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Tentang Riba
1. Pengertian Riba
Riba menurut bahasa berasal dari kata rabaa–yarbuu–riban, artinya
tambahan,
Riba menurut syara' adalah tambahan tertentu pada tukar-menukar
barang ribawiy, atau tambahan tertentu pada harta pokok yang
disyaratkan pada hutang-piutang karena adanya penangguhan waktu
pembayaran hutang.
2. Hukum Riba
Riba hukumnya haram, berdasarkan nash-nash sebagai berikut :
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275 :ال قرة. ٰخلن ُدو َن
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [QS. AlBaqarah : 275]

ََي َ ُق ٰاّللُ ن
.صَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َد ٰق ن ۗ َو ٰاّللُ ََل ُنيَّ ُّ ُك يل َك يفَّ ر اَِنِم
الربٰوا َوََُّرنِب ال ي
276 :ال قرة

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa. [QS. Al-Baqarah : 276]

ٰ ان ين الي نَْ َ اٰ َمنَُّوا َو َع نملُوا ال
صَّ ٰلوَة َواََّٰ ُوا اليَّٰكوَة َهُم
صَّلن ٰ ن َواَقَ ُموا ال ي
ۚ ن نن
.277 : ال قرة. ف َعلَِ نىم َوََل ُهم َيَََُّّْو َن
و
خ
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و
م
اَج ُرُهم عن َد َرّب ََ َ م

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di
sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati. [QS. Al-Baqarah : 277]

ْٰٰٓيَََُّّ َىَّ َّ اليَّ َّ نَْ َ اٰ َمنُوا ايَّ ُقوا ٰاّللَ َوذَ ُروا َمَّ َّ بَنقِّ نم َ ن
الرٰبَّْٓوا انن ُكنَّطُم
َ
نن
278 : ال قرة.ي
َ ُّمؤمن

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
[QS. Al-Baqarah : 278]

فََّ َّنن يت ََّفولُوا فََّ َّْ َذَُّْوا نمر نم ٰن
اّلل او ار ُسَََ َ ْ ه هٗ َوانن َُّ َّطُم فََّلَ ُكم
َ
َ
َ
ۚ ن
279 :  ال قرة.كم ََل َظلن ُمو َن َوََل ُظلَ ُمو َن
ُ س اَم َوال
ُ ُرءُو

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika
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kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. [QS. Al-Baqarah : 279]
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280 :ال قرة

.ُكنَّطُم ََّولَ ُمو َن

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [QS. Al-Baqarah :
280]

ْٰٰٓيَََُّّ َى الي نَْ َ اٰ َمنَُّوا ََل ََت ُكلُوا ن
َٰ ضَّ َّ َّ َّ َّ َو َف ً ۖ يوايَّ ُقوا
اّلل
ٰ الرٰبَّْٓوا اَضَّ َّ َّ َّ َّ َو فً ُّم
130 : ال عمران.كم َُّفلن ُ و َن
ُ لَ َولي
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan. [QS. Ali 'Imraan : 130]
Di dalam hadits disebutkan :

 انجطَنن َّوا ال يس ع الموبنَق ن:يب ﷺ قَ َل
.ت
َع اَنب ُهَرَََّرَة َع ن النن ن
ُ
ُ َ
لشرُك نِب ن
 ٰي رسو َل ن:قَ لُوا
 و ن،هلل
 اَ ن: وم ه ي ؟ قَ َل،هللا
 َوقََّط ُل،الس ُر
ُ
ََ
َُ َ
َ
 َواَكل ن،النَّيف ن الينت َحيرَا هللاُ انيَل نِبْلَ نق
، َواَك ُل َم نل الَِطنِ نم،الرَِب
ُ
ت الغَ فن َل ن
ت المؤنمنَ ن
ف الم صنَ ن
ن
.ت
َ ُ ُ َْ َوق، َوالطَّ َيونل َََّوَا اليَّح
ُ
33 :8 ال ه رى

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah tujuh
perkara yang membinasakan”. Para shahabat bertanya, “Wahai
Rasulullah, apa tujuh perkara itu ?”. Beliau bersabda, “1. Menyekutukan
Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali
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dengan alasan yang dibenarkan, 4. Memakan riba, 5. Memakan harta
anak yatim, 6. Melarikan diri dari medan peperangan, 7. Menuduh wanita
mu'minat yang menjaga kehormatannya lagi baik-baik berbuat zina”. [HR.
Bukhari juz 8, hal. 33]

ن
َ  َرأََ ُ اليلََِّل:يب ﷺ
ُّ  قَ َل النن:َع ََسَُرَة ب ن ُجن َد َرض َِّ هللاُ َعن ُ قَ َل
ي اَ َِّ نن فََخرج نن ان
 فَ ْ ََلقَن َح يت اَََََِّّن َعَل، يس
د
ق
م
ض
ر
ا
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َ
َ
َ
ََ
ََ َر ُجَل ن
َ ُ
،ي ََ َدَن نح َج َرمة
ََّ ََّْ َىر نم َدا نفِن َر ُج مل قَ ئنمم َو َعَل َو َس نط الن
َ َيى نر َر ُج مل ب
ن
 فَن َذا اََر َاد اَن ََيُرَج َرَم يالر ُج ُل ن َم َجر نف،يىنر
َ َّفََقََّ َل يالر ُج ُل اليْت نف الن
ن
، فَ َج َو َل ُكيل َم َج َء لنَِهُرَج َرَم نف نفِن ن َم َجر،ث َك َن
ُ ِ َفََّريدُه َح،فِن
 ن، اَلي نْت رأََََّط نف النَّيى نر: م ٰه َْا؟ َفََّق َل:  َفَُّقل.فٌَنجع َكم َك َن
آك ُل
َ ُ َ
َ ُ
َ ُ َ
ن
11 :3  ال ه رى.الرَِب

Dari Samurah bin Jundab RA, ia berkata; Nabi SAW bersabda, “Pada
suatu malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki datang kepadaku lalu
keduanya membawa aku keluar menuju ke tanah suci. Kemudian kami
berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya berupa darah. Disana
ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lakilaki lagi berada (di tepinya) dan didepannya ada (tumpukan) batu.
Kemudian orang laki-laki yang berada di tengah-tengah sungai itu ingin
keluar, tetapi setiap kali dia hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang
di tepi sungai itu melemparinya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia
kembali ke tempatnya semula di tengah sungai. Begitulah seterusnya,
setiap dia hendak keluar dari sungai, orang yang di tepi sungai itu
melemparinya dengan batu ke mulutnya sehingga ia kembali ke
tempatnya semula. Lalu aku bertanya: “Apa ini ?”. Maka orang yang aku
lihat dalam mimpiku itu menjawab, “Orang yang engkau lihat di tengah
sungai itu adalah pemakan riba'”. [HR. Bukhari, juz 3, hal. 11]
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Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW mela'nat pemakan riba, yang
memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Dan beliau
bersabda, "Mereka itu adalah sama". [HR. Muslim juz 3, hal. 1219, no.
106]
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هللا
َ
َُ الرَِب َوُمؤكنل
َ
َ َ
ُ َ
َُ
َ
2277  رقم764 :2  اب م ج.ُ َك ن
ََو َش نه ندَ ن َو
Dari ‘Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Rasulullah SAW mela’nat pemakan
riba, yang memberi makan riba, dua orang saksinya dan penulisnya."
[HR. Ibnu Majah juz 2, hal 764, no, 2277]
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.ت ََُّرى نم َخ رننج بُ ُوَّنننم
ُ قََّوا بُ ُوَُّنُم َك لََُُِّّوت فَِّ َى اْلَِي
 ٰه ُؤََل نء اَ َكلَ ُ ن: َم ٰه ُؤََل نء َٰي نج َْبائنِل؟ قَ َل: ُ
 اب م ج.الرَِب
ُ

َع
ََعل
فََّ ُقل

2273  رقم763 :2

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Pada malam
Isra mi'raj aku mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumahrumah yang dihuni oleh ular dan dapat dilihat dari luar perut-perut mereka.
Lalu aku bertanya: "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab,
"Mereka adalah para pemakan riba." [HR Ibnu Majah juz 2, hal. 763, no.
2273 dlo’if, karena dalam isnadnya ada perawi bernama ‘Aliy bin Zaid bin
Jud’aan]

ول ن
 اَ نلرَِب َس َّوُو َن ُحوًِب اََ َسُرَه:هللا ﷺ
ُ  قَ َل َر ُس:َع اَنب ُهَرَََّرَة قَ َل
5

2274  رقم764 :2 اب م ج

.ُ اَن َََّن نك َح الير ُج ُل اُيم

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Riba itu
mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti
seseorang yang berzina dengan ibunya." [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 764,
no 2274 dlo’if, karena dalam isadnya ada perawi bernama Abu Ma’syar
Najih bin ‘Abdurrahman]

 قَ َل رسو ُل ن:ع اَنب هرََّرةَ قَ َل
ي َعلَ الني نس َزَم من
 لََِْ نَ ي: هللا ﷺ
َ
َُ
َ َُ
ن ن
ن
.ص بَ ُ نم غَُ نرنه
َ َََل َََّ َّ َق منَّ ُىم اَ َح مد ايَل آك ُل ا نلرَِب فَ َم َت ََي ُكل ا
2278  رقم765 :2 اب م ج

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh akan
datang kepada manusia suatu zaman, tidak seorang pun dari mereka
kecuali akan memakan riba. Dan orang yang tidak memakannya, ia pun
akan terkena debunya." [HR. Ibnu Majah juz 2, hal 765, no. 2278]
3. Riba ada 2 macam :
A. Riba Nasiiah (riba yang berkenaan dengan hutang-piutang).
B. Riba Fadhl (riba yang berkenaan dengan jual-beli atau tukar
menukar barang ribawiy),
A. Riba Nasiiah
Riba Nasiiah ialah tambahan tertentu pada harta pokok yang disyaratkan
pada hutang-piutang karena adanya penangguhan waktu pembayaran
hutang. Misalnya : A berhutang kepada B dengan kesepakatan si A
mengembalikan hutangnya itu dalam jangka 1 tahun dengan memberi
tambahan (riba) kepada si B. Apabila telah jatuh tempo pelunasan maka
si B mengatakan, "Kamu mengembalikan harta pokok beserta
tambahannya, atau kalau belum bisa kamu harus terus menerus
memberikan tambahan (riba) sampai waktu kamu bisa mengembalikan
hutang itu". Di dalam hadits disebutkan :

ع ع َِّ ند ن
 اَخ ََْبنن:هللا ب ن اَنب ََنََّ َد اَْي ُ َنَس َع اب َ َعي س َََّ ُقو ُل
َُ َ
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الرِب نِف الن ن
 انَّْي َم َن:يِب ﷺ قَ َل
 مسلم.يسَِّئَ ن
اُ َس َم ُ ب ُ َزَد اَ ين النن ي
102 : رقم،1218 :3
Dari 'Ubaidillah bin Abu Yazid, bahwasanya ia mendengar Ibnu 'Abbas
berkata : Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku, bahwasanya Nabi
SAW bersabda, "Sesungguhnya riba itu pada hutang-piutang". [HR.
Muslim juz 3 hal. 1218, no. 102]

ى لَنق َ اب َ َعي س
َع َع َ نء ب ن اَنب َرَِبح اَ ين اََِب َسونِد اْلُد نر ي
 اَ َشَِّئ َنَسوط نم رسونل ن،ف
صر ن
هللا
ك نِف ال ي
َ
َ َ اََرأََ َ قََّول:ُ َفََّ َق َل ل
ً
َُ ُ
ﷺ اَا َشَِّئ وجدَ نف كنط ن ن
:هللا َعيَّ َو َج يل؟ فََّ َق َل اب ُ َعي س
َ ُ ََ ً
ن
ن
ن
ن
هللا
ُ َ َواَيم كط،  اَيم َر ُسو ُل هللا ﷺ فَََّْطُم اَعلَ ُم بن.َك يل ََل اَقَُّو ُل
 وٰل نك ح يدَِنن اُس م ُ ب زَد اَ ين رسو َل ن. فَ َل اَعلَم
:هللا ﷺ قَ َل
َُ ََ
َ
َُ
َ ُُ
الرِب نِف الن ن
اَََل انَّْي َم َن
104 : رقم،1218 :3  مسلم.يسَِّئَ ن

Dari 'Atha' bin Abu Rabah bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudriy menemui
Ibnu 'Abbas, lalu bertanya kepadanya, "Apakah pendapatmu yang
membolehkan tentang tukar-menukar barang yang sejenis (dengan
tambahan) itu sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah SAW atau
sesuatu yang engkau dapati di dalam kitab Allah 'Azza wa Jalla ?". Ibnu
'Abbas menjawab, "Tidak. Aku tidak mengatakan begitu. Adapun
Rasulullah SAW, maka engkau lebih tahu terhadap beliau. Adapun dalam
kitab Allah, aku tidak mengetahuinya, tetapi Usamah bin Zaid
menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Ketahuilah, sesungguhnya riba itu hanya dalam hutang-piutang". [HR.
Muslim juz 3, hal. 1218, no. 104]
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 اَ ن:ى ََّ ُقو ُل
 َنَسو اَِب سون:ع اَنب ص لنح قَ َل
ن
لدََّنَ ُر
ر
د
اْل
د
ِ
ي
ُ
َ
َ
َ
َ َ ُ
الدرهم نِب ن
 و ن،لدََّن نر
نِب ن
 َم َز َاد اَ نو ازَد َاد فََّ َقد. نمث ًل بنَّ نمثل،لدرَه نم
َ
َ
ُ َ
 لََقد لَن: فََّ َق َل. ان ين اب عي س ََّ ُقو ُل َغٌ ٰه َْا: َ فََّ ُقل ل.اَرِب
ِ
ق
ُ
ُ ُ
َ
َ َ َ
َ
 اََرأََ َ ٰه َْا الي نْى ََّ ُقو ُل اَ َش ءم َنَسوطَ ُ نم: ُ  فََّ ُقل،اب َ َعي س
هللا ﷺ اَو وجد َ نف كنط ن ن
رسونل ن
 لََّم:هللا َعيَّ َو َج يل؟ فََّ َق َل
َ ُ ََ
َُ
هللا ﷺ ولََّم اَ نجده نف كنط ن ن
اََسو نم رسونل ن
 َوٰل نك َح يدَِنن،هللا
َ ُ
َُ ُ َ
َ
 اَ نلرِب نِف الن ن:اُس م ُ ب زَد اَ ين الننيِب ﷺ قَ َل
،1217 :3  مسلم. يسَِّئَ ن
َُ ََ
ي
َ
101 :رقم

Dari Abu Shalih, ia berkata ; Saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy
berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, yang sepadan.
Barangsiapa menambah atau ditambah, maka ia telah melakukan riba".
Lalu saya berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu ‘Abbas mengatakan
tidak seperti ini". Lalu Abu Sa’id Al-Khudriy menjawab, "Sungguh saya
telah bertemu dengan Ibnu ‘Abbas, lalu saya berkata, "Apakah yang kamu
katakan itu sesuatu yang kamu pernah mendengar langsung dari
Rasulullah SAW, atau yang kamu dapatkan di dalam Kitabullah 'Azza wa
Jalla ?". Ibnu 'Abbas menjawab, "Saya tidak mendengar langsung dari
Rasulullah SAW dan tidak pula saya dapatkan didalam Kitabullah, akan
tetapi Usamah bin Zaid telah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW
bersabda: "Riba itu dalam hutang-piutang". [HR. Muslim juz 3, hal. 1217,
no. 101]
(Bersambung)
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