

sekalipun teks adh‟afan mudh‟afatan merupakan syarat, namun pada 

akhirnya yang menentukan esensi riba adalah ayat-ayat yang turun terakhir.
9
 

Tidak pula termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada 

orang lain harta untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil 

usaha tersebut (tambahan) kadar tertentu. Karena transaksi itu 

menguntungkan bagi keduanya, sedangkan riba yang diharamkan merugikan 

salah seorang tanpa satu dosa  (sebab) kecuali keterpaksaan, serta 

menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelicikan.
10

 

Dalam masalah riba Quraish Shihab menjelaskan secara gamblang 

diantara seperti kutipan diatas yangdiambil dari salah satu karyanya yaitu 

dalam bukunya  Membumikan al-Qur‟an dan didalam tafsirnya al-Mishbah. 

Dikarenakan dampak kerugianyang bersifat materi, jasmani, dan kepribadian 

(akhlaq) di dunia dan siksaan di akhirat, maka Alloh memerintahkan kita 

untuk menjauhi riba.  

                                                           
8
QuraishShihab, Membumikan al-Qur‟an, 410. 

9
 Ibid.,411. 

10
 Ibid.,418. 
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DalamhaliniSayyid Qut }bdalamtafsirnyaFi> Zhila>l al-

Qur’anmemandangbahwaperilakusistemribaitusudahkeluardari agama Islam 

secara total dan di sanaterdapatneraka yang disediakanbagi orang-orang 

kafir.
11

Sayyid Qut }b ketika membahas kata adh‟afan mudha‟afatanitu untuk 

mensifati peristiwa, bukan sebagai syarat yang berhubungan dengan suatu 

hukum. Sedangkan nash yang terdapat dalan QS. al-Baqarah [2]:278 

mengharamkan riba secara mendasar dengan tanpa menentukan pembatasan 

dan persyaratan tertentu “tinggalkanlah sisi riba yang  belum dipungut”, 

bagaimanapun modelnya.
12

 

  Beliau membagi riba menjadi dua yaitu: riba nasiah dan riba fadhl. 

Ribanasiahtidakperlupenjelasanlagikarenabanyakunsurpokokbagiperbuatanriba 

(haram). Unsurpokokituadalahadanyatambahandariuangpokokdanadanya 

tempo yang karenapembayarannyaditambah. 

Jugakarenaadanyabungasebagaisyarat yang pastidalamtransaksitersebut. 

Sedangkanribafadhltidakdiragukanbahwa di dalamnyaterdapatperbedaan-

perbedaanprinsipantarakeduabarangsejenis yang menghendakitambahan. Hal 

inisepertiperistiwaketikasahabat Bilal memberikanduasha‟ gantangkurma yang 

jelekdanmengambilsatusha‟ danmenukarnyadengankurma yang 

baik.Karenakesamaanduajenisbarangitumenimbulkankemiripanadanyaperbuata

nribaketikakurmaituberanakkurma, makanabi 

mensifatinyasebagairibadanmelarangnya.Beliaumemerintahkan agar 

menjualkurma yang hendakditukaritudenganuang, laluuangnyadibelikankurma 

                                                           
11

SayyidQut }b,  Fi>Zhila>l al-Qur’an, terj. As‟adYasindkk., (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), 

juz IV, 160.  
12

Ibid.,160. 
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yang diinginkan.Hal inidimaksudkanuntukmenjauhkanbayang-

bayangribadariperbuatanitusecara total.
13

Dalam hal ini beliau mengharamkan 

riba dalam bentuk apapun. 

Berpijakdariuraian di 

atasmakapenelitiakanmembahas“RibadalamPerspektifal-Qur’an 

(StudiKomparasiTafsir Al-Mishbahdan fi> Zhila >l al-Qur’an )” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang 

sekiranya perlu diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. BagaimanakonsepribamenurutQuraishShihab dalam tafsir al-Mis }bah? 

2. Bagaimana konsep riba menurut Sayyid Qut }b dalam  tafsir Fi> Zila>lal-

Qur’an? 

3. Apa persamaan dan perbedaan riba dalam tafsir al-Mis }bahdan Fi> Zhila>l al-

Qur’an? 

C. TujuandanManfaatPenelitian 

Penelitianinipadaumumnyamemilikitujuanuntukmenambahwawasanp

emikiranterhadapobyek yang dikaji dalam skripsiini. Adapun tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. MengungkapkandanmengkajibagaimanapengertianribamenurutQuraishShi

hab dan Sayyid Qut }b. 

                                                           
13

Ibid.,381. 
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2. Mengungkapkan dan mengkaji bagaimana pandangan Quraish Shihab dan 

Sayyid Qut}b tentang  riba. 

3. Memberikanpandanganbarumengenairibasehinggadapatmemberikanwawas

an yang barubagiparapembacanya. 

Manfaatpenelitianinimenyangkutduaaspek: akademisdanpraktis. 

Secaraakademis, penelitianinidiharapkan member 

khasanahkeilmuanbarubagiduniapendidikansertamampumemberikankajianb

arubagiparapenelitisesudahnya.Adapunsecarapraktis,penelitianinidiharapkan

memberikandasarteologisbaru yang mantabdanwawasansertagayaberfikir 

yang terkinisehinggamampumenjelaskankonsep al-Qur‟an 

sebagaimanamestinyatanpaadaketimpangandalammenjalankansyariat agama 

Islam. 

D. TelaahPustaka 

Penulis mengambil tulisan SkripsiAnjarKususianah, 

skripsinyamembahastentangteoribatasriba Muhammad 

SahrurtentangNadzariyyah al-Hudud yang berkenaandenganhukum Islam 

secaraumum. Berdasarkankajiannyaterhadap al-Qur‟an Muh }ammad 

Shahrurmenyimpulkanbahwaaturanhukum Islam 

sesungguhnayabersifatdinamisdan elastis.
14

 

Uswatun Khasanah rukana dalam Skripsi ini Khasanah membahas 

riba menurut al-Qur‟an tanpa mengkhususkan kedalam pandangan tokoh.
15

 

                                                           
14

AnjarKususiyanah,PandanganMuhammad SahrurtentangRiba , (Ponorogo: STAIN Press, 

2011), v. 
15

Uswatun Khasanah Rukana, Riba dalam al-Qur‟an,(Ponorogo: STAIN Press, 2002), xi. 
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Skripsi yang ditulis oleh penulis ini akan membahas tentang pandangan 

Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b tentang riba dalam tafsirnya. 

E. MetodologiPenelitian 

Metodologipenelitianmerupakanilmu yang 

mempelajaritentangmetode-metodepenelitian, ilmutentangalat-

alatdalampenelitian.
16

Metode penelitianinibersifatkepustakaan (Library 

Research) karenasumberdatanyaterdiridaribuku-buku yang 

adahubunganyadenganmateriini, 

baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdenganmateripembahasandiantarany

a:  

 

1.  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Ayat-ayatyangmembahastentangriba, baik yang 

langsungmaupuntidaklangsung. 

b. Penafsiranayatberkaitantentangriba. 

c. Asbabul nuzul ayat yang berkaitan dengan riba. 

d. Hubunganribadengankehidupansosial. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakandalampenelitianiniadalah:  Sumber data 

diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berkaitan dengan 

karya M.Quraish Shihab dan karya Sayyid Qut }b tentang riba yang 

                                                           
16

NoengMuhadjir, MetodePenelitianKualitatif, (Yogyakarta: Reka Sarasin,1993),4. 
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terkait.Sedangkansumber data sekunderialahbuku-buku yang 

membahastentangtematersebutdiantarasumber yang digunakanadalah: 

a. Tafsir al-Mis }bah 

b. Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’an 

c. Al-Qur‟an dalamhalinisebagaisumberstandar yang 

digunakanolehpenulisadalah Al-Qur‟an Depag(Al Qur‟an 

danterjemahannya). 

d. Buku-buku lain yang membahas riba. 

e. Buku-buku yang berkaitandenganpembahasantentang Al-Qur‟an atau 

yang terkenal denganilmu Al-Qur‟an. 

3. Teknikpengumpulan data 

Jenispenelitianiniadalahpenelitianpustaka, makametodepengumpulan data 

menggunakanmetodedokumentasi.Metode dokumenter 

adalahpenemuanbukti-bukti.Metode dokumenter 

inimerupakanmetodepengumpulan data yang berasaldarisumber non 

manusia.
17

Data tersebutberupacatatanatautulisan, suratkabar, 

majalahataujurnaldansebagainya yang diperolehdarisumber data primer 

dansekunder. Dalamhalinimengumpulkanteori-

teoritentangkonsepribadariberbagailiteratur, terutamadarisumber primer 

dansekunderyaitubuku-buku yang 

menjelaskantentangkonsepribamenurutSayyidQut}bdan M. QuraishShihab, 

                                                           
17

AfifudindanBeni Ahmad Saebani, MetodePenelitienKualitatai, (PustakaSetia: Bandung, 

2009),140-141.  
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serta data-data lain yang mempunyaikaitanyadenganpermasalahan di 

atasdalamkajianini.  

4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

Yaitupemeriksaankembalisemua data yang 

diperolehterutamadarisegikelengkapan,kejelasanmakna, 

keselarasanantarasatudengan yang lainnya. 

b. Organizing 

Yaitumenyusun data mengorganisasikan data-data yang diperoleh  

dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumya. 

c. Melakukananalisalanjutanuntukmemperolehkesimpulanmengenaikebe

narandalampemecahandarirumusan yang ada. 

 

5. Analisis data 

Analisis data adalah proses mengatururutan data, 

mengorganisasikankedalamsuatupola, kategoridansatu 

uraiandasar. Analisis data merupakanpengorganisasian data yang 

dilakukanmelaluibeberapa proses.
18

Dalam proses ini penulis mengunakan 

beberapa tahap yaitu: 

                                                           
18

AfifudindanBeni Ahmad Saebani, MetodePenelitianKualitatif, 141. 
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Langkah pertama, memahami konsep riba secara umum serta 

mengetahui dalil-dalil sebagai landasan teori dalam al-Qur‟an dan hadis. 

maka dalam hal ini penulis menghimpun data-data yang memuat tentang 

riba berdasarkan al-Qur‟an, hadis, para mufasir/tokoh, dan sebagainya. 

Langkah kedua, mengetahui sejarah hidup (sosial-historis) pada 

masa kehidupan M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b. Maka yang penulis 

himpun adalah data-data dan literatur yang berksitan dengan sejarah hidup 

kedua tokoh sebagai bahan dan pendekatan historis dalam penelitian ini. 

Langkah ketiga, mengkaji konsep riba menurut M. Quraish Shihab 

dan Sayyid Qut }b. Maka penulis menghimpun data-data yang berkaitan 

dengan konsep riba kedua tokoh tersebut. 

Langkah keempat, menganalisis dengan seksama konsep riba 

perspektif kedua tokoh, sehingga dapat ditemukan persamaan dan 

perbedaan pendapat tentang pemaknaan riba sebagai studi komparatif 

dalam penelitian ini. 

Langkah kelima, sebagai proses akhir yaitu menyimpulkan dari 

hasil penelitian ini. 

F. SistematikaPembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika 

pembahasan bab demi bab untuk memudahkan pembahasan yang terdiri atas 

lima bab yang saling berkaitan dan merupakan satu pembahasan yang utuh. 

BAB I: PENDAHULUAN 
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Bab inimerupakangambaransecaraumum yang 

mengarahkepadakeadaankerangkaataupokokpemikiranpenulis yang di 

dalamnyaberisilatarbelakangmasalah, pembahasandanrumusanmasalah, telaah 

pustaka, tujuandanmanfaatpenelitian, 

metodologipenelitiandansistematikapembahasan. 

BAB II : MENGURAIKAN BIOGRAFI QURAISH SHIHAB DAN 

SAYYID QUT }B 

Bab ini menguraikan biografi Quraish Shihab dan Sayyid Quthb yang 

meliputi riwayat hidup, karir intelektual, tafsir al-Mishbah, dan fi> Zhila>li al-

Qur’an. 

BAB III :PENGERTIAN RIBA  DALAMTAFSIR AL-MIS {BAH DAN 

DIDALAM TAFSIR FI< ZHILA>LAL-QUR’AN 

Bab ini mengungkapkan tentang:a. pengertian riba menurut bahasa dan 

istilah.b. ayat-ayat riba dalam al-Quran.c. riba menurut mufasir/tokoh.d. riba 

menurut tafsir tafsir al-Mishbah dan Fi> Zila>lal-Qur’an. 

BAB IV :PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENAFSIRAN 

QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUT {B TENTANG RIBA 

Bab ini menguraikan dan 

memaparkansecaraluasmengenaianalisapersamaan dan perbedaan pemaknaan 

riba menurut pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b. 

BAB V : PENUTUP 
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Bab ini mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara 

keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas permasalahan 

yang telah dikemukakan. 
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BAB II 

BIOGRAFI DAN SOSIO-HISTORIS M. QURAISH SHIHAB 

DAN SAYYID QUT {B 

 
A. Biografi dan Sosio-historis M. Quraish Shihab 

1. Biografi M. Quraish Shihab 

Nama lengkapapnya adalah Muhammad M. Quraish Shihab. 

Beliau lahir pada 6 Februarai 1944 di rapang, Sulawesi selatan. Beliau 

berasal dari keluarga keturunan arab. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman 

Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. 
19

 

Setelah menyelesaikan  pendidikan dasarnya di ujung pandang. 

Beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di malang, sambil “nyantri” 

di pondok pesantren darul hadis al-faqihiyyah. Pada tahun 1958 beliau 

berangkat ke kairo, mesir, dan diterima di kelas II Thanawiyah al-Azhar.
20

 

Kemudian, beliau melanjutkan studinya ke universitas al-azhar pada 

Falkutas Ushuluddin, jurusan tafsir Hadis. 

Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), 

Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama 

dengan tesis berjudul “al-I‟jaz at-Tashri‟” al-Qur'an al-Kari>m 

(kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”. Pada tahun 1973 ia 

dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat 

rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia 

                                                           
19

 Hasan muarif  ambar,  Ensiklopedi islam, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), jld. 

II, 110. 
20

Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an: Fungi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, cet. XIII, (Bandung: Mizan, 1996), 87.  
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menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 

1980. Di samping mendududki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili 

ayahnya yang „uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok 

tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab diserahi berbagai 

jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII 

Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur 

dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar 

kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan 

beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup 

Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan 

(1978).
21

 

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 

1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar 

Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya 

memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. 

Disertasinya yang berjudul “Nazm al-Dura >r li al-Biqa‟i Tah }qi>q wa 

Dira >sah (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm al-

Dura >r karya al-Biqa‟i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat 

dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma‟a Martabah al-Sharaf al-Ula 

(summa cum laude).
22

 

2. Situasi cultural dan structural masa M.Quraish Shihab. 

                                                           
21

 Hasan muarif ambar, Ensiklopedi Islam, 110. 
22

 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Mandiri), 2008, 237. 
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Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur 

Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai 

seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan 

pada tingkat itu diseplesaikan di Barat.
23

 Mengenai hal ini ia mengatakan 

sebagai berikut: "Ketika meneliti bio¬grafinya, saya menemukan bahwa ia 

berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima 

pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia 

menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik 

dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat 

dalam Popular Indonesian Literature of the Quran, dan lebih dari itu, 

tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia 

unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat 

itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang 

penting di IAIN Makasar dan Jakarta dan kini, bahkan, iamenjabat sebagai 

rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol". 

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab 

untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN 

Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif 

mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 

sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai 

dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta 

selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya 

                                                           
23

Mustofa, M.Quraish Shihab Menbumikan Kalam Di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 73-74. 
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menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan 

pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar 

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara 

Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan 

di Kairo.
24

 

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan 

suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat.Hal ini terbukti dengan 

adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah 

masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki 

sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an 

Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa 

organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. 

Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu 

Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah 

sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic 

Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian 

Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.
25

 

Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga 

dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar 

                                                           
24

 Ibid.,72. 
25

Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur‟an, 237. 
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belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal 

serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan 

dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan 

pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang 

bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
26

 

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di 

Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan meyampaikan 

pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern 

membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an 

lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya 

penggunaan metode tafsir maudu‟i (tematik),27
 yaitu penafsiran dengan 

cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai 

surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan 

pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik 

kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok 

bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-

pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat 

dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan Iptek 

dan kemajuan peradaban masyarakat. 

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu 

Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna 

tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan 

                                                           
26

Ibid., 238. 
27

Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an: Fungi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2007), 87. 
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dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, 

khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, 

tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah 

dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan 

pernah berakhir.  

Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan 

dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap 

mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan 

al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat 

sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar 

bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an. 

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang 

pendidik.Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam 

bidang pendidikan dan dituangkan dalam karyanya tafsir al-Mishbah. 

Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua 

MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, 

menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan 

pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang 

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula 

melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya 

yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik 

yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang 
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kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah 

merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru. 

3. Karya karya M.Quraish Shihab. 

Yang tak kalah pentingya, Quraish Shihab sangat aktif sebagai 

penulis. Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain : 

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya  (Ujung Pandang: 

IAIN Alauddin, 1984) 

2. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an 

(Jakarta: Lentera Hati, 1998) 

3. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998) 

4. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999) 

5. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999) 

6. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999) 

7. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit 

Republika, Nopember 2000) 

8. Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit 

Republika, September 2003) 

9. Anda Bertanya,Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah 

Keislaman (Mizan Pustaka) 

10. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: 

Mizan, 1999) 

11. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits 

(Bandung: Mizan, 1999) 
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12. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah 

(Bandung: Mizan, 1999) 

13. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama 

(Bandung: Mizan, 1999) 

14. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: 

Mizan, 1999) 

15. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987) 

16. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987) 

17. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 

1990) 

18. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama) 

19. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994) 

20. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994) 

21. Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996) 

22. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1996) 

23. Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997) 

24. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 

1999) 

25. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999) 

26. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 
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27. Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 

Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003) 

28. Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Jakarta: 

Lentera Hati, 2003) 

29. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan 

Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 

30. Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: 

Lentera Hati, 2004) 

31. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005) 

32. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam 

(Jakarta: Lentera Hati, 2005) 

33. Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: 

Lentera Hati, 2006) 

34. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan 

Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006) 

35. Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 

2006) 

36. Asmâ' al-Husnâ; Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks) 

(Jakarta: Lentera Hati) 

37. Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas 

Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007) 

38. Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 

'Amma  (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008) 
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39. 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati) 

40. Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat 

(Jakarta: Lentera Hati) 

41. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda 

Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008) 

42. Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 

Agustus 2009) 

43. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an (Jakarta: 

Lentera Hati) 

44. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: 

Lentera Hati) 

45. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: 

Lentera Hati) 

46. M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda 

Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010) 

47. Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. 

Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010) 

48. Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam 

Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011) 

49. Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan 

Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011) 

50. Do'a al-Asmâ' al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT.) (Jakarta: 

Lentera Hati, Juli 2011) 
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51. Tafîr Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân 

(Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012) 

B. Biografi dan Sosio-historis  Sayyid Qut}b 

1. Biografi Sayyid Qut}b 

Sayyid Qut }b dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota 

Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari lima 

bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya bernama al-Haj 

Qut }b Ibrahim, ia termasuk anggota Partai Nasionalis Must }afa Kamil 

sekaligus pengelola majalah al-Liwâ`, salah satu majalah yang 

berkembang pada saat itu. Qut}b muda adalah seorang yang sangat pandai. 

Konon, pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal al-

Qur`an diluar kepala pada umurnya yang ke-10 tahun.
28

Pendidikan 

dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari 

sekolah Kuttâb (TPA). 

Pada tahun 1918 M, dia berhasil menamatkan pendidikan 

dasarnya.Pada tahun 1921 Sayyid Qut }b berangkat ke Kairo untuk 

melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Pada masa 

mudanya, ia pindah ke Helwan untuk tinggal bersama pamannya, Ah }mad 

H{usayn „Uthman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia 

masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Lalu ia 

melanjutkan jenjang perguruannya di Universitas Da>r al-‘Ulu>m hingga 

                                                           
28

Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Quran, 182. Lihat juga: Heri Sucipto, 

Ensklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr Sampai Nasr dan Qordhawi, (Jakarta: PT Mijan Publika, 

2003), 280-281. 
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memporelah gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma 

pendidikan.
29

 

Berbekal persedian dan harta yang sangat terbatas, karena memang 

ia terlahir dalam keluarga sederhana, Qut }b di kirim ke Halwan. Sebuah 

daerah pinggiran ibukota Mesir, Cairo. Kesempatan yang diperolehnya 

untuk lebih berkembang di luar kota asal tak disia-siakan oleh Qut }b. 

Semangat dan kemampuan belajar yang tinggi ia tunjukkan pada kedua 

orang tuanya. Sebagai buktinya, ia berhasil masuk pada perguruan tinggi 

Tajhisziyah Da >r al „Ulu >m, sekarang Universitas Cairo. Kala itu, tak 

sembarang orang bisa meraih pendidikan tinggi di tanah Mesir, dan Qut }b 

beruntung menjadi salah satunya.Tentunya dengan kerja keras dan 

belajar.Tahun 1933 Qut >b dapat menyabet gelar sarjana pendidikan.
30

 

2. Situasi Cultural dan Structural pada Masa Sayyid Qut}b 

Sepanjang hayatnya, Sayyid Qut }b telah menghasilkan lebih dari 

dua puluh buah karya dalam berbagai bidang. Penulisan buku-bukunya 

juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, 

pada era tahun 1940-an, beliau banyak menulis buku-buku sastra yang 

hampa akan unsur-unsur agama. Hal ini terlihat pada karyanya yang 

berjudul “Muhimmat al-Shi‟r fi al-Hayah” pada tahun 1933 dan “Naqd 

Mustaqbal al-Tsaqa >fah fi > Misr” pada tahun 1939.31
 

                                                           
29

Ibid., 182. 
30

Ibid., 183. 
31

Ibid., 160. 
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Pada tahun 1940-an, Sayyid Qut }b mulai menerapkan unsur-unsur 

agama di dalam karyanya. Hal itu terlihat pada karya beliau selanjutnya 

yang berjudul “al-Tashwi>r al-Fanni fi al-Quràn‛ (1945) dan ‚Masya>hid al-

Qiya>mah fi> al-Qur̀an‛.32
 

Pada tahun 1950-an, Sayyid Qut }b mulai membicarakan soal 

keadilan, kemasyarakatan dan fikrah Islam yang suci menerusi al-„Adalah 

al-Ijtima‟iyyah fi al-Islam dan „Ma’rakah al-Islam wa ar-Ra’s al-

Maliyyah’. Selain itu, beliau turut menghasilkan ‚Fi > Zhila>li al-Qura>n’‛ 

dan ‚Dira>sat Isla>miyyah‛. Semasa dalam penjara, yaitu mulai dari tahun 

1954 hingga 1966, Sayyid Qut}b masih terus menghasilkan karya-

karyanya. Di antara buku-buku yang berhasil ia tulis dalam penjara adalah 

‚Ha>dza al-Di>n‛, ‚al-Mustaqbal li Ha\a>dza al-Di>n‛, ‚Khasha>is al-

Tashawwur al-Islami wa Muqawwima>tihi’ al-Islam wa Mushkilah al-

Hadha>rah‛ dan ‚Fi> Zhila>li al-Qur’an (lanjutannya).33
 

Tak lama setelah itu ia diterima bekerja sebagai pengawas 

pendidikan di Departemen Pendidikan Mesir. Selama bekerja, Qut }b 

menunjukkan kualitas dan hasil yang luar biasa, sehingga ia dikirim ke 

Amerika untuk menuntut ilmu lebih tinggi dari sebelumnya. Qut}b 

memanfaatkan betul waktunya ketika berada di Amerika, tak tanggung-

tanggung ia menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi di negeri Paman Sam 

itu. Wilson‟s Teacher‟s College, di Washington ia jelajahi, Greeley 

                                                           
32

Salim Bahnasawi, Butir-Butir Pemikiran Sayyid Qut {b, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

(Jakarta: Gema Insani, 2004),15-16. 
33

Ibid., 16. 
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College di Colorado ia timba ilmunya, juga Stanford University di 

California tak ketinggalan diselami pula. Seperti keranjingan ilmu, tak 

puas dengan yang ditemuinya ia berkelana ke berbagai negara di Eropa. 

Itali, Inggris dan Swiss dan berbagai negara lain dikunjunginya. Tapi 

itupun tak menyiram dahaganya.Studi di banyak tempat yang dilakukannya 

memberi satu kesimpulan pada Sayyid Qut }b. 

Hukum dan ilmu Allah saja muaranya. Selama ia mengembara, 

banyak problem yang ditemuinya di beberapa negara. Secara garis besar 

Sayyid Qut }b menarik kesimpulan, bahwa problem yang ada ditimbulkan 

oleh dunia yang semakin matrealistis dan jauh dari nilai-nilai agama. 

Alhasil, setelah lama mengembara, Sayyid Qut }b kembali lagi ke asalnya. 

Seperti pepatah, sejauh-jauh bangau terbang, pasti akan pulang ke 

kandang. Ia merasa, bahwa Qur‟an sudah sejak lama mampu menjawab 

semua pertanyaan yang ada. Ia kembali ke Mesir dan bergabung dengan 

kelompok pergerakan Ihkwanul Muslimin. Disanalah Sayyid Qut }b benar-

benar mengaktualisasikan dirinya. Dengan kapasitas dan ilmunya, tak lama 

namanya meroket dalam pergerakan itu.Tapi pada tahun 1951, 

pemerintahan Mesir mengeluarkan larangan dan pembubaran ikhwanul 

muslimin.
34

 

Saat itu Sayyid Qut }b menjabat sebagai anggota panitia pelaksana 

program dan ketua lembaga dakwah. Selain dikenal sebagai tokoh 

pergerakan, Qut}b juga dikenal sebagai seorang penulis dan kritikus sastra. 
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Kalau di Indonesia semacam H.B. Jassin lah.Banyak karyanya yang telah 

dibukukan.Ia menulis tentang banyak hal, mulai dari sastra, politik sampai 

keagamaan. Empat tahun kemudian, tepatnya Juli 1954, Sayyid menjabat 

sebagai pemimpin redaksi harian (Ikhwanul Muslimin).Tapi harian 

tersebut tak berumur lama, hanya dua bulan tajam karena dilarang beredar 

oleh pemerintah.Tak lain dan tak bukan sebabnya adalah sikap keras, 

pemimpin redaksi, Sayyid Qut }b yang mengkritik keras Presiden Mesir kala 

itu, Kolonel Gamal Abdel Naseer. Saat itu Sayyid Qut }b mengkritik 

perjanjian yang disepakati antara pemerintahan Mesir dan negara 

Inggris.Tepatnya 7 Juli 1954.Sejak saat itu, kekejaman penguasa bertubi-

tubi diterimanya. Setelah melalui proses yang panjang dan rekayasa, Mei 

1955, Sayyid Qut }b ditahan dan dipenjara dengan alasan hendak 

menggulingkan pemerintahan yang sah. Tiga bulan kemudian, hukuman 

yang lebih berat diterimanya, yakni harus bekerja paksa di kamp-kamp 

penampungan selama 15 tahun lamanya.Berpindah-pindah penjara, 

begitulah yang diterima Sayyid Qut }b dari pemerintahnya kala itu.
35

 

Hal itu terus di alaminya sampai pertengahan 1964, saat presiden 

Irak kala itu melawat ke Mesir. Abdul Salam Arief, sang presiden Irak, 

memminta pada pemerintahan Mesir untuk membebaskan Sayyid Qut }b 

tanpa tuntutan. Tapi ternyata kehidupan bebas tanpa dinding pembatas tak 

lama dinikmatinya. Setahun kemudian, pemerintah kembali menahannya 

tanpa alasan yang jelas.Kali ini justru lebih pedih lagi, Sayyid Qut }b tak 
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hanya sendiri.Tiga saudaranya dipaksa ikut serta dalam penahanan ini. 

Muhammad Qut }b, Hamidah dan Aminah, serta 20.000 rakyat Mesir 

lainnya. Alasannya seperti semua, menuduh Ikhwanul Muslimin membuat 

gerakan yang berusaha menggulingkan dan membunuh Presiden Naseer. 

Ternyata, berjuang dan menjadi orang baik butuh pengorbanan. Tak semua 

niat baik dapat diterima dengan lapang dada.Hukuman yang diterima kali 

ini pun lebih berat dari semua hukuman yang pernah diterima Sayyid Qut }b 

sebelumnya.Ia dan dua kawan seperjuangannya dijatuhi hukuman mati.
36

 

Meski berbagai kalangan dari dunia internasional telah mengecam Mesir 

atas hukuman tersebut, Mesir tetap saja bersikukuh seperti batu. Tepat 

pada tanggal 29 Agustus 1969, ia syahid di depan algojo-algojo 

pembunuhnya. 

3.  Karya-karya Sayyid Qut }b 

Karya-karya Sayyid Qut }b beredar luas di negara-negara islam, 

kawasan eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Dimana terdapat pengikut-

pengikut Ihwanul Muslimin, hampir dipastikan di sana ada buku-buku 

Sayyid Qut }b, karena beliau termasuk tokoh Ihwanul Muslimin terkemuka. 

Buku-buku hasil karya Sayyid Qut }b adalah: 

a. Muhimmatus sha‟ir fi > Hayah wa Syi‟ir al-Jail al-Hadhi >r, terbit tahun 

1993. 
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b. Al-Sha >t}i‟ al-Majhul, kumpulan sajak Qut }b satu-satunya, terbit 

Februari 1935 

c. Naqd kitab “Mustakobal al-Thaqofah di Mesir” li al-Duktut T{a>ha> 

H {usayn, terbit taun 1945 

d. Al-Tashwi >r al-Fanni fi > al-Qur‟an, buku islam Qut }b yang pertama, 

terbit April 1945.
37

 

e. Al-At}yaf al-„Arba‟ah, ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, 

Muhammad, dan Hamidah, terbit tahun1945 

f. T{ifl min al-Qoryah, berisi tentang gambaran desanya serta catatan 

masa kecilnya di Desa, terbit tahun 1946 

g. Al-Madi >nah al-Manshu >rah, sebuah kisah khayalan semisal kisah 

seribu satu malam, terbit tahun 1946 

h. Kutub wa Shakhs }iyyah, sebuah setudi Qut }b terhadap karya-karya 

pengarang lain, terbit tahun 1946 

i. Ashwak, terbit tahun 1947 

j. Masha >hid al-Qiya >mah fi > al-Qur‟an, bagian kedua dari serial 

pustakabaru al-Quran, terbit April 1947.
38

 

k. Rauz}at al-T{ifl, Ditulis bersama Aminah al-Said dan Yusuf Murad, 

terbit dua episode. 

l. Al-Qas }as} al-Diny, ditulis bersama Abd al-Hami >d Jaudah al-Sahhar 

m. Al-Jadi >d fi> al-Lughah al-„Ara >biyyah, bersama penulis lain 
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n. Al-„Adalah al-Ijtima >‟iyyah fi > al-Islam, buku pertama Qut }b dalam hal 

pemikiran islam, terbit tahun 1949 

o. Ma‟rakah al-Isla >m wa al-Ra‟simaliyah, terbit Februari 1951 

p. Al-Sala >m al-Isla >miyyah wa al-Isla >m, terbit Oktober 1951 

q. Fi> Zhila>li al-Qur’a>n cetakan pertama juz pertama terbit Oktober 

1952 

r. Dira >sah al-Islamiyah, kumpulan berbagai macam artikel yang 

dihimpun oleh Muh }ib al-Din al-Kha>tib, terbit tahun 1953 

s. Al-Mustaqba >l li Ha>z}a> al-Di>n, buku penyempurna dari buku Ha>z}a> al-

Di>n 

t. Khasaish al-Tas }awwur al-Islami wa Muqawwimatuhu, buku beliau 

yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik 

akidah dan unsur-unsur dasarnya Al-Isla >m wa Mushkilat al-

H {adharah 

u. Ma‟alim fi > al-T{a>riq.39
 

Sedangkan studi yang bersifat keislaman harakah yang matang, 

yanh menyebabkan beliau dieksekusi (hukuman mati) adalah sebagai 

berikut: 

1) Ma’alim fi> al-T}a>riq 

2) Fi> Z{ilal al-Si>rah 

3) Muqawwimat al-Tas}awwur al-Isla>m 

4) Fi> Mawkib al-Ima>n 
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5) Nah}wu Mujtama’ al-Isla>mi 

6) Ha>z}a> al-Qur’a>n 

7) Awwaliyat li Ha>z}a al-Di>n 

8) Tashwi>bat fi> al-Fikr al-Isla>mi al-Mu’Ashir.40 
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BAB III 

PENGERTIAN RIBA DALAMTAFSIR AL-MIS {BAH DANTAFSIR FI< 

ZHILA<<L AL-QUR’AN 

 

A.Pengertian Riba Menurut Bahasa dan Istilah 

 1.Riba Menurut Bahasa dan Istilah 

Secara bahasa riba berarti ziyadah (زيادة) atau tambahana,
41

 

sedangkan arti menurut istilah adalah penambahan-penambahan yang 

diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam 

hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman 

dari waktu yang telah di tentukan.
42

 

Dalam Fikih Muamalah riba diartikan pula berkembang, bunga, 

karna salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang 

lainya yang dipinjamkan kepada orang lain dapat diartikan juga berlebihan 

atau menggelembung.
43

 

Al-Qur‟an menolak bisnis dengan riba. Logika bisnis tidak dapat 

digunakan untuk praktek pinjam meminjam, karena berbeda dengan bisnis 

yang berorientasi laba, pinjam meminjam adalah amal sosial sebagai 

wujud dari solidaritas sosial. Oleh sebab itulah aspek tolong-menolong 

yang dinomersatukan. Tambahan yang didapat dari bisnis adalah rizki 

yang halal, sementara tambahan yang didapat dari pinjam-meminjam 

adalah riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam bisnis, di samping 
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harapan untuk meraih laba, tidak tertutup kemungkinan untuk rugi. 

Sementara dalam riba, kreditor tidak peduli uang itu digunakan untuk apa, 

andaikata digunakan untuk modal berdagang (berniaga), kreditor tidak 

peduli dan tidak ikut bertangbung jawab bila terjadi kerugian.
44

 

Imam Ibn Rushid al Ma>lik berkata: bila engkau meneliti berbagai 

sebab perniagaan dilarang dalam syariat, dan sebab-sebab itu berlaku pada 

seluruh perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum 

dalam empat hal: a. Barang yang menjadi barang perniagaan adalah barang 

yang diharamkan, b. Adanya unsur riba, c. Adanya ketidak jelasan 

(gharar), d. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal diatas 

(riba dan gharar). Itulah hal-hal yang paling utama menjadikan suatu 

perniagaan terlarang atau haram.
45

 

Para pengambil riba menggunakan uang mereka untuk 

memerintahkan orang lain agarmengunakannya dan berusaha 

mengembalikan dengan tambahan yang ditentukan pemilik uang, misalnya 

duapuluh lima persen dari jumlah uang yang dipinjamkan. Persoalannya, 

siapa yang dapat menjamin usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya 

mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang 

apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak dapat mengetahui 

kejadian besok atau lusa yang akan datang, usaha tersebut laba atau rugi. 
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Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa 

usahayang dilakukan pasti untung.
46

 

Hukum melakukan adalah haram berdasarkan al-Qur‟an, al-

Sunnah, dan ijmak para ulama. Keharaman dikaitkan dengan sistem bunga 

dalam jual beli atau transaksi yang bersifat komersial. Di dalam transaksi 

tersebut, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman (batas 

kewajaran) sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. 

2. Macam-macam Riba 

Para ulama sepakat bahwa riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba 

fad }l dan riba nasi‟ah. Kedua tersebut di haramkan, yaitu: 

a. Riba Fad}}l 

Ribafad}ladalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang 

sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Bila yang 

diperjual belikan barang sejenis, berlebih timbangannya pada barang-

barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang 

ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang yang diukur.
47

 

b. Riba Nasi‟ah 

Riba Nasi‟ahadalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran 

dari yang ditanggung, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang 

pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain 

yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya, menjual 
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barang dengan sejenisnya, tetapi suatu lebih banyak dengan pembayaran 

diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah 

kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual beli 

yang tidak ditimbang, seperti pembeli suatu buah semangka dengan buah 

semangka yang akan dibayar setelah sebulan.
48

 

B. Ayat-Ayat Riba dalam al-Qur’an 

Dalam al-Quran kata riba ditemukan sebanyak tujuh kali pada QS. al-

Baqarah [2]: 275, 276, 277, 278 , dan 279; QS. al-Ru>m [30]: 39; QS. al-Nisa>’ 

[4]: 16; QS. A<li ‘Imra>n [3]: 130. Pada al-Qur‟an larangan riba secara bertahap 

adalah sebagai berikut:
49

 

1.    QS. Al-Ru>m [30]: 39. 

 

Artinya:“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)”.  
 

2.    QS. Al-Nisa>‟ [4]: 160 dan 161.  
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Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami 

haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang 

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka 

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” 

 

3.    QS.A<li ‘Imra>n [3]: 130. 

 

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

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan” 

 

4.    QS. Al-Baqarah [2]: 275-276.  
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Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

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. Barang siapa 

yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti  

maka  baginya  adalah  apa  yang telah berlalu  dan urusannya  

adalah  kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka  

mereka  adalah penghuni  neraka yang kekal di dalamnya. Allah 

akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah 

tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.(QS. Al-
Baqarah : 275- 276) 

 

 5. QS. Al-Baqarah [2]: 277.  
 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 

saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat 

pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

 

6.   QS. Al-Baqarah [2]: 278-279. 

 

 

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

tinggalkanlah  sisa-sisa  riba. jika  memang  kamu  orang  yang  

beriman.  Jika  kamu  tidak melakukannya,   maka   terimalah   
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pernyataan   perang   dari Allah  dan  rasul  Nya  dan  jika  kalian  

bertobat  maka  bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak 

berbuat zalim dan tidak  pula  dizalimi”. (QS. Al-Baqarah: 278- 

279.
50

 

 

C. Riba menurut para ulama 

Di dalam islam, riba secara khusus merujuk kepada kelebihan yang 

diakibatkan dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini Ibnu Hjar Askalani, 

mengatakan bahwa, inti riba adalah kelebihan baik kelebihan berupa barang 

maupun uang, seperti dua rupiah ditukar dengan satu rupiah. Menurut Allama 

Mahmud al-Hasan Tauki, riba berarti kelebihan atau pertambahan: dan jika 

dalam suatu kontrak penukaran barang (pertukaran barang dengan barang), 

lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama, 

yang demikian itu disebut riba.
51

 

Shah Wali Allah dari Delhi mengatakan bahwa unsur riba terdapat 

dalam hutang yang diberikan dengan persyaratan bahwa peminjam akan 

membayar lebih dari apa yang telah dia terima dari peminjamnya, Abu Bakar 

Ibnu al-Arabi berpendapat, setiap kelebihan merupakan riba, karena tidak ada 

imbalan yang harus dibayarkan. Qatadah mengatakan, sebelum masa islam, 

seorang menjual barang kepada orang lain untuk masa tertentu, dimana pada 

akhir periode pembayaran pembeli belum bisa membayar, maka penjual akan 

memperpanjang periode waktu pembayaran seiring nengan penambahan harga 

jual barang.
52
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Menurut Mujahid, unsur riba dalam segala urusan pada jaman pra 

Islam. Apabila seorang mengadakan kontrak pinjaman dengan seseorang, ia 

akan meminta masa pengembalian dan sebagai imbalannya, peminjam itu 

akan membayar sejumlah kelebihan jumlah pinjaman pokok.
53

 

Menurut Abu Bakar Jassas pada jaman pra Islam mengadakan kontrak 

pinjaman dengan orang lain, diantara pihak-pihak akan bersepakat bahwa 

sejumlah uang tertentu akan dibayarkan  oleh peminjam yang melebihi 

pinjaman pokok setelah melewati priode tertentu.
54

 

Menurut pendapat Imam ar-Razi, merupakan kebijaksanaan (tradisi) 

pada jaman pra islam yaitu merekamemberikan pinjaman uang kepada orang 

lain dalam periode tertentu dan dari peminjam tersebut menerima sejumlah 

uang setiap bulanya dari peminjam setiap kali perpanjangan waktu 

pembayaranya. Dan jika tidak bisa memgembalikan maka ditambahlah 

bunganya.
55

 

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud riba ialah akad yang 

terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut 

aturan syara‟ atau terlambat salah satunya.56
 

Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba 

ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang 
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memilikiharta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran 

janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
57

 

D. Riba Menurut Tafsir al-Mis }bah dan Fi> Zila>lal-Qur’an 

Perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan manusia sejak 

jaman pra islam sampai sekarang ini namun didalamnya masih banyak 

praktek-praktek riba padahal riba telah dilarang oleh semua agama bahkan 

islam sendiri mengecam orang-orang yang memperaktekan riba, didalam al-

Qur‟an terdapat tujuh ayat yang membahas tentang riba, yaitu terdapat pada 

QS. al-Baqarah[2]:  275-279; QS. al-Ru>m [30]: 39; QS. al-Nisa> [4]: 161; dan 

QS. A<li ‘Imra>n [3]: 130. 

Ayat-ayat riba telah banyak mufasir yang menafsirinya dengan corak, 

pemikiran, dan cara penafsiran yag beranekaragam, diantara mufasir yang 

menafsirkan ayat-ayat riba adalah M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b. 

Dimana yang akan diuraikan penulis dalam bab ini. 

1. Riba Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah 

Riba dalam QS.Al-Ru>m [30]: 39. 

 

Artinya:“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
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berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)”.  
 

Dalam ayat ini kata ribaberarti kelebihan, ulama berbeda pendapat 

dalam pengertian ayat diatas , ulama pakar tafsir dan hukum, al-Qurtubi > 

dan Ibn al-„Arabi, demikian juga Biqa‟i, Ibn Kathi >r, Sayyid Qut }b dan 

masih banyak yang lain semua itu berpendapat, bahwa riba yang dimaksud 

ayat ini adalah riba yang halal. Ibn Kathi >r menamainya riba mubah,mereka 

merujuk kepada Ibn‟Abbas ra. Dan beberapa tabi‟in menafsirkanya hadiah 

untuk mendapatkan imbalan yang lebih.
58

 

Dari Thahir Ibn „Asyur  memahami dengan haram. Tim  penyusun 

Tafsir al-Muntakahab Mereka menulis bahwa ayat diatas berarti “harta 

yang kaian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan 

menambah harta mereka, tidak suci disisi Allah dan tidak akan diberkati. 

Sedang sedekah yang diberikan dengan mengharap ridha Allah tanpa 

mengharapkan imbalan itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang 

berlipat ganda.
59

 

Sementara ulama mengemukakan bahwa uraian al-Qur‟an tentang 

riba mengalami pentahapan, mirip dengan pentahapan khamer(minuman 

keras). Tahap pertama mengambarkan unsur negatif sepefti QS. al-Ru>m 

[30], kemudian dengan isyarat sampai pengharaman padaQS. al-Nisa >’ [4]>: 

161.
60

 

.    QS.Al-Nisa>’[4]: 160 dan 161. 

                                                           
58

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran, 

(Ciputat: Lentera Hati,  2002), vol. VII, 72. 
59

Ibid.,73.  
60

Ibid., 73. 



45 

 

 

 

Artinya:, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan 

harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 

siksa yang pedih.” 

 

Dalam ayat ini menyebut sebagaian kezaliman yakni dengam 

memakan riba, merupakan perbuatan yang tidak manusiawi padahal 

sesunguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya, karena 

mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil.seperti melalui 

penipuan, sogok menyogok dan lain-lain.
61

 

Diatas bahwa Allah mengharamkan riba kepada ahli kitab. 

Pengharaman tersebut juga terdapat pada kitab taurat yang ada tangan para 

orang-orang ahli kitab pada perjanjian lama keluaran 22: 25 sebagai 

berikut “jika engkau meminjamkan uang diantara ummat-Ku orang yang 

miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku seperti orang 

penagih utang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga pada 

mereka”.62
selanjutnya adalah tahap ketiga yaitu QS. A<li‘Imra>n [3]:130. 

QS. A<li ‘Imra>n [3]: 130. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan. 

 

Ayat diatas dimulai dengan panggilankepada orang-orang yang 

beriman. Disusul dengan larangan memakan riba. Dalam ayat ini kata adh 

„afan mudha „afatan yang berarti berlipat ganda. Begitulah kebiasaan pada 

masyarakat jahiliyah, jika seorang tidak mampu membayar  utangnya, ia 

ditawari atau menawar penangguhan pembayaran, dengan menambah 

pembayaran sebagai imbalan penangguhannya.
63

 

Kata adh „afan mudha „afatan bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia 

bukan dalam arti bila penambahannya sedikit, atau tidak berlipat atau 

berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. kata adh „afan 

mudha „afatan bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan 

yang berlaku pada masa itu. Bagaimanapun, keputusan akhir bagi yang 

melakukan transaksi hutang piutang adalah firmanya: “bagimu pokok 

hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-

Baqarah[2] :279). Sepintas memang boleh jadi menghentikan riba bisa 

mengalami kerugian, namun dengan meninggalkan riba akan terjalin 

hubungan masyarakat yang harmonis dan sejahtera antar angota 

masyarakat sehinga bisa mengantarkan kebahagiaan.
64
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Setelah larangan ini Allah memerintahkan agar bertaqwa kepada-

Nya dengan menghindari siksaannya, baik meninggalkan riba maupun 

perbuatan keji lainya. Dalam tafsir al-Kashshaf dikemukakan bahwa Imam 

Abu Hanifah apabila membaca ayat 130 diatas, beliau berkata “inilah ayat 

yang paling menakutkan dalam al-Qur‟an, karena Allah mengancam 

orang-orang beriman terjerumus kedalam neraka yang disediakan untuk 

orang-orang kafir”65
 

Memang riba adalah kejahatan ekonomi terbesar, ia adalah 

penindas bagi yang butuh. Penindasan dibidang ekonomi lebih kejam dari 

pada penindasan dalan bentuk fisik, ia adalah pembunuh sisi kemanusiaan 

dan kehormatan secara berkesinambungan. Walaupun pelakunya 

mengucap kalimat syahadat dan menjalankan syariat islam maka ia adalah 

termasuk orang yang kafir ini menurut pendapat Muhammad Abduh.
66

 

Kemudian tahap terakhir ialah surat QS. Baqarah [2] : 275-279. 
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Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 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. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan 

dari Allah. Lalu ia berhenti  maka  baginya  adalah  apa  yang telah 

berlalu  dan urusannya  adalah  kepada Allah dan barang siapa yang 

kembali lagi, maka  mereka  adalah penghuni  neraka yang kekal di 

dalamnya. 

 

   Sebenarnya persoalan riba telah dibicarakan dalam empat surat 

yaitu: al-Baqarah,A<<<<li ‘Imra>n, al-Nisa >’, dan al-Ru>m . Tiga surat turun di 

Madinah setelah Nabi saw. Hijrah dari Mekkah sedangkan al-Ru>m turun di 

Mekkah. Berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah surat al-

Ru >m ayat 39 yang menyatakan, “suatu kelebihan yang kamu berikan agar 

ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak 

bertambah di sisi Allah”. Sedangkan surat al-Baqarah adalah ayat hukum 

terakhir yang diterima oleh Rasul saw. Umar Ibn Khatta >b berkata, bahwa 

Rosul saw. Wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya secara tuntas.
67

 

Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat sebelumya tentang 

pelarangan riba, kandungannya bukan sekedar melarang praktek riba, 

tetapi juga sangat mencela  pelakunya, bahkan mengancam mereka.
68

 

Orang-orang yang makan dengan transaksi riba, tidak dapat berdiri 

yakni melakukan aktivitas, melainkanseperti berdirinya orang yang 

dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh 

sentuhan (Nya). Ini menurut banyak ulama, terjadi di hari kemudian nanti, 
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yakni dibangkitkan dari kubur dengan sempoyongan, tidak tahu arah yang 

mereka tuju.
69

 

Mereka yang melakukan praktek hidup dalam situasi terombang 

ambing dan gelisah seperti pada jaman saat ini. Mereka menjadikan 

hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi lebih-lebih yang 

mempraktekkan riba mereka hidup tidak mengenal arah. 

Yang memperkenankan peringatan Allah yang berhenti melakukan 

praktek riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan) dan urusannya kembali kepada Allah. Mereka yang 

telah terlanjur melakukan praktek riba pada masa-masa lalu, maka hasil 

yang diperolehnya dari praktek riba tidak harus dibuang. Ayat ini 

membolehkan menggunakan hasil yang telah mereka peroleh, tetapi ini 

adalah yang terakhir (tidak diulangi).
70

 

Adapun yang kembali bertransaksi ribasetelah peringatan itu 

datang, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 

di dalamnya. Kata ini dipahami oleh sementara ulama siapa yang 

menghalalkan riba maka ia tidak percaya Allah dan dia akan kekal di 

dalam neraka. Bagaimana kalau mempraktekkan riba tanpa 

menghalalkannya? Diapun disiksa di neraka tetapi tidak kekal di 

dalamnya.
71

 

  QS. al- Baqarah [2]: 276.  
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Artinya:  Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah 

dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi 

pendosa”.(QS. Al-Baqarah [2] : 275- 276) 

 

Dalam ayat ini kata yamhaq diterjemahkan dengan arti 

memusnahkan, dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi 

sedikit demi sedikit hingga habis seperti halnya bulan purnama yang 

lenyap sedikit demi sedikit, demikian pula dengan praktek riba. 

Penganiayaan yang terjadi karena praktek riba menimbulkan 

kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian 

tersebut sedikit demi sedikit akan bertambah sehingga menimbulkan 

bencana di segala bidang khususnya di bidang ekonomi pada tingkat 

individu dan masyarakat.
72

 

Lawan riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan 

sedekah yang dilahirkan dari bantuan pemberian sedekah akan memberi 

ketentraman, ketenangan batin oleh pemberi dan yang diberi. Dari segi 

materi sedekah dapat mengembangkan dan menambah harta, seorang yang 

bersedekah dengan ikhlas akan merasakan kelezatan dan kenikmatan 

membantu, dan ini akan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa 

yang dapat mendorong untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi 
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lain penerima sedekah dan infaq akan mampu mendorong tercapainya 

daya beli dan penambahan produksi atau penghasilan.
73

 

Allah tidak menyukai, yakni tidak mencurahkan rahmat, 

kepada setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran dan 

selalu berbuat dosa.  

 

Ayat ini mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang 

mempraktekkan riba, bahkan kekufuran berganda seperti pada kata kaffar. 

Kekufuran berganda itu adalah sekali, ketika mereka mempersamakan riba 

dengan jual beli sambil menolak ketetapan Allah kemudian ketika 

mempraktekkan riba dan ketika tidak mensyukuri nikmat  yang mereka 

miliki, bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya. Orang 

yang melakukan banyak dosa karena penganiayaan bukan hanya satu 

orang tetapi kepada banyak orang, yang terpaksa melekukan transaksi riba 

kepada masyarakat luas.
74

 

QS. Al-Baqarah [2]: 277. 

  
 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan 

amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 
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Dalam ayat yang lalu dijelaskan ancaman terhadap orang-orang 

yang melakukan kekufuran , dan selalu berdosa, maka dalam ayat ini 

dikemukakan janji bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh,dan 

menjalan perintah Allah dengan sempurna. Ganjaran terhadap mereka 

(terpelihara) dari sisi tuhan mereka. Maka ganjarannya tidak akan hilang 

atau berkurang. Bahkan akan terpelihara dan bertambah. Bukankah allah 

telah memerintahkan kepada para wali untuk menjaga harta anak yatim 

dan mengembangkannya, dengan demikian Allah akan melakukan hal 

yang sama terhadap hamba-Nya. Ganjaran yang ada disisi-Nya dipelihara 

dan dikembangkan.
75

 

Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dengan kata ini bahwa 

Allah kapan dan dari siapapun berada dalam lindungan –Nya, dan tidak 

(pula)mereka bersedih hati menyangkut apapun. Karena apa yang mereka 

peroleh jauh lebih baik dari pada apa yang bisa jadi hilang.
76

 Kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan ayat berikutnya yaitu: 

QS. Al-Baqarah [2]: 278-279  
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Artinya: “Hai orang-orang yang  beriman, bertakwalah  kepada 

Allah  dan  tinggalkanlah  sisa-sisa  riba. jika  memang  

kamu  orang  yang  beriman.  Jika  kamu  tidak 

melakukannya,   maka   terimalah   pernyataan   perang   

dari Allah  dan  rasul  Nya  dan  jika  kalian  bertobat  maka  

bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim 

dan tidak  pula  dizalimi”. (QS. Al-Baqarah [2] : 278- 279). 

 

Bertakwalah kepada Allah . Pengertian ayat ini ialah agar kita 

menghindari siksa Allah. Atau menghindari jatuhnya sangsi dari Allah 

dengan cara menghindari semua praktek riba, kemudian tingalkan sisa 

riba  dengan maksud sisa riba yang belum di ambil. Dicontohkan oleh 

paman Nabi saw. Al-Abas bersama keluarga Bani Mughirah bekerja sama 

menghutangi orang-orang kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya ayat 

riba mereka masih memiliki sisa pungutan praktek riba tersebut ayat ini 

melarangnya untuk mengambil sisa riba tersebut dan membolehkan 

mengambil modal mereka.Jika kamuberiman. Penutup ayat ini 

mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri 

seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba maka ia tidak percaya 

kepada Allah dan janji-janji-Nya. Dan jika demikian maka perang tidak 

bisa dielakkan. Karena dalam ayat inimengumumkan perang itu.
77

 

Kemudian jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan , 

sehinga masih memungut sisa riba. Maka ketahuilah bahwa akan terjadi 

perang dahsyat dari Allah  dan Rasulnya. Kata dahsyat berasal dari 

nakirah kata harb. Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu. Tetapi 

ada pula yang memahami kata dahsyhat bukan perang tetapi dalam 
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ancaman. Yang dimaksud perang bukan hanya mengangkat senjata tetapi 

segala upaya yang bisa memberantas praktik riba.
78

 

Jika kamu bertaubat maka perang tidak akan terjadi tetapi mereka 

pelaku riba boleh mengambil pokok hartanya dengan tidak menganiaya 

dan dianiaya. Bisa jadi yang berhutang. Baik dengan praktek riba atau 

bukan tidak bisa membayar maka turunlah nasehatitu.
79

 

2. Riba Menurut Sayyid Qut {b dalam Tafsir Fi<> Zhila>l al-Qur‟an 

Berbeda dengan pandangan di atas tentang pemaknaan ayat-ayat 

riba dimana disini lebih mengarah kepada larangan segala bentuk praktek 

riba misalnya ketika Sayyid Qut }b menafsirkan ayat-ayat riba, dalam QS. 

al- Ru>m [30] : 39. 

 

 

 
 

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

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

bertambah pada sisi Allah. 

 

Oleh beberapa riwayat disebutkan, meskipun nashnya dimutlakkan 

yang mencakup seluruh wasilah yang digunakan oleh pemilik harta untuk 
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mengembangkan riba (praktik riba) dalam bentuk apapun juga 

menjelaskan cara mengembangkan harta. 

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk mencapai ridho Allah maka itulah orang-orang yang melipat 

gandakan hartanya (QS. al-Ru>m [30]:39) 

 

Inilah yang dibolehkan dalam mengandakan harta dengan jalan 

kebaikanyaitu zakat yang tanpa menunggu balasan dari manusia. 

Perbuatan ini semata-mata untuk menunggu keridhoan dari Allah. 

Bukankah dia yang memberikan rizki kepada manusia, bukan manusia itu 

sendiri dengan melakukan riba.
80

 

Maka hanya Allahlah yang melipatgandakan harta bagi orang-

orang yang menginfakkannya dengan tujuan untuk mendapat ridho dari 

Allah. Dia pula yang mengurangi harta orang-orang yang menjalankan 

riba yang bertujuan mendapatkan lebih dari manusia. Itu adalah 

perhitungan dunia, sementara berinfak perhitungan akhirat,dan padanya 

berlipat-lipat ganda yang menguntungkan di dunia dan akhirat.
81

 

Kemudian dalam QS. al-Nisa >’[4]: 160. 

 

Artinya: Maka disebabkan kezaliman kaum yahudi, kami haramkan 

atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang 

dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Juga karena mereka 

banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,mereka 

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
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dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta orang 

dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk 

orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang 

pedih. (QS. Al-Nisa >’[4]: 160-161.) 

 

Ditambahkan pula kepada mereka kemungkaran-kemungkaran 

baru yang berupa kezaliman dan menghalang-halangi manusia dari jalan 

Alloh, yang mereka lakukan secara terus-menerus, karena tindakan mereka 

memakan riba yang telah dilarang. Kemungkaran mereka itu dari 

sebelumnya hinga kini, maka, diharamkanlah atas mereka memakan 

makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, Allah 

menyediakan kepada orang kafir  dan diantaranya azab yang pedih.
82

 Ayat 

ini ditujukan kepada kaum yahudi dan orang-orang yang memakan riba. 

Selanjutnya dalam QS. A<li ‘Imra>n [3]: 130. 

 

 

 

 

 

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

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. A<li 
‘Imra>n[3]:130) 

 
Pembahasan  ini dimulai dari kata “adh‟afan mudha‟afah” qutb 

dalam membahas ayat ini mengartikan untuk mensifati peristiwa, bukan 
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sebagai syarat yang berhubungan dengan suatu hukun, yang 

mengharamkan riba secara qoth‟i terdapat pada surat al-Baqarah 

“tingalkanlah sisa riba (yang belum dipungut). Bagaimanapun bentuknya. 

Apabila telah ditetapkan prinsip ini, selesailah sudah pembicaraan 

tentang sifat riba. Sebenarnya praktek ribawi yang terjadi di jazirah Arab 

dan menjadi sasaran larangan itu, tetapi ia merupakan syifat yang lazim 

bagi sistem ribawi yang terkutuk itu, berapapun besar bunganya. 

Sistem riba berarti memutar uang menurut kaidah ini. Berarti 

sistem riba bukanlah hal yang sepele, tetepi ia merupakan tindakan yang 

berulang-ulang dilihat dari satu segi, dan bertumpuk-tumpuk dari segi lain. 

Riba akan terjadi seiring dengan perputaran waktu secara berulang-ulang 

dan mengalami pertambahan yang berlipat ganda, tanpa dapat dibantah 

lagi. 

Praktek riba bukan hanya  terjadi di Jazirah Arab, tetapi ia 

merupakan sifat lazin bagi sistem ini pada setiap waktu dan dimana saja. 

Riba merusak kehidupan spiritual dan moral manusia. Adapun akhirnya 

dengan larangan praktek riba, dengan menjalankan perintah dan takwa 

kepada Allah dengan mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. 

Adalah suatu yang mustahil, iman dan sistem riba berkumpul 

disuatu tempat. Kalau di sana terdapat sistem riba, maka para pelaku 

sistem riba telah keluar dari agama islam secara total, dan disana terdapat 

neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
83
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Kemudian datanglah penegasan akhir “taattilah Allah dan Rosul, 

supaya kamu diberi rahmat” ini adalah perintah yang umum untuk taat 

kepada Allah. Akan tetapi, menjadikan ayat ini mengiringi larangan 

memakan riba itu memiliki petunjuk khusus. Yaitu, tidak ada ketaatan 

kepada Allah dan Rosul bagi masyarakat yang memberlakukan sistem 

riba, kemudian datanglah perintah untuk berlomba-lomba mendapatkan 

ampunan dan surga yang luas yang disediakan bagi orang-orang yang 

bertakwa. Dijelaskan pula sifat orang-orang bertakwa “yaitu orang-orang 

yang menafkahkan hartanya, baik pada waktu lapang ataupun sempit”.84
 

Kemudiandijelaskantentangkecamanterhadap orang-orang 

pemakanribadalamsuratQS. al-Baqarah [2]: 275-279. 
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan 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 kembali 

(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 shalat 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 bertaubat (dari pengambilan 

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
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Sebagian besar kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “berdiri” pada ayat ini adalah berdiri pada hari kiamat 

ketika dibangkitkan dari kubur, akan tetapi menurut Sayyid Qut }b adalah 

gambaran nyata dalam kehidupan manusia di dunia ini juga. 

Karenasesuaidenganancaman Allahdan Rasulnya yang 

disebutkanpadaayatsesudahnya, 

ancamanperangsudahterjadidanterusterjadihinggasekarang.Jugadikenakant

erhadap orang-orang sesatseperti orang-orang yang 

terkenapenyakitgilasebagaiakibatdari system riba.
85

 

Setiapperbuatanribawiadalah haram, baikdalambentuksebagaimana 

yang sudahterkenalpadajamanjahiliahmaupundalambentuk-bentukbaru, 

jikamengandungunsurpokok-pokokriba, atauterdapat cirri-ciririba, tamak, 

individualistik, danpertaruhan, 

setiapperbuatanribawijagadilarangselamaterdapatunsur-unsurkejahatan, 

yaituperasaanuntukmemperolehkeuntungandengancaraapapun. 

Orang-orang yang memakanribatidakdapatberdirimelainkanseperti 

berdirinya orang yang kemasukansetan(tekanan) penyakitgila. 

 

Merekatidakdapatberdiridanbergerak di 

dalamkehidupaninimelainkanseperti orang gila yang sempoyongan, 

gelisah, dansesat, sertatidakmendapatkemantapan, ketenangan, 

dankedamaian.Sekarangini di duniaseringdilandapeperanganuratsaraf, 

danberbagaipergolakan yang tidakadahenti-hentinya di sana-

sini.Kenyataaniniadalahkesengsaraan yang sulitdanberat yang 
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tidakdapatdihilangkanolehperadaban materialis 

sertakeenakanpadajamansekarangini di seluruhdunia. 

Tidakdiragukanlagibahwa orang yang menghalalkanapa yang 

diharamkanolehAllah, berlakuatasnyasifatkekafirandandosa, 

meskipunmerekamengucapkanseribukalimat‚la>ila>haillalla>h, Muh}ammad 

rasu>lulla>h”.KarenaIslambukanlah kata-kata yang diucapkanolehmulut, 

tetapiiaadalah kata kehidupandan sistem amal. 

Mengingkarisebagianberartimengingkarikeseluruhan.
86

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakanamalsaleh, 

mendirikanshalat, danmenunaikan zakat, merekamendapatpahala di 

sisituhanya.Tidakadakekhawatiranterhadapmerekadantidak 

pulamerekabersedihhati. 

 

Unsurdalampengertianiniadalah zakat, 

yaitupemberianhartatanpamengharapkanimbalandanbalasan.Sesungguhnya

, zakat merupakankaidahmasyarakat yang setiakawandansalingmenolong, 

yang tidakmembutuhkanjaminan-jaminan sistem ribadisisi manapun 

dalamsegi-segikehidupan.DalamnegaraIslam, zakat 

dapatditetapkansebagaihal yang diwajibkan, bukansebagaiamalperorangan. 

Dengan zakat negaradapatmenjaminsetiap orang Islam yang kekurangan. 

Merekamendapatpahaladisisituhannya, tidakada rasa 

takutatasmereka, dantidak pula merekabersedihhati. 

 

Padawaktu yang 

samaAllahmengecampelakuribadanmasyarakatpenggunasistemribabahwa

merekakehilanganberkah, binasa, bingung, tersesat, gelisah, dantakut. 
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Manusiasudahmenyaksikankenyataanbahwaapa yang dijanjikan Allah 

ituterjadidikalanganmasyarakatmuslim. Apa yang 

diancamkanjugaterjadidimasyarakatpenggunariba.
87

 Sesuai QS. Al-

Baqarah [2]: 278-279. 

 
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 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, 

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu 

pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya. 

 

Nash inimenghubungkankeimanan orang-orang yang 

berimanuntukmeninggalkansisariba.Merkabukanlah orang-orang yang 

berimankecualijikamerekabertaqwakepada Allah SWT 

danmeninggalkansisa-sisariba, tidak ada imantanpaketaatan, ketundukan, 

dankepatuhanterhadapapa yang diperintahkanoleh Allah SWT. 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman. 
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Sesungguhnya, dibiarkansajauntukhasilriba yang telahlampau, 

yang belumditetapkankeharusanmenarikkembali modal hartamereka yang 

bercampurdenganhasilriba. 

jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

 

AlangkahmenakutkannyaperangdariAllahdanRasul-Nya.perang 

yang dihadapijiwamanusia.Perang yang menakutkan yang 

sudahdiketahuiakibatnyadansudahdipastikanakanterjadipadamanusia yang 

zalim. Yaitu, pararentenirpemilik modal inilah yang 

mengobarkanperangkepadaAllah.
88

 

Jikakamubertobatdaripengambilanribamakabagimupokokhartamu.

Kamutidakmenganiayadan pula tidakdianiaya. 

 

Tobatdarikesalahan, yaitukesalahanjahiliyah yang 

tidakterikatolehjamandanaturan, yang 

menyimpangdariaturanAllah.Menarikkembali modal yang 

murniadalahsuatukeadilan yang tidakmenganiayapemberiutangdan yang 

diberiutang.
89

Iniakanmudahdilakukanjikahatimerekamemilikiimandanniat 

yang baikuntukmelakukantransaksi yang mendatangkanharta yang baik 

pula, sehinggaterciptalahkeharmonisandalambermasyarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS KOMPARASI KONSEP RIBA M. QURAISH SHIHAB DAN 

SAYYID QUT {B DALAM TAFSIR AL-MISHBAH  

 DAN FI< ZILA<L AL-QURAN  

 

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan tentang konsep riba 

menurut M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b dalam tafsir al-Mis }bah dan Fi> 

Zila>l al-Qur’an. Dalam mengajarkan konsep riba kedua tokoh memiliki 

karakteristik yang bermacam-macam dan diantara karakteristik tersebut 

memiliki persamaan dan perbedaan, karena hal tersebut dipengaruhi oleh 

sosial historis, pemikiran masing-masing tokoh, kemudian konsep riba 

menurut kedua tokoh ditemukan persamaan dan perbedaan sebagai berikut: 

A. Persamaan Antara Konsep Riba Menurut M. Quraish Shihab dan 

Sayyid Qut }b. 

1. Kedua tokoh ini memiliki pendapat  yang sama ketika menafsirkan 

QS.A<li„Imra>n [3]: 130. 

M. QuraishShihabketikamengartikan kata “adh‟afanmudh‟afah” 

bukanlahsebagaisyarat hukumtetapi 

mensifatisebagaiperistiwamasalalupadamasaturunnyaayat-ayat al-Qur‟an 

yaitu sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku pada masa 

jahiliyah. 

Pelbagai pandangan tentang arti “adh‟afan mudha afatan” dari 

segi bahasa adh‟af  adalah bentuk plural dari kata dhaif yang diartikan 
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sebagai sesuatu bersama dengan ganda. Dengan kata lain adh‟afan 

mudha‟afan adalah pelipat gandaan yang berkali-kali. 

Riwayat yang menyebutkan riba berlipat ganda pada masa 

turunnya al-Qur‟an diantaranya: dari Ibn Zaid bahwa ayahnya 

mengutarakan bahwa riba pada masa turunnya al-Qur‟an ketika jaman 

jahiliyah adalah dalam perlipat gandaan dan umur hewan. Seseorang yang 

berutang, apa bila tiba masa pembayarannya didatangi oleh debitor dan 

berkata padanya “bayarlah atau kamu tambah untukku”, maka apabila 

kreditor memiliki sesuatu untuk pembayaran, ia melunasi utangnya, dan 

bila tidak ia menjadikan utangnya (bila seekor hewan) hewan yang lebih 

tua usianya (dari hewan yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjam 

berumur setahun dan memasuki tahun kedua (binti makhadh). Dijadikan 

pembayarannya binti labun yang berumur dua tahun dan telah memasuki 

tahun ketiga kemudian menjadi hiqqah dan seterusnya menjadi jaziah dan 

berlanjut, sedangkan yang di pinjam berupa uang, debitor mendatanginya 

untuk menagih, bila tidak mampu ia bersedia melipatgandakan yang 

semula 100 menjadi 200 di tahun berikutnya dan apabila belum terbayar 

dijadikan 400. Demikian sampai ia mampu membayar.
90

 

Riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktekan pada 

masa jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang 

lain kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu tambahan sekian 
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sebagai imbalan penundaan pembayaran” maka ditundalah pembayaran 

tersebut untuknya. 

Diriwayatkan dari Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa 

jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain  dengan 

pembayaran sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, 

sedangkan yang bersangkutan tidak bisa membayar, ditambahlah jumlah 

utangnya dan ditangguhkan masa pembayaranya.
91

 

Samahalnya yang dijelaskandalamtafsir Fi> Zila>lial-Qur’an 

ketikamengartikan kata “adh‟afanmudh‟afah” 

SayyidQut }bmengartikannyasebagaimenyifatiperistiwa, bukansebagaisyarat 

yang berhubungandengansuatuhukum.
92

 

Praktek riba yang terjadi di Jazirah Arab yaitu pada masa jahilliyah 

yang menjadi sasaran pelarangan riba, tetapi pelarangan tersebut hanyalah 

untuk mensifati yang lazim dilakukan pada masa ini. riba pada masa 

jahilliyah adalah riba yang dinamai dengan riba yang keji dan atau 

berlebih-lebihan, yaitu keuntungan berganda. tambahan yang berlebih-

lebihan setelah tiba pelunasan dan tidak ada penambahan yang berlipat 

atau berlebih seperti yang dilakukan dalam riwayat pertama, seperti 

memberikan 100 dengan mengembalikan 200 atau lebih bisa juga kurang 

dari jumlah tersebut. Rupanya mereka merasa berkecukupan dengan 

keuntungan tersebut, tetapi apabila telah tiba masa pelunasan dan belum 

juga dilunasi, sedangkan mereka memaksa untuk mengadakan 
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pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan, disebut juga dengan riba 

nasi‟ah (riba akibat penundaan). Hal ini mengantarkan satu dari dua 

kemungkinan: (1) Memahami masing-masing riwayat secara berdiri 

sendiri, sehingga memahami bahwa “riba yang terlarang adalah 

penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik penambahan 

tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda; (2) Memadukan 

riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang 

dimaksud oleh riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah 

penambahan yang berlipat ganda, yang pasti bahwa teks yang berarti 

“berlipat ganda” mengandung arti, jika tidag berlipat ganda maka tidak 

dilarang. Tetapi teks tersebut bukan merupakan ayarat yaitu sekedar 

menjelaskan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa 

turunnya ayat-ayat al-Qur‟an yaitu pada masa jahilliyah. 

Perlu digaris bawahi bahwa riwayat-riwayat tersebut ketika 

membahas QS.A<li ‘Imra>n [3]: 130, penambahan yang digambarkan 

riwayat tersebut tidak dilakukan pada waktu transaksi, tetapi 

dikemukakan oleh kreditor atau debitor pada saat jatuhnya masa 

pembayaran. Pelipatgandaan yang disebutkan riwayat pertama adalah 

perkalian dua kali dan selanjutnya hanya sekedar penambahan karena 

ditangguhkannya masa pembayaran. M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut}b 

menafsirkanQS. A<li ‘Imra>n [3]: 130. Bukanlah sebagai hukum tetapi 

hanya sekedar menggambarkan peristiwa yang lazim dilakukan orang-
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orang jahilliyah pada masa turunya al-Qur’an yaitu praktek riba yang 

dilakukan oleh orang-orang yahudi pada waktu itu.  

2. Mempunyaikesamaanketikamengartikan kata ribapadaQS.al-Ru>m [30]: 

39. 

M. QuraishShihab mengutip dari pendapat  al-Qurt }ubi >, Ibn al 

„Arabi dan Al-Zarkashi bahwasanya yang dimaksud riba dalam ayat ini 

riba diartikan halal, karena dari delapan ayat-ayat riba hanya pada QS. al-

Ru>m [30]: 39 yang tidak menggunakan wa>u, ditulis dengan riba>. 

Perbedaan tulisan itu sebagai salah satu indikator tentang perbedaan 

maknanya. Dalam ayat ini diartikan sebagai riba yang halal yaitu hadiah. 

Sedangkan kata riba dalan ayat lain diartikan sebagai riba yang haram. 

Sedangkan arti dan apa saja yang kamu berikan dari harta berupa 

riba yaitu tambahan yang berupa hadiah terselubung dengan tujuan agar 

dia bertambah bagi kamu pada harta manusia  yang kamu beri hadiah itu 

maka ia tidak bertambah pada sisi Allah. Karena Allah tidak 

memberkatinya. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah 

yang suci.
93

 Dalam hal ini  yang dimaksud zakat adalah agar manusia 

menafkahkan hartanya dengan jalan yang benar tanpa mengharapkan 

imbalan apapun  sehingga apa yang diberikannya kepada orang lain itu 

mendapat berkah dari Allah SWT.Demikian juga Sayyid Qut }b, 

mengartikan kata riba dalam ayat ini sebagai hadiah seperti yang 

dijelaskan dalam tafsir Fi> Zilla>l al-Qur’an, yaitu orang-orang yang 
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mengembangkan harta dengan memberikan hadiah kepada orang-orang 

kaya agar hadiah tersebut dibalas dengan berlipat-lipat, walaupun jalan ini 

bukan jalan yang benar dalam mengembangkan harta.
94

 

Quraish Shihab dan Sayyid Qut}b menafsirkan  ayat ini diuraikan 

tentang pemberian hadiah yang mempunyai maksud-maksud tertentu 

yaitu: memberikan hadiah kepada orang-orang kaya agar pemberiannya itu 

mendapat imbalan yang berlipat ganda. Padahal siapa yang menafkahkan 

hartanya dengan riya serta untuk mendapatkan popularitas, maka ia akan 

kecewa dan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk 

memperoleh imbalan di balik pemberiannya maka itu bukanlah sesuatu 

yang baik walaupun tidak terlarang. 

Umat Islam dilarang mengambil riba dalam bentuk apapun, 

larangan ini secara tegas terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadis. Larangan 

riba yang terdapat di dalam al-Qur‟an diturunkan secara bertahab seperti 

pelarangan khomer
95

 yaitu melalui empat tahap. Pertama, menganggap 

bahwa pinjaman riba yang lahir seolah-olah untuk menolong ,yaitu sebagai 

suatu perbuatan yang mendekati taqarub kepada Allah SWT. pada 

hakikatnya justru menjerumuskan (QS. al-Ru>m[30]: 39). Kedua, riba 

digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam memberi 

balasan yang keras kepada orang-orang yahudi yang memakan riba.(QS. 

al-Nisa >’ [4]: 160-161). Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada 

suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengambilan bunga dengan tingkat 
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yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada 

masa jahilliyah, tetapi bukan menjadi persaratan diharamkanya riba (QS. 

A<li „Imra>n [3]:130). Keempat, demikian juga dengan QS. al-Baqarah [2]: 

278-279 sebagai tahap terakhir. Disini dijelaskan bahwa Allah Swt. 

dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang 

diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir penuntas masalah riba. 

4. Memiliki kesamaam ketika membahas QS. al-Baqarah [2]: 277 

  M. Quraish Shihab memberi pembahasan bahwa Merupakan 

kebiasaan al-Qur‟an menggandengkan sesuatu dengan lawannya  yaitu 

riba dengan zakat dan sedekah agar perbandingan yang diharapkan 

menggandeng mereka untuk memilih yang terbaik, kalau ayat yang 

sebelumnya dijelaskan ancaman terhadap orang-orang yang berulang-

ulang melakukan kekufuran dan selalu berdosa, maka dalam ayat ini 

dikemukakan janji bagi mereka yang beriman, beramal shaleh, serta 

menunaikan zakat secara berkesinambungan, menunaikan zakat dengan 

sempurna agar mereka mendapat ganjaran yang tidak akan hilang dan 

berkurang.
96

 

 M.Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b menjelaskan ayat ini mengenai 

anjuran untuks menunaikan zakat dan mengerjakan amal shaleh untuk 

melindungi manusia dari sistem riba yang keji. Zakat merupakan pilar 

untuk melawan kekufuran dan kezaliman masyarakat jahiliyah yang 

melakukan sistem riba. Dengan adanya zakat dapat mewujudkan 

                                                           
96

 M. QuraishShihab, al-Mishbah, vol. I, 557. 



72 

 

 

masyarakat yang setia kawan dan saling tolong menolong.
97

 sehingga 

Allah akan memelihara pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan, 

ibadah, tolong menolong, serta menjanjikan keamanan, kebahagiaan bagi 

mereka yang mengerjakanya. 

 Zakat merupakan sendi ibadah yang sangat penting. Apabila kita 

pandang secara keseluruhan perekonomian maka dapat dikemukakan 

bahwa dalam perekonomian dunia, pemilik mutlak terhadap segala 

sesuatu yang ada di muka Bumi, termasuk harta benda hanyalah Allah 

SWT. Kepemilikan oleh manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas untuk 

melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya salah 

satunya dengan menunaikan zakat guna untuk mencegah perbuatan keji 

seperti riba. Uang bukan sebagai komuditas alat pemuas segalanya serta 

tidak boleh “nganggur”, melainkan sebagai alat tukar dan investasi 

produktif demi kemakmuran umat manusia. 

 Zakat juga untuk mengatur kepada pemilik harta kekayaan untuk 

memberi tekanan guna menggunakan harta kekayaan pada segi-segi yang 

bermanfaat yaitu segi-segi yang sejalan dengan ketentuan al-Qur‟an dan 

Sunnah. Apa yang bermanfaat bagi masyarakat adalah apa yang 

berhubungan keperluan mereka. Kesejahteraan masyarakat selalu 

berkembang seiring dengan perkembangan nilai hidup mereka. Konsep 

kesejahteraan masyarakat dahulu pada syariat zakat diturunkan. Berbeda 

dengan kesejahteraan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu untuk 
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meletakkan peraturan zakat yang tidak diubah yaitu  pengeluaran harta 

yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang penting buat kita sekarang 

bukan menjalankan sikap hidup yang berkembang ini dengan kekayaan 

mereka yang dihambur-hamburkan, akan tetapi menyambut kehadiran 

zakat dengan menggunakan harta kekayaan yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat tidak hanya diartikan sebagai kewajiban saja 

tetapi membelanjakan suatu jenis harta benda yang khusus sebagaimana 

jenis harta zakat yang secara kondisional seperti yang pernah 

dicontohkan Rasulullah SAW. dahulu yaitu disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hidup yang berkembang pada masa 

sekarang. 

 

 

B. PerbedaanAntaraKonsepRibaMenurut M. 

QuraishShihabdanSayyidQut}b. 

Meskipun banyak kesamaan dari keduanya yang meliputi tempat 

mengenyam ilmu pendidikan dan mempunyai kesamaan dari latar 

belakang keluarga yang sangat menomorsatukan ilmu pendidikan, namun 

M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b juga mempunyai perbedaan 

pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam beberapa 

pembahasan di atas banyak juga pendapat yang berbeda dalam pemikiran 

M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b, antara lain: 
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1. M. QuraishShihab, memandangbahwa yang menjadipersoalan kata 

“adh‟afanmudh‟afah” tidakpentinglagi, 

Karenaapakahinisyaratataubukan, bersifatgandaataubukan, 

padaakhirnya yang diharamkanadalahsegalabentukkelebihan. 

Namunperludigarisbawahibahwakelebihanyangdimaksudadalahkondisi 

yang samaseperti  yang terjadipadamasaturunnya al-Quran dan yang 

diisyaratkanolehpenutupayat al-Qur‟an QS. al-Baqarah [2]: 279 

tersebut, yaitula> 

tazhlimu>nawala>tuzhlamu>n(kamutidakmenganiayadantidakdianiaya) 

Praktikribapadamasaturunnya al-Qur‟an, 

menunjukkanbahwapraktiktersebutmengandungpenganiayaandanpeninda

santerhadap orang-orang yang membutuhkan, 

sebagaimanauraiantentangribadihadapkandengansedekah.Ayat di 

ataslebihmemperkuatbahwakelebihan yang 

dipungutberbentukberlipatganda yang berkali-kali 

merupakanpenganiayaanbagisipeminjam, seperti pelipatgandaan yang 

berkali-kali dalam riwayat di atas.
98

 

2. Berbeda dengan SayyidQut}bdalamFi> Zila>lal-

Qur’anmenjelaskansecarategas tentang ayat ini, pelaku riba 

dikecamandan diancaman dengan sengat menakutkan di dunia dan di 

akhirat. Setiapperbuatanribawiadalah haram 

baikdalambentuksebagaimana yang 
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sudahterkenalpadajamanjahiliyahmaupundalambentuk-

bentukbarupadajamansekarangmaupunakandatang, jikamengandung 

unsur-unsurribaatauterdapat ciri-

ciripemikiranribawipadanyauntukmemperolehkeuntungandengancaraapa

pun.
99

 

Orang-orang yang menghalalkanapa yang diharamkanoleh Allah, 

yaitu perbuatan riba dan dosa besar 

berlakuatasnyasifatkekafirandandosa, meskipun mengucapkanberibu-

ribukalimat “laailaahailaaullah, Muhammadar-

rosulullah”.Karenaislambukanlah kata-kata yangdiucapkandimulutsaja, 

tetapiiaadalahtatakehidupandansistemamal. 

Mengingkarisebagianberartimengingkarikeseluruhan.Mengenaikeharama

nribatidakadakesamaranlagi.Menganggap halal 

danmenegakkankehidupandiatasdasarribatidaklainhanyalahkekafirandan

dosa.
100

 

Kedua mufasir ini memiliki perbedaan penafsiran yang sangat 

signifikan yaitu Quraish Shihab memandang bahwa riba itu 

diperbolehkan dengan syarat tidak menganiaya dan dianiaya seperti yang 

dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 279 . karena riba pada masa 

jahilliyah dahulu selain berlipat ganda disertai pula dengan penganiayaan 

dan penindasan yaitu bila belum bisa melunasi hutangnya pada masa 

tempo yang telah ditentukan maka dilipatgandakan bunganya dengan 
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berkali-kali sampai bisa melunasinya. Berbeda dengan penafsiran Sayyid 

Qut}b yang melarang berbagai jenis riba yang didalamnya terdapat 

penambahan apapun bentuknya tanpa adanya usaha yang melatar 

belakangi penambahan itu ditambah juga pada masa beliau pemerintahan 

yangdialami dalam masanya sangat mengancam bahkan membunuh 

orang-orang yang melawan pemerintahan Sayyid Qut }b termasuk salah 

satu orang yang dieksekusi mati oleh pemerintah pada waktu itu karena 

melawan kekejaman pemerintahan di negaranya. 

Perlu digaris bawahi bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an 

Quraish Shihab lebih menonjolkan aspek kebahasaan
101

 yaitu 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan perkata, sehingga mudah 

dipahami apa maksud dan tujuan ayat-ayat tersebut. Sedangkan karya-

karya Sayyid Qut }b lebih menonjolkan aspek bahasa sastranya
102

 

sehingga sulit dipahami bahkan selain itu dalam menafsirkan tafsir Fi> 

Zila>li Al- Qur’an, Beliau selesaikan di dalam penjara. 

C. AnalisisRelevansiantaraKonsep M. 

QuraishShihabdanSayyidQut}btentangRibadalamKonteksKekinian. 

Selanjutnyadaripembahasaninitentangribadalamtafsiral-Misbahdan 

Fi> Zila>lial-Quran dalamkontekskekinian. 

1. Konsepribamenurut M. QuraishShihab 
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Menurut pendapat penulis, dapatditarik gagasan 

sementarabahwagagasan yang disampaikan M. 

QuraishShihabiniterkesanmemberikankelonggarankepada orang-orang 

yang melakukantransaksipinjammeminjamatausistem yang 

mengandungunsurriba.Ketikaseseorangmelakukanperbuatan yang 

mengandungsistemriba yang 

dimanaterdapatkelebihanpengembalianataubungadalam modal 

pokoknyatanpaada unsur 

penganiayaandanpenindasandiantaraparapelakunyamakadiperbolehkan.Na

munbiladiantarapelakunyaada yang dirugikanatauada unsur-

unsurpenganiayaandanpenindasanmakadilarang. 

Namun, 

halinidapatmenimbulkanpertanyaanbaruyaitupenindasandanpenganiayaans

epertiapa yang dilarangolehM.QuraishShihabini. Hal 

iniakanmemunculkanperbedaanpendapatlagi, 

danmemberikankesanbahwapandanganinitidakmampudijadikanpegangans

epanjangmasa. Diketahuibersamabahwa al-Qur‟an adalahsumber hukum 

dansekaliguspedomanbagikehidupansemuamanusiadari dahulusampai 

mendatangbahkansampaitidakadakehidupanlagi.Dengandemikian al-

Qur‟an tidakdapatterkalahkanolehkonteksmasyarakat yang 

sepertiapapundansampai kapanpun, seperti halnya ayat-ayat yang 

membahas tentang riba digunakan sampai sekarang dalam masalah 

perekonomian perbankkan meskipun banyak pertentangan dan perbedaan 
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dalam penafsirannya, ada yang membolehkan seperti M. Quraish Shihab 

tetapi dengan syarat tidak menganiaya dan tidak dianiaya ada juga yang 

melarang dengan tegas yaitu Sayyid Qut }b seperti halnya dalam 

pembahasan sekripsi ini. 

2. KonsepribamenurutSayyidQut}b. 

Konsep yang 

diajarkansayyidQut}bmemberikankesankepadakaummuslimbahwasanyame

ningalkansistemribaadalahsuatukeharusanbahkansuatu yang diwajibkan. 

Hal iniberdasarkankaryanyatafsirFi> Zila>li al-Quranyaitu, 

sistemribadalambentukapapundilarang, 

bahkanpelakunyaakandikecamdandiancamoleh Allah. Seseorang yang 

melakukanperbuatanmenghalalkanapa yang diharamkanoleh Allah 

berlakusifatkekafirandandosameskipunmengucapkanseribukalimatsyahada

t.
103

 

Konsepinisesuaidengankesepakatanparaulama‟. Hal 

inimembuktikanbahwa, konsep yang ditawarkanSayyidQut }bini bisa 

dijadikanpedomandansuatukonteksapasajadandimanapun, 

karenasesuaidengan al-Qur‟an. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Ribasecarabahasaadalahtambahan, 

sedangkanmenurutistilahadalahpenambahan-penambahan yang 

diisyaratkanoleh orang yang memilikihartakepada orang yang meminjam 

hartanyakarenapengunduranjanji, pembayaranolehpinjamandariwaktu 

yang telah di tentukan.M. Quraish Shihabmengartikanriba yang 

dilarangadalahriba yang 

mengandungunsurpenindasandanpenganiayaanpadapelakunyapadajamanja

hiliyah, bilatidakterdapat unsur penganiayaandanpenindasan walaupun 

terdapat penambahan yang berlipat-lipat pada modal pokoknyamakaboleh. 

2. SayyidQut}bmemberipengertianribaadalahsuatutambahan modal 

dengancaraapapuntanpaadausahadilarangdanpelakunyadiberiancamandank

ecamanoleh Allah SWT dan Rasul-

Nya.Parapelakuribatermasukkafirdanberdosabesar, bahkan mengucapkan 

beribu-ribukalimatsyahadatpuntetapkafirdantelahkeluar dari agama Allah 

SWT. 

3. Persamaan-persamaan di antara pendapat M.Quraish Shihab dan Sayyid 

Qut}b yaitu ketika pada kata adh afan mudha‟afatankeduanya menganggap 

bukan sebagai hukum tetapi sebagai syarat untuk mensifati sebuah 

peristiwa masa lampau yaitu pada masa turunnya al-Quran ketika 

membahas masalah riba di kalangan kaum jahilliyah, sedangkan 
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perbedaannya adalah Quraish Shihab menganggap riba yang dilarang 

bukanlah yang berlipat ganda (beliau memberi gagasan apakah setiap yang 

berlipat ganda itu dilarang) riba yang dilarang yaitu riba berlipat ganda 

yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan seperti berlipat 

ganda yang berkali-kali sampai yang bersangkutan dapat membayarnya. 

Sedangkan Sayyid Qut }b memberi gagasan bahwa suatu yang terdapat 

pengandaan tanpa ada usaha itu dilarang bahkan dalam bentuk dan model 

apapun. 

B. SARAN 

1. Untuk masyarakat muslim 

Diharapkan setelah adanya kajian ini, masyarakat mampu memilih 

dan memilih ajaran konsep yang tepat yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Bukan hanya memandang mudah atau sulitnya. Karena semua meyakini 

bahwa tidak ada ajaran atau kewajiban dari Allah yang mempersulit 

umatnya. 

Setelah mampu mengikuti ajaran yang sesuai selanjutnya adalah 

melaksanakan ajaran sebagaimana yang telah diajarkan. Selalu berhati-hati 

dalam melakukan kegiatan perekonomian dalam masyarakat dimanapun 

berada. Menjadi pribadi muslim yang baik dan benar. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama, 

agar dapat memberikan data yang lebih sempurna, karena peneliti 
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menyadari bahwa data yang telah dipaparkan dalam skripsi ini belum 

dapat menjelaskan secara keseluruhan aspek yang terkait. 

Dengan demikian, maka pemaparan dari hasil penelitian tentang 

konsep “riba menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Sayyid Qut }b 

dalam tafsir al-Mishbah dan Fi Zila >li al-Qur‟an” (studi komparasi) selesai 

sampai disini, semoga dapat memberikan manfa‟at. 

 


