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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai agama universal, memiliki dimensi yang menyeluruh, 

tidak hanya mengurusi masalah peribadatan saja, melainkan juga mengatur 

kehidupan lainnya. (Masyhuri, 2005: 43).  Dalam agama Islam dibahas pula 

aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam 

melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muammalah sebagai 

aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan makhluk 

lainnya. Jadi Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia 

dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal manusia, yang 

meliputi masalah ekonomi, social, dan budaya, nilai-nilai Islam senantiasa 

menjadi landasan utamanya. 

Syariat Islam mengatur aktivitas muammalah, khususnya dalam 

bidang ekonomi. Prinsip dalam bermuammalah apapun dibolehkan, kecuali 

yang dilarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam 

untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah 

digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, 

untuk memenuhi kebutuhan, manusia tidak lepas dari kegiatan muammalah 

yang mana dengan itu kebutuhan ekonomi akan terpenuhi, Islam juga 

mengatur tentang perekonomian dengan berdasar pada nilai sosial dan 
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keadilan, dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan 

pihak lain, seperti melakukan transaksi yang disertai dengan bunga utang. 

Al-Qur'an mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi, 

bagaimana kita memperoleh materi, jelas kita harus bertransaksi dengan 

orang lain, misalnya melakukan utang-piutang, dalam al-Qur’an jelas 

memberikan rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba, karena transaksi 

jika disertai dengan bunga utang maka salah satu pihak dirugikan dan itu 

tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam.  

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, 

akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk 

dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak 

dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat inipun masalah bunga 

bank masih dibahas baik di lingkungan akademis hingga nasional, ini di 

karenakan masih ada beberapa perbedaan tentang status bunga bank. Dalam 

hal ini ada tiga pendapat yang berbeda: pertama, mengharamkan semua jenis 

bunga. Kedua, mengharamkan bunga yang berlipat ganda saja. Ketiga, 

membolehkan bunga atas dasar kepentingan atau alasan yang darurat.(M 

Sadiq: 146) 

Dasar dari ekonomi Islam adalah saling menguntungkan baik dari 

pihak pembeli (konsumen) maupun penjual, oleh karena itu ketika al-Qur’an 

menjawab tentang anggapan orang Yahudi yang menyatakan bahwa bunga 

utang itu sama dengan riba, karena sama-sama memperoleh keuntungan. 
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Namun al-Qur’an berbicara lain, karena Allah menghalalkan bunga hutang 

dan mengharamkan riba. 

Riba secara linguistic adalah "kelebihan" (Quraish Shihab; 258) 

apabila dilihat dan ditelaah terdapat delapan kata riba yang kesemuanya 

menyangkut masalah perekonomian. 

Dalam Islam masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank 

saja, namun bisa terjadi pada kegiatan perekonomian lainnya, bunga bank 

yang menjadi pokok perbedaan pendapat apakah riba atau bukan, sangat 

mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba. 

Sehingga dalam kegiatan perekonomian, seperti utang piutang, dan transaksi 

yang lain mereka masih memasukkan bunga utang didalamnya. 

Dalam Kenyataan masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi 

yang termasuk kedalam riba, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian 

sehari-hari seperti yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat 

adalah utang piutang seperti yang dilakukan ibu-ibu anggota PKK (Program 

Kesejahteraan Keluarga), dan antar warga masyarakat. 

Kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat yang 

mengandung unsur bunga utang seperti yang telah diutarakan, juga terjadi 

pada masyarakat di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten 

Grobogan. Mayoritas masyarakat di Desa Pangkalan melakukan utang- 

piutang antara sesama warga yang pengembaliannya disertai dengan bunga, 

dan itu juga terjadi pada kelompok PKK di desa pangkalan, yang 

memberikan pinjaman pada anggotanya dengan bunga pada saat 



4 
 

pengembaliannya, dan masih banyak hal-hal yang terjadi dalam kegiatan 

sehari-hari yang didalamnya mengandung unsur riba tanpa kita sadari. 

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui 

persepsi masyarakat tentang bunga utang yang ada dan telah diatur dalam al-

Qur’an dalam kegiatan perekonomian, karena Islam mengatur keseimbangan 

antara kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Dengan alasan diatas 

maka penulis permasalahan ini dengan judul ”PERSEPSI MASYARAKAT  

TERHADAP BUNGA HUTANG PIHUTANG” (Study Kasus di Desa 

Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan). 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Persepsi merupakan pendapat yang diutarakan yang wujudnya praduga 

dari pemahaman suatu masalah, kejadian, istilah dan yang lainnya, yang 

sifatnya sementara. 

2. Masyarakat adalah gambaran dari keseluruhan yang kongkrit historisnya 

dari segala hubungan timbal balik antara manusia dan macam-macam 

kelompok. Masyarakat dapat di mengerti secara sempit (masyarakat 

Desa, masyarakat abad -17) maupun secara luas (masyarakat Indonesia). 

perkataan masyarakat sering dalam hubungan dengan pembagian kerja, 

yang dalam setiap masyarakat di pengaruhi oleh jenis kelamin, umur, dan 

kesehatan. Pembagian ini rupanya menyebabkan susunan dasar dalam 

setiap kelompok manusia, sehingga kita mengenal masalah masyarakat 

industri, kapitalis, atau agraris. Susunan dalam proses bekerja ini sangat 
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mempengaruhi hubungan antara manusia yang kemudian dipertajam lagi 

oleh milik dan ketergantungan, maka antara pola ekonomi dan pola 

masyarakat terdapat suatu hubungan yang khusus.(Ensiklopedia, 

1991:144) 

3. Riba adalah tambahan, atau lebihan, tetapi orang jahiliyah, bunga utang 

berarti sebagai lebihan yang dikenakan atas modal karena memberikan 

perpanjangan waktu untuk membayar utang. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah: Bagaimana persepsi masyarakat desa pangkalan 

Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan terhadap Bunga Hutang 

Pihutang?. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap bunga utang  

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan terhadap masyarakat luas apakah yang kita lakukan 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah terlepas dari hal-hal 

yang mengandung unsur bunga hutang 
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b. Sebagai kajian bagi para ulama, bahwa dalam kehidupan yang nyata, 

masyarakat masih banyak yang melakukan kegiatan perekonomian 

yang mengandung unsur bunga utang 

c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khasanah keilmuan 

tentang Islam, terutama yang berkenaan dengan perekonomian Islam 

 

E. Batasan Masalah 

Kegiatan perekonomian di sini memang sangatlah luas dan 

bermacam-macam bentuknya, oleh karena itu agar penelitian ini tidak terlalu 

luas maka penulis membatasi permasalahan dalam kegiatan perekonomian, 

adapun yang dimaksud dengan kegiatan perekonomian adalah tentang utang 

piutang. Karena kegiatan utang piutang maupun bunga hutang adalah 

transaksi yang sering di lakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, 

dan masyarakat masih banyak yang melakukan bung hutang maupun utang 

piutang dengan unsur riba di dalamnya. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenis dan tempatnya penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode 

deskriptif metode ini menggambarkan suatu keadaan sehingga dapat di 

ketahui suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dan dalam 

pembuktian mudah dicari kebenarannya serta dapat memecahkan 
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permasalahan yang bersifat actual. (Surakhmad, 1994: 140) dalam hal ini 

penelitian ditekankan pada persepsi masyarakat terhadap riba, agar 

tercapai sebuah penelitian, peneliti memilih tempat untuk sebuah 

penelitian yang sesuai dengan obyek penelitian, adapun tempat yang di 

jadikan penelitian ini, yaitu masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan 

Karang Rayung Kabupaten Grobogan, Dengan dasar masyarakat yang 

ada di Desa Pangkalan dalam melakukan praktek-praktek ekonomi yang 

di dalamnya mengandung unsur bunga utang, yaitu melakukan hutang 

piutang yang mengandung bunga utang didalamnya. 

2. Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi, kondisi latar penelitian dan berkewajiban 

secara suka rela menjadi tim penelitian walaupun hanya bersifat 

informan. Sebagai anggota tim ia dapat memberikan pandangan dari segi 

orang dalam atau tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan 

kebudayaan yang menjadi latar setempat. (Lexy Moleong, 2002: 22) 

Informan pada penelitian ini adalah orang yang selalu 

berhubungan langsung dalam masalah yang di bahas dalam penulisan ini. 

Adapun dalam hal utang piutang informan yang diambil adalah para 

pengurus serta anggota PKK serta beberapa masyarakat yang biasa 

memberikan piutang. 
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3. Data Penelitian  

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, data ini biasanya bisa di ukur, dengan kata lain data ini 

berupa angka-angka bisa berupa keterangan yang dapat diukur atau 

dinyatakan dalam bentuk angka. 

Jadi data yang diperoleh adalah data yang berupa keterangan 

atau penjelasan dari informan dalam bentuk keterangan kemudian di 

kumpulkan menjadi strata tertentu dan dinyatakan dalam tabel-tabel 

berupa persentase tentang obyek penelitian yaitu, tentang persepsi 

masyarakat terhadap bunga utang dalam kegiatan perekonomian. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat, 

maka penulis dalam teknik pengumpulan data menggunakan dua 

metode, yaitu:  

1) Metode Interview 

Interview atau lazim disebut wawancara, ialah teknik 

menggali, menemukan atau menjaring informasi atau pendapat 

secara langsung, dengan jalan saling berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti 

secara langsung dengan para pedagang yang beragama Islam, agar 

didapatkan data-data yang diperlakukan dalam penelitian ini. 
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Adapun jumlah informasi yang diwawancarai untuk 

mendapatkan data tersebut dari 70 orang yang di pilih diambil 

beberapa orang untuk diwawancarai, ini dilakukan karena 

ketidakmungkinan dan untuk menghemat waktu dengan 

menggunakan metode angket, metode wawancara (interview) ini 

untuk melengkapi data-data yang telah didapat dengan 

menggunakan metode angket. 

Dengan alasan, metode wawancara hanya menyangkut 

beberapa orang saja, sebaliknya dengan metode angket bisa 

menyangkut semua obyek penelitian. Oleh karena itu, data dari 

hasil wawancara sebagai pelengkap data dari hasil angket. 

2) Metode Angket 

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa 

daftar pertanyaan yang disampaikan kepada informan untuk di 

jawab secara tertulis dalam angket ini penulis dengan 

menggunakan angket langsung, yaitu angket dikirim langsung 

kepada orang yang dimintai pendapat adapun jenis penyusunan 

itemnya penulis menggunakan angket tertutup yaitu informan 

diminta untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari 

alternative yang sudah disediakan namun tidak menutup 

kemungkinan penulis juga menggunakan angket terbuka dengan 

kata lain mengharap informasi untuk mengisi dan memberi 
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kebebasan seluas-luasnya dalam menjawab kepada responden. 

(Yatim Riyanto, 2001: 87) 

Adapun informasi yang akan dipilih adalah para anggota 

PKK, dan masyarakat yang ada di Desa Pangkalan dengan jumlah 

informasi 70 orang beragama Islam yang juga dibagi menjadi dua 

bagian yaitu, 20 orang para pedagang dan 50 para pengurus 

maupun anggota PKK serta masyarakat Desa Pangkalan. 

Dalam menentukan responden, peneliti menggunakan 

sampling random (pengambilan sample secara acak) untuk hutang 

piutang yang disebarkan kepada para pengurus dan anggota PKK 

serta masyarakat Desa Pangkalan (Dr. Nana Sudjana, : 73). Ini 

dikarenakan para pengurus dan anggota PKK serta masyarakat 

Desa Pangkalan pernah melakukan kegiatan hutang piutang yang 

didalamnya terdapat unsur bunga utang, sehingga pembagian 

angket kepada responden dilakukan secara acak atau dengan 

menggunakan sampling random.  

3) Analisis data 

Pada dasarnya, analisis data merupakan proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan 

satu uraian dasar. (Op. cit, Lexi J. Moeloeng, M.A.: 3) Maka 

dalam penelitian yang akan di lakukan ini, data yang belum 

tertata, yang didapat dari lapangan tempat penelitian di lakukan, 

baik itu berupa catatan hasil wawancara dan hasil angket data-
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data ini akan dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa yang akan 

dicapai dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

kuantitatif dengan menggunakan alur berpikir deskriptif, yaitu 

suatu cara penarikan kesimpulan dengan jalan data di kumpulkan 

serta dikategorikan dalam bentuk kasar dan dikelompokkan oleh 

peneliti, kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat 

yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Sesuai dengan analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini, data mengenai riba yang ada dalam Islam, 

kemudian data tersebut dikorelasikan dengan pemahaman 

masyarakat tentang bunga utang dalam kegiatan perekonomian 

sehingga dapat diketahui bagaimana pemahaman masyarakat 

tentang riba yang ada dalam Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang 

pengertian riba, jenis-jenis dan macam-macam riba, sejarah riba, dan hutang 

piutang yang mengandung riba. 
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Bab III bab ini memuat tentang letak geografi Desa Pangkalan, 

pekerjaan penduduk, tingkat pendidikan, keadaan masyarakat, dan persepsi 

masyarakat terhadap bunga utang dalam kegiatan perekonomian khususnya 

masyarakat desa pangkalan. 

Bab IV Bab ini memuat penutup, berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran. 




