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Abstrak 

Pergerakan finansial merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia 

dalam menyikapi persoalan kehidupan. Bagi umat Islam, AlQur'an adalah pembantu sekaligus 

pembantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dan dalam semua aktualitas langsung. Sunnah 

Nabi SAW memperjelas substansi Al-Qur'an, banyak reff dari Al-Qur'an dan hadits Nabi yang 

menyemangati individu untuk bekerja tanpa lelah dan melemahkan individu yang lesu. Namun, 

tidak semua latihan moneter dibela oleh Al-Qur'an. Sehubungan dengan sistem pelajaran Islam, 

latihan keuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan diciptakan memiliki beberapa 

pedoman dan kualitas moral atau etika dalam peraturan Islam. Allah telah menurunkan 

makanan ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia sedemikian rupa yang telah dihalalkan 

oleh Allah dan dibebaskan dari segala kegiatan yang mengandung riba. Sebagaimana dirujuk 

dalam Q.S. Al Baqarah/ 2 : 278 

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278). 

Dalam ayat ini diperintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa 

riba. Masalah riba dapat dikatakan sudah “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam 

maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan masalah yang pelik dan sering terjadi 

di masyarakat, hal ini dikarenakan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi 

dalam ekonomi (dalam Islam disebut kegiatan muamalah). 

Pemahaman masyarakat tentang riba masih kurang karena masyarakat 

hanya tahu bahwa riba itu haram, tidak tahu secara detail juga tidak tahu 

jenis-jenis riba. Masyarakat memang paham bahwa riba itu haram tetapi 

masyarakat hanya tau riba itu bunga, masyarakat belum tahu bahwa riba 

itu banyak jenisnya dan macamnya. Hanya sebagian besar masyarakat 

yang paham bahwa riba itu haram dan dilarang agama, ada juga sebagian 

masyarakat yang tidak tahu apa itu riba. 

Faktor -faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat di 

Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar tentang riba 

adalah pengetahuan, pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, 

faktor sosial atau lingkungan, faktor informasi, dan faktor pendidikan. 

Keys : Analisa, Pemahaman Masyarakat, Riba 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

Diskusi mengenai riba sudah sangat tua dalam peradaban Islam, sama tuanya dengan usia agama 

Islam itu sendiri. Diskursus riba telah mulai dilontarkan Nabi Muhammad saw, pada periode 

Mekah akhir dari dakwahnya. Pada masa dimana rasulullah masi ada kegiatan umat islam 

tergolong masih berjalan dengan baik. Tidak pernah muncul perbedaan paham yang dapat 

memecah belah kesatuan umat islam. Sebab, adanya Rasulullah Saw di tengah-tengah umat 

islam 

pada saat itu selalu menjadi sosok yang dapat menyelesakan segala bentuk sengketa atau 

permasalahan. 

Pada saat Rasulullah Saw meninggal dunia kegelisahan mencapai puncak sebab umat islam di 

tuntut untuk lebih mandiri dalam menghadapi segala persoalan yang datang berikutnya. Sejak 

saat itu pula, benih-benih persoalan yang dapat berakibat pada perpecahan pun muncul. Untuk 

menghindari terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin dalam menyikapi suatu persoalan, 

Rasulullah Saw secara tegas menyatakan bahwa kaum muslimin diharuskan selalu memegang 

teguh keputusan yang di tetapkan di dalam Al-Qur’an dan alHadits. Tampaknya, dalam beberapa 

dekade terakhir, di kalangan kaum muslimin semakin mengalami perdebatan sengit terkait isu-

isu kontemporer belakangan ini. Isu kontemporer yang hangat-hangat menjadi bahan 

pembicaraan seputaran riba dan bunga. Perdebatan ulama mengenai riba bukanlah hal yang baru 

lagi, sebab diskusi panjangan mengenai riba sudah muncul sejak munculnya islam itu sendiri. Di 

zaman modern, setelah penetrasi institusi keuangan Barat ke dalam masyarakat Muslim, diskusi 

mengenai ini mendapat banyak perhatian para ahli dalam kajian Islam khususnya para ahli 

hukum syariah terkait dengan masalah bunga (interest).Mayoritas ulama dan fatwa lembaga-

lembaga keagamaan Islam menolak system bunga dan memandangnya sebagai termasuk kategori 

riba. Namun beberapa sarjana Islam secara individual menerima sistem bunga sebagai 

keniscayaan dalam sistem ekonomi modern dan tidak menganggapnya sebagai riba dengan 

berbagai alasan. Sejak bergulirnya wacana ekonomi Islam dan berkembangnya institusi 

keuangan dan lembaga bisnis syariah selama beberapa dasawarsa terakhir, diskusi mengenai 

bunga dan riba kembali mengemuka karena ekonomi Islam menjadikan bebas bunga sebagai 

paradigmanya. Diskusi mengenai ini di tengah masyarakat masih berlangsung. 



Pergerakan finansial merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia 

dalam menyikapi persoalan kehidupan. Bagi umat Islam, AlQur'an adalah pembantu sekaligus 

pembantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dan dalam semua aktualitas langsung. Sunnah 

Nabi SAW memperjelas substansi Al-Qur'an, banyak reff dari Al-Qur'an dan hadits Nabi yang 

menyemangati individu untuk bekerja tanpa lelah dan melemahkan individu yang lesu. Namun, 

tidak semua latihan moneter dibela oleh Al-Qur'an. Sehubungan dengan sistem pelajaran Islam, 

latihan keuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan diciptakan memiliki beberapa 

pedoman dan kualitas moral atau etika dalam peraturan Islam. Allah telah menurunkan makanan 

ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia sedemikian rupa yang telah dihalalkan oleh Allah 

dan dibebaskan dari segala kegiatan yang mengandung riba. Sebagaimana dirujuk dalam Q.S. Al 

Baqarah/ 2 : 278 

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278). 

Dalam ayat ini diperintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba. 

Masalah riba dapat dikatakan sudah “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun 

dalam peradaban Islam karena riba merupakan masalah yang pelik dan sering terjadi di 

masyarakat, hal ini dikarenakan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi dalam 

ekonomi (dalam Islam disebut kegiatan muamalah)  yang sering dilakukan oleh manusia dalam 

aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi utang, namun 

dari sumber tersebut dapat berupa pinjaman, jual beli dan sebagainya. Para ulama menetapkan 

dengan tegas dan jelas tentang larangan riba, karena riba mengandung unsur eksploitasi yang 

dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitab Allah dan Sunnah Nabi serta 

ijma’ para ulama. Bahkan bisa dikatakan larangan tersebut telah menjadi penegasan dalam ajaran 

Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu 

yang tidak bermoral tetapi juga sesuatu yang menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, 

sehingga yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin miskin dan 

tertindas. Secara garis besar riba dikelompokan menjadi dua, yaitu riba hutang dan riba jual beli. 

Riba atas hutang dibagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli 

terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba sudah 

dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan transaksi yang mengandung riba 

menurut waktu dan periode turunnya ayat tersebut hingga ada ayat yang melarang keras riba. 



Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu kental dan melekat di dunia Islam. Islam 

mengharamkan riba selain sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam alquran 

“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 (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278-279)” 

Al-Baqarah 278-279 adalah bagian terakhir sehubungan dengan penolakan riba, juga 

mengandung komponen transaksi ganda. Dalam Surah al-Baqarah dinyatakan bahwa Anda tidak 

diperbolehkan untuk menyalahgunakan dan juga disakiti, maksudnya bukan untuk menambah 

uang yang Anda berutang, juga karena latihan Anda akan lebih sering merugikan orang lain. 

Jelas Islam melarang riba dan mengingatnya untuk dosa besar. Namun, Allah SWT dalam 

mengharamkan riba mengambil teknik yang berkesinambungan. Teknik ini dianut agar tidak 

mengejutkan orang-orang yang terbiasa melakukan riba dengan niat penuh mengarahkan orang 

secara efektif dan hati-hati untuk mengarahkan kembali kecenderungan mereka yang telah 

mapan, yang dijiwai oleh adanya ketidaktahuan moneter. Dari gambaran di atas, dapat dilihat 

dengan jelas bahwa riba merupakan masalah yang tidak berkesudahan, selalu menarik dan masih 

menjadi perbincangan dalam masalah keuangan Islam. Masalah riba telah dengan jelas 

dinyatakan sebagai haram dalam Al-Qur'an. Bagaimanapun, pada kenyataannya apa yang terjadi 

di lapangan sangat berbeda dan sangat memprihatinkan  meskipun dalam budaya Islam kita 

dapat mengantisipasi suatu perilaku Islami juga, meskipun pada kenyataannya sering terjadi 

penyimpangan-penyimpangan yang mengatur dari perilaku seorang Muslim. dalam latihan 

moneter. Banyak orang yang tidak mengetahui apa itu riba, padahal ada orang-orang tertentu 

yang mengetahui namun sebenarnya mereka melakukan aktivitas moneter yang mengandung 

unsur riba di dalamnya. (Rike Risda Mulia Asmawati, 2015)  

Dari sisi penawaran, riba adalah komponen yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa 

akibat naiknya biaya produksi. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan inflasi. Dari sisi 

permintaan, riba yang telah menjadi komponen harga menyebabkan bertambahnya beban yang 

harus dibayar oleh konsumen, dan berpotensi menciptakan pengisapan kekayaan konsumen oleh 

produsen dan pemilik modal. Kenaikan tingkat suku bunga (riba) akan berdampak pada turunnya 



investasi. Demikian pula sebaliknya, turunnya suku bunga akan mendorong pertumbuhan 

investasi. Terganggunya investasi akan menyebabkan terganggunya produksi dan sisi supply 

dalam perekonomian. (Ahmad Naufal, 2019) 

 

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran 

Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan 

sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan 

transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang 

sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya, transaksi riba 

dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa 

qardh, buyu' dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang 

pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan 

orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan 

dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa 

pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral 

melainkan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Sehingga orang kaya 

akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Manusia 

merupakan makhluk yang "rakus", mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa 

kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga 

transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat 

minim, maka haram pun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi 

yang berbau riba adalah kalangan umat Muslim yang notabene mengetahui aturan-aturan (the 

rules of syariah) syari'at Islam. Sarjana barat pernah berkomentar bahwa sarjana Barat tersebut 

menemukan banyak orang Islam di Indonesia, tetapi perbuatan orang Islam di Indonesia sedikit 

yang Islami, sebaliknya sarjana Barat sedikit menemukan orang Islam di negara barat tetapi 

perbuatan atau pekerjaannya mencerminkan kebudayaan Muslim (Islamic values). Kalau 

demikian kondisi umat Islam, maka celakalah "mereka". Karena seorang muslim sejati hanya 

akan "melongok" dunia perekonomian melalui kaca mata Islam yang selalu mengumandangkan 

"ini halal dan ini haram, ini yang diridhoi Allah dan yang ini dimurkai oleh-Nya" Riba 

merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam 



transaksi hutang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur. 

tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual 

beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, 

melebihkan atau mengurangkan timbangan atau dalam takaran. (Wasilul Chair, 

2014) 

Banyak orang yang melakukan praktik keuangan yang mengandung unsur 

riba di dalamnya, sedangkan persoalan yang muncul dan diteliti secara luas 

adalah status premi yang terdapat di bank-bank biasa, lebih tepatnya dengan 

mengambil catatan tambahan hutang. Meskipun demikian, dalam kehidupan 

individu, banyak individu mengumpulkan uang muka tambahan, misalnya, 

tindakan kewajiban dan kredit yang ada pada individu Desa Tonasa, khususnya 

mengambil bunga dari uang muka, baik melalui kegiatan lokal maupun individu. 

Apalagi tidak hanya itu, dalam berdagang, ada orang-orang tertentu yang 

mengerjakan jual beli yang mengandung unsur riba di dalamnya, khususnya 

curang hingga mengurangi timbangan. Sehubungan dengan pertanyaan mengapa hal itu bisa 

terjadi. Untuk menanggapi pertanyaan ini, penting untuk memimpin tinjauan. Pada acara ini 

pencipta mencoba melakukan eksplorasi yang berpusat pada kelompok masyarakat muslim di 

Desa Tonasa. Dimana di Desa Tonasa sendiri merupakan 

wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dilihat dari persepsi 

yang mendasari para ahli, tujuan dilakukannya tindakan riba dalam pelaksanaan 

moneter adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap riba. Ini adalah 

tempat yang mendasari minat para analis untuk memimpin penelitian, dengan 

individu-individu yang mayoritas Muslim namun membutuhkan pemahaman 

tentang riba. 

Oleh karena itu, para peneliti ini ingin melakukan eksplorasi tambahan 

dengan memilih judul “Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Riba  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah. 



1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba? 

2. Apa penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba? 

 

II. PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas dapat di katakan bahwa pemahaman masyarakat tentang 

riba masih sangat rendah. Keterbatasan pemahaman tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi 

yang dilakukan oleh aparat desa sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui 

apa itu riba sehingnga masih banyak masyarakat yang melakukan riba. Menurut hasil wawancara 

kepada informan diatas, hampir semua paham tentang riba dan juga mengetahui bahwa riba itu 

haram tetapi semua informan hanya tahu riba itu haram tanpa mengetahui bahwa riba banyak 

jenisnya. Pada dasarnya riba terbagi dalam beberapa jenis yaitu, riba nasi’ah, riba fadhl, riba al 

yad, riba qard dan riba jahiliyah. Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa riba itu haram dan 

dapat berdampak dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak mengetahui yang mana saja yang 

dapat di katakan riba. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

aparat setempat sehingga sebagian masyarakat  

hanya mengetahui apa itu riba tanpa mengetahui jenis-jenis apa saja yang dapat dikatakan riba. 

Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan 

pemahaman yang berbeda mengenai riba. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya 

bahwa riba memiliki beberapa jenis 

dan barang yang dapat dikatakan barang ribawi. Adapun faktor yang 

mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat antara lain : 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik 

secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai 

sesuatu yang dianggap benar. Berdasarkan informasi dari semua informan yang telah 

diwawancarai, semuanya menjawab mereka mengetahui bahwa riba itu haram dan dapat 

berdampak dalam kehidupan sehari. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui riba akan 

tetapi mereka tidak tahu jenis-jenis riba serta barang ribawi sehingga hal ini bisa menyebabkan 

masyarakat melakukan riba karena kurangnya pemahaman tentang jenisjenis riba. 



Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang riba akan mempengaruhi pandangan 

masyarakat mengenai riba itu sendiri sehingga masyarakat dapat menghindarinya. Ketidaktahuan 

masyarakat terhadap riba juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat tidak 

bisa mencari informasi tentang riba lebih dalam karena rata-rata masyarakat hanya tahu bahwa 

riba itu adanya di dalam utang piutang tanpa mengetahui bahwa riba memiliki beberapa jenis dan 

juga kurangnya akses serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan alat 

eletronik. Sosialisasi sebaiknya dilakukan oleh pihak kelurahan dengan memberikan informasi 

kepada daerah dengan cara memajukan atau 

memajukan secara langsung melalui media, baik media elektronik maupun 

media cetak. Kemajuan secara langsung seharusnya dapat dilakukan 

dengan mengadakan workshop tentang riba yang menyajikan ide-ide 

tentang riba seperti jenis-jenis riba, namun materinya dikemas dengan 

sebaik-baiknya sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. 

b. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu 

Mengingat pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat mempertimbangkan secara menyeluruh 

apa yang telah dilakukan, dengan tujuan agar ini digunakan untuk melacak kenyataan.  

c. Faktor Ekonomi 

Ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dasar pemahaman masyarakat 

mengingat keadaan keuangan daerah dapat melakukan pendidikan lanjutan untuk mendapatkan 

informasi dan data yang ada secara lokal. Status keuangan seseorang juga akan menentukan 

aksesibilitas kantor penting untuk latihan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi desain 

penggunaan. Bekerja dengan implikasi menambah mempengaruhi tingkat pemahaman individu, 

ini karena pekerjaan erat kaitannya dengan faktor sosial dan kolaborasi sosial.  

d. Faktor Sosial atau Lingkungan 

Lingkungan akan mempengaruhi individu untuk memperoleh pengalaman yang akan 

mempengaruhi cara berpikir individu. 

e. Faktor Informasi 

Data sangat penting dalam mempengaruhi kesepakatan seseorang.  

kekurangan informasi dalam memahami tentang riba. Hal ini karena 

memang keterbatasan akan pengetahuan dalam menggunakan barang 



elektronik serta kurangnya minat masyarakat untuk mencari informasi lebih 

dalam. 

f. Pendidikan 

Pendidikan adalah pekerjaan untuk menumbuhkan karakter dan kapasitas di dalam dan di luar 

sekolah dan bertahan selamanya. Dengan pendidikan lanjutan, seseorang akan lebih sering 

mendapatkan data. Baik dari orang lain maupun dari komunikasi yang luas. Semakin banyak 

data yang masuk, semakin banyak informasi yang di dapatkan . 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penenliti,dapat disimpulakan bahwa: 

1. Pemahaman masyarakat tentang riba masih kurang karena masyarakat 

hanya tahu bahwa riba itu haram, tidak tahu secara detail juga tidak tahu 

jenis-jenis riba. Masyarakat memang paham bahwa riba itu haram tetapi 

masyarakat hanya tau riba itu bunga, masyarakat belum tahu bahwa riba 

itu banyak jenisnya dan macamnya. Hanya sebagian besar masyarakat 

yang paham bahwa riba itu haram dan dilarang agama, ada juga sebagian 

masyarakat yang tidak tahu apa itu riba. 

2. Faktor -faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat di 

Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar tentang riba 

adalah pengetahuan, pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, 

faktor sosial atau lingkungan, faktor informasi, dan faktor pendidikan. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang di tujukan kepada pemerintah setempat demi 

kemajuan dan perkembangan masyarakat yaitu harus mengadakan sosialisasi 

tentang riba baik itu jenis-jenisnya serta dampak apa saja yang akan di tanggung 

apabila menggunakan riba. 
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