
  



RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 
EKONOMI KELUARGA 

(Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat) 
 

 
 

 

 

 

MUHAMMAD ILHAM 
 

 

 
 
 



ii 

 

RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 
EKONOMI KELUARGA 

(Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat) 
 
 
 

All rights reserved 
@ 2019, Indonesia: Bintan 

 

Muhammad Ilham 

 
ISBN: 978-623-92573-2-3 

 
Editor:  

Saepuddin, M,Ag 
Doni Septian, S.Sos.,M.IP 

 
Penyunting: 

P3M STAIN KEPRI 
 

Lay Out dan Design Cover: 
Lukman 

 
Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS 
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan 

 
Cetakan Pertama,        Desember 2019 

 

Muhammad Ilham 
 

viii + 94  page 15,5 x 23,5 cm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup 
Hak  Cipta Pasal 2: 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
ungangan yang berlalu. 

Ketentuan Pidana Pasal 72 
1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 
 



iii 

 

 
 
 
 

Persembahan kepada 
 

Istriku Yeni Wahyuningsih 
& 

Anakku Muhammad Arjuna Al Ghifari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

SAMBUTAN KETUA  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  

KEPULAUAN RIAU 

 
 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah 
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nambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif, 

yakni Buku (dummy) hasil penelitian Dosen-Dosen STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Buku yang dihasil-
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pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masya-
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Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah mem-

berikan nikmat yang tiada terhingga bagi penulis, sehing-

ga atas anugerah Nya Alhamdulillah Buku yang berjudul 

“RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KE-

LUARGA (Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat)” telah 

dapat diterbitkan pada tahun ini. Sholawat dan salam bu-

at junjungan alam Nabi Muhammad saw. atas segala upa-

ya beliau sehingga kita dapat merasakan pengetahuan 

yang sangat luar biasa. 

Alhamdulillah juga Buku ini merupakan buku kedua 

penulis dari hasil penelitian yang telah penulis laksana-

kan kemudian juga telah diterbitkan ber ISBN dari STAIN 

Kepri Press, meskipun penulis dalam keadaan harus me-

nempuh studi, jadi juga berupaya untuk berkomitmen 

menyelesaikan tulisan ini sehingga sampai pada waktu-

nya penulis dapat menyelesaikan ini. 

Buku ini berawal dari kegelisahan penulis pada ta-

hun 2018 lalu akan banyaknya praktek dan atau kegia-

tan yang bersifat meresahkan masyarakat setempat akan 

hadirnya rentenir dilingkungan mereka. Pada satu sisi 

memang pinjaman kepada rentenir merupakan bentuk 

ekspresi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari, apalagi mengingat kepentingan sesuatu yang men-

desak. Namun disisi lain bahwa sebenarnya praktek ini 

justru ke depannya akan menjadi momok bagi masyara-

kat dikareakan harus membayar bunga yang cukup be-

sar. Islam sendiri sebagai agama yang di bawa oleh Rasu-

lullah saw telah diatur dalam al-Qur’an bahwa perbuatan 

demikian merupakan perbuatan yang terlarang, perbua-
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yang tidak terhingga kepada Ketua STAIN Sultan Abdur-
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Umum  

Perkembangan perekonomian dunia saat ini me-

ngalami penurunan yang cukup siginifikan, hal ini ten-

tunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekono-

mian, terutama pada bidang ekspor dan impor. Hal ini 

juga berimbas pada perekonomian Indonesia yang seba-

gian dari penduduk Indonesia sangat membutuhkan 

barang-barang khususnya barang impor. Sehingga jika 

perekonomian kurang baik, maka daya beli masyarakat 

akan semakin menurun.  

Dampak yang terjadi pada sisi ekonomi seperti ini, 

bukan tidak mungkin kedepan kehidupan ekonomi ke-

luarga mereka menjadi semakin menurun. Terlebih lagi 

bagi para pedagang yang megandalkan pasokan kebutu-

han yang bersumber dari impor, dampaknya adalah 

sampai pada menurunnya pendapatan sehingga lebih 

ekstrimnya dapat dikatakan bahwa hal tersebut menye-

babkan tumbuh dan berkembangnya angka ke-miskinan 

didaerah. 

Dalam kehidupan keluarga, untuk mengantisipasi 

terjadinya penurunan sumber pendapatan atau ingin 
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menambah kebutuhan dalam rumah tangga sedang eko-

nomi keluarga kurang baik, banyak cara yang dilakukan 

mulai dari bekerja secara giat, misalnya perdagangan 

ataupun sampai kepada cara meminjamkan uang kepa-

da orang lain atau lembaga perbankan demi mencukupi 

kebutuhan tersebut. 

Namun tidak semua orang mau dan mampu untuk 

membantu memberi pinjaman. Disisi lain keberadaan 

lembaga perbankan cukup membantu perekonomian 

masyarakat Indonesia, namun dengan segala keterbasan 

pengetahuan nasabah tentang perbankan, sehingga se-

olah-olah perbankan saat ini cukup sulit untuk menda-

patkan pinjaman. Terlebih lagi pinjaman yang di- beri-

kan harus berupa jaminan, meskipun dengan nilai pinja-

man yang tidak cukup besar. Padahal sisi positifnya 

perbankan melaksanakan demikian adalah agar bisa 

menjaga kepercayaan yang telah diberikan. 

Oleh karena itu dengan dianggap sulit oleh calon 

nasabah untuk melakukan pinjaman dengan perbankan, 

maka masyarakat mencari alternatif lain yang lebih 

cepat dan tidak sesulit yang dibayangkan. Alternatif itu 

adalah dengan melakukan pinjaman kepada Rentenir. 

Keberadaan rentenir seolah-olah menjadi penolong 

bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman uang yang 
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dengan tanpa segala kesulitan, uangnya juga bisa lang-

sung cepat didapakan oleh calon nasabah. Meskipun 

demikian mudahnya didapatkan, keberadaan juga dapat 

menjadi momok bagi si calon peminjam, sebab dengan 

bunga yang berikan akan menjadi beban tersendiri da-

lam ekonomi keluarga. 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin ten-

tunya sudah memberikan penegasan yang cukup jelas 

bahwa bunga adalah bagian dari riba, sehingga riba 

tentu masuk dalam kategori yang diharamkan (QS Al-

Baqarah : 275). Dalam kategori tersebut, bahwa pemberi, 

penerima dan pencatat adalah sama-sama yang ter-

masuk dalam perbuatan riba. 

Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang a-

da di Provinsi Kepulauan Riau dan juga menjadi Ibukota 

Provinsi. Perkembangan kota yang cukup pesat meng-

haruskan penduduknya harus mampu bertahan hidup 

secara perekonomian, hal ini tampak pada beberapa ke-

giatan masyarakat kota Tanjungpinang adalah sebagai 

pedagang. Meskipun demikian, tidak semua dari para 

pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yang cu-

kup, sehingga mereka mem-butuhkan sumber lain da-

lam meningkatkan pendapatan dan dalam mencukup-

kan ekonomi keluarga. Sumber tersebut lebih mudah 
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mereka dapatkan melalui rentenir. Selain mendapatkan 

keuangan melalui rentenir cukup mudah, mereka juga 

mendapatkan secara cepat tanpa harus menggunakan 

agunan. 

Namun peneliti mendapatkan satu narasumber 

bahwa pernah melakukan pinjaman kepada rentenir. 

Meskipun cepat dan tanpa agunan, namun merasa me-

miliki beban tersendiri karena bunga yang diberikan. 

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk meng-

kaji tentang Dampak Pinjaman uang kepada Rentenir 

pada sosial ekonomi keluarga di Kelurahan Tanjung 

unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

B. Tujuan Penulisan 

Yang menjadi tujuan pokok dalam penulisan buku 

ini adalah berupaya mengetahui faktor yang mendorong 

melakukan pinjaman kepada Rentenir serta dampak pin-

jaman uang kepada rentenir terhadap sosial ekonomi 

keluarga. 
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BAB II 

LANDASAN PINJAMAN 

A. Landasan Teori 

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini, banyak hal yang bisa kita lihat. 

Sehingga hal ini teori sangat diperlukan dalam memper-

kuat pembahasan yang akan dibahas. Dari penelitian ini 

setidaknya ada tiga yang perlu dibahas untuk memper-

kuat penelitian ini yakni tentang Pinjaman, tentang Ren-

tenir dan tentang Sosial Ekonomi Keluarga. 

Pembahasan kajian tentang Teori pinjaman, teori 

Rentenir dan teori sosial ekonomi telah banyak literatur 

yang menjelaskannya, baik melalui buku maupun dalam 

karya ilmiah lainnya, sehingga kajian ini akan menjadi 

semakin menjadi baik. 

Meskipun demikian, banyak sisi yang bisa kita li-

hat ketiga permasalahan diatas, oleh karena itu peneliti 

bukan hanya mengkaji dari pandangan umum, juga ber-

kaitan dengan kajian keislaman guna menambah wawa-

san pembahasan. 

B. Kajian Tentang Pinjaman 

1. Pengertian Pinjaman 

Dalam aplikasi kamus besar bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa kata “Pinjaman” berasal dari kata 
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“pinjam” yang berarti memakai barang (uang dsb) 

orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai 

waktunya harus dikembalikan). Oleh sebab itu de-

ngan menambah imbuhan dibelakangnya memberi-

kan pengertian bahwa “yang dipinjam atau di-pin-

jamkan (barang, uang, dan sebagainya). (Setiawan, 

2013) 

Secara pengertian sederhana, makna pinjaman 

dapat didefenisikan sebagai barang atau jasa yang 

menjadi kewajiban para pihak yang satu untuk di 

bayarkan kepada pihak lain sesuai dengan muatan 

perjanjian baik dalam tertulis ataupun lisan, yang 

dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayar-

kan kembali dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos, 

2009). 

Jika dilihat Dalam ruang lingkup pendanaan 

bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah 

“merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh 

suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengem-

balikannya dalam suatu jangka waktu tertentu mela-

lui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman di-

tambah dengan bunga pinjaman”. 

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa pengertian 

pinjaman merupakan kegiatan memperoleh barang 
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atau uang dari pihak, yakni dari pihak yang memberi 

pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan kon-

sekuensi harus membayar pinjaman tersebut sesuai 

dengan kesepakatan yang ditetapkan.  

2. Sumber dana Pinjaman 

Sumber dana pinjaman dapat diperoleh melalui 

dua cara, yaitu: 

a. Pinjaman dalam negeri (on-shore loan) berupa: 

1) Pinjaman dalam bentuk mata uang Rupiah 

maupun asing. 

2) Pinjaman melalui sindikasi ataupun bilateral. 

3) Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat 

(committed) ataupun tidak (uncommitted). 

b. Pinjaman luar negeri (off-shore loan) berupa: 

1) Pinjaman dalam bentuk mata uang asing. 

2) Pinjaman melalui sindikasi ataupun bilateral. 

3) Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat 

(committed) ataupun tidak (uncommitted). 

3. Keunggulan dan kelemahan pinjaman 

Ada beberapa keunggulan yang diperoleh jika 

memilih pendanaan melalui pinjaman, diantaranya: 

a. Proses cepat dan mudah. 

b. Biaya pengurusan untuk memperoleh pinjaman 

rendah. 
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c. Proses pengurusan pinjaman sangat sederhana. 

Sedangkan kelemahan dari pendanaan melalui 

pinjaman bank antara lain adalah: 

a. Jumlah dana yang dapat dicairkan umumnya 

sangat terbatas. 

b. Biaya bunga pinjaman pada umumnya relatif 

tinggi, mengikuti tren pergerakan tingkat suku 

bunga yang berlaku di pasar. 

4. Mekanisme Pinjaman 

Secara garis besar, tahapan dalam proses pemin-

jaman dana dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Calon debitur mengajukan proposal untuk me-

mperoleh fasilitas pinjaman. 

b. Kreditur akan melakukan penelaahan terhadap 

persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman. 

c. Penyelesaian masalah yang berhubungan de-

ngan legal. 

d. Penandatanganan perjanjian pinjaman. 

e. Penarikan dana. 

Kemudian debitur akan membayar kembali po-

kok pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga 

dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 

yang telah disepakati sebelumnya. 
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C. Pengertian Pinjaman Dalam Islam 

Pinjaman (‘ariyah) berasal dari kata at-ta‟wur yaitu 

ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang 

lain. Adapun „ariyah secara terminologis berarti pem-

bolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada 

orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang 

itu.(Subkiy, 2004). 

Pinjaman (‘Ariyah) atau dalam istilah Wahbah 

Zuhaili, i’arah berasal dari akar kata a’ara, seperti dalam 

kalimat: |xäQã=swE artinya, ia memberinya pinjaman 

(Muslich, 2010). Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa 

lafal „ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, 

diambil dari kata ‘ara (malu), karena sesungguhnya da-

lam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. 

Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam ke-

nyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. 

Andaikata meminjam merupakan perbuatan yang me-

malukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasu-

lullah SAW tidak akan melakukannya. (Muslich, 2010) 

Para ulama berpendapat bahwa ‘ariyah adalah su-

atu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang dite-

rimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan keten-

tuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat 

harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi 



   

10  
 

tersebut terdapat dua kategori (Muslich, 2010). pada 

versi pertama Hanafiah dan Malikiyah men-definisikan 

„ariyah dengan “tamlik al-manfaat” (kepemilikan atas 

manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa 

manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si pe-

minjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada 

orang lain. Sedangkan pada versi kedua, Syafi‟iyah dan 

Hanabilah mendefinisikan „ariyah dengan “ibahah al 

intifa’” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi 

yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipin-

jam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi ti-

dak boleh dipinjamkan kepada orang lain.(Muslich, 

2010). 

Pada pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pe-

ngalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya menge-

luarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menya-

takan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa 

barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal 

yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainya sama, 

seperti uang, dan sebagainya. (Muthahhari, 1993) 

Disamping itu juga dikatakan bahwa dalam ke-

giatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu 

usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam 

saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina ang-
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gotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha sim-

pan pinjam harus mempunyai dampak membawa kese-

jahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap se-

nang meminjam saja. (Jomo, 1986) 

D. Dasar Hukum Pinjaman 

Pinjaman (‘Ariyah) merupakan perbuatan qurbah 

(pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berda-

sarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam 

surah Al-Maidah ayat 2: 

ٰٓاَيَُّها َهٌُْىا الَِّرْييَ  ي  ٌَ  َولَ  اْلَحَسامَ  الشَّْهسَ  َولَ  ّللٰاِ  َشعَۤاىِٕسَ  تُِحلُّْىا لَ  ا   َولَ  اْلَهْد

ىِٕدَ  ْييَ  َوَلٰٓ  اْلقَََلۤ ّهِ
يْ  فَْضًَل  يَْبتَغُْىىَ  اْلَحَسامَ  اْلبَْيتَ  ا ۤ بِِّهنْ  ِهّ  َواِذَاۗ   َوِزْضَىاًًا زَّ

ْوُكنْ  اَىْ  قَْىم   َشٌَا ىُ  يَْجِسَهٌَُّكنْ  َولَ ۗ   افَاْصَطاُدوْ  َحلَْلتُنْ   اْلَوْسِجدِ  َعيِ  َصدُّ

ا اَىْ  اْلَحَسامِ  ي   اْلبِسِّ  َعلًَ َوتَعَاَوًُْىا تَْعتَُدْوْۘ ثْنِ  َعلًَ تَعَاَوًُْىا َولَ  َوالتَّْقى   اْلِ

 اْلِعقَابِ  َشِديْدُ  ّللٰاَ  اِىَّ ۗ   ّللٰاَ  َواتَّقُىاۗ   َواْلعُْدَواىِ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jangan-
lah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, 
dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-he-
wan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban 
yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; me-
reka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Te-
tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, ma-
ka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai keben-
cian (mu) kepada suatu kaum karena mereka me-
nghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendoro-
ngmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja-
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kan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 
berat siksaan-Nya. 
 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam 

untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan ke-

baikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam ke-

burukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, 

yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang di-

butuhkan olehnya. 

Dasar hukum ‘ariyah bisa berubah-ubah sesuai 

dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, ‘ariyah kadang-

kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk 

menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang 

-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba 

sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, 

‘ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang 

muslim meminjamkan barang kepada orang kafir. 

E. Jenis-jenis pinjaman dan fadilahnya 

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada 

dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produk-

tif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pin-

jaman produktif adalah pinjaman yang diambil sese-
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orang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutu-

han hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia mena-

namkan dan mengebangkannya. (Muthahhari, 1993) 

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke 

dalam tiga macam (Muthahhari, 1993): 

1. Pinjaman orang-orang lemah. 

 Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat 

memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka 

memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, 

misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinja-

man agar dapat memenuhi kebutuhan ini. 

2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan 

(‘amilin).  

 Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, me-

reka mampu melunasi hutangnya pada masa yang 

akan datang. Artinya, secara potensial mereka ma-

mpu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, 

tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk 

itu. 

3. Orang yang punya utang. 

 Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok 

diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang 

pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat mem-

bayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak me-
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merlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

4. Sifat dasar pinjaman 

 Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah 

barang yang dimilikinya dari wujud riel menjadi 

wujud relatif. (Muthahhari, 1995) Keistimewaan 

wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan 

kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pin-

jaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan 

menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu ben-

tuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Yai-

tu bahwa penggadaian selamanya tidak ada ke-

untungan darinya, karena ia merupakan gadai 

yang ada dan menjaga dari kerusakannya, se-hing-

ga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntu-

ngan. Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi 

wujud relatif.(Muthahhari, 1995) 

Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka 

ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat 

yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pa-

da dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap ha-

silnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada 

orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi 

ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam 
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jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada 

pada barang tersebut milik peminjam. (Muthahhari, 

1995) 

Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah mandul, 

tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman 

itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. 

Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. 

Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang 

meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi milik-

nya, jika memang menghasilkan manfaat. (Muthahhari, 

1995) 
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BAB III 

KAJIAN TENTANG RENTENIR 

 

Secara awam dapat didefinisikan bahwa rentenir 

adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasa-

bahnya dalam rangka memperoleh profit melalui pena-

rikan bunga.  

Rentenir secara harafiah berasal dari kata Rente 

yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh ber-

beda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti 

Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli mau-

pun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit 

melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, 

seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. 

Sedangkan individu yang memperoleh provit melalui 

penarikan bunga disebut dengan rentenir. 

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang 

kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit 

malalui penarikan bunga. Dalam hal ini ada tiga bagian 

penting sebagai bahan diskusi untuk mempelajari prak-

tek rentenir sebagai fenomena di lingkungan masya-

rakat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan 



   

18  
 

membuangkan uang/tukar riba/pelepas uang/lintah 

darat. (Setiawan, 2013) 

Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa 

rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya 

untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir seba-

gai “lintah darat” di satu sisi karena menarik bunga ya-

ng tinggi, tetapi sekaligus sebgai “agen perkembangan” 

pada sisi yang lain karena menompang  dinamika per-

dagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai ma-

syarakat. 

Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sa-

ngat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung 

aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak lang-

sung. Secara langsung kredir dari rentenir itu kegiatan 

produksi, sedangkan secara tidak langsung kredit itu 

digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga 

yang kosumtif (Nugroho, 2004). 

Menurut Ahmad Gozali, Sumber modal pinjaman 

memang beraneka ragam, salah satunya adalah modal 

pinjaman dari rentenir. Modal pinjaman dari rentenir ini 

telah berpuluh-puluh tahun telah banyak membantu 

usahawan tradisional. Mengapa modal yang berasal dari 
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rentenir ini berada sudah lama beroperasi dalam ma-

syarakat. 

Pertama, melalui rentenir modal mudah didapa-

tkan karena prosedur peminjaman gampang. Atas ala-

san inilah mengapa rentenir bertahan dalam sejarah per-

ekonomian Indonesia. Oleh banyak wirausaha tradi-

sional sering kali digunakan sebagai sarana mencari 

dana cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Kedua, melalui rentenir tanpa jaminan pun modal di 

dapat. Sehingga, sering kali pe minjam hanya bermodal 

kepercayaan. Ketiga, rentenir mudah mendirikan usa-

hanya sebab tanpa perbedaan hukumpun dapat di-jalan-

kan. 

A. Sejarah Rentenir di Indonesia 

“Pada tahun 1929 terjadi terjadi permasalahan eko-

nomi. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan 

uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktek-

praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, 

baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka 

mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir peme-

rintah Hindia Belandaa mendirikan bank-bank di pede-

saan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyu-

rutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir tersebut 
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meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India (Chety) dan 

hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi.” 

“Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah 

Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk meng-

integrasikan ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam 

ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat de-

sa. Dalam rangka mengembangkan sector ini, beberapa 

kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh 

bank-bank pemerintah. Namun ada kesulitan untuk me-

ngambil kredit ini yaitu persyaratan administrasi yang 

rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk 

menawarkan jasa kredit, meskipun dengan bunga yang 

tinggi, tanpa prosedur yang ketat” (Nugroho, 2004). 

Di Indonesia pemerintah secara langsung maupun 

tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekatkan 

sumber daya uang kepada masyarakat pedesaan. Ada-

nya lembaga keuangan formal memperlihatkan adanya 

keinginan untuk membantu kekurangan dana yang ba-

nyak dialami penduduk pedesaan dalam rangka meni-

ngkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi mengingat ba-

nyaknya masalah yang dihadapi, maka sejak lama pu-la 

berbagai program perbankan yang disponsori peme-

rintah itu belum memberikan hasil seperti yang diha-

rapkan. 
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Pada umumnya praktek memberikan pinjaman ini 

disebabkan karena lembaga keuangan formal belum ma-

mpu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau 

para nasabahnya secara efektif. Di samping itu rentenir 

memiliki karakteristik khusus yang pada umunya tidak 

dimiliki oleh lembaga kredit formal. Menurut Ng. Beoy 

Kui karakteristik tersebut antara lain: 

a. Dana modal diperoleh kapan saja dan dimana 

saja 

b. Prosedur yang sederhana dan tidak diperlukan 

pengisisan formulir permohonan 

c. Saling mempercayai, tanpa menekankan jami-

nan 

d. Biaya transaksi yang ditanggung peminjam re-

latif rendah 

e. Pencairan dana dengan cepat sesuai dengan ke-

butuhan mendadak 

f. Penggunaan dana leluasa, tidak terbatas untuk 

kegiatan ekonomi (produksi) 

g. Merupakan sumber penghasilan dan infestasi 

yang menguntungkan bagi pemilik uang yang 

enggan menitipkan uangnya di lembaga formal. 

Dampak Negatif dan Positif dari Rentenir 
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Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan 

pedesaan adalah (Teguh, 1999): 

a. Bersifat eksplotatif karena adanya kehendak 

mendapatkan keuntungan yang relative besar 

dari pemberi kredit. 

b. Dalam jangaka waktu yang relative lama kredit 

ini mengurangi konsumsi dan produksi dimasa 

datang. 

c. Kredit informal banyak digunakan untuk keper-

luan konsumtif sehingga mengurangi kegi-atan 

produktif masyarakat dimasa yang akan datang. 

d. Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi 

yang relative jauh dibawah kemampuan penda-

patan menimbulkan beban dan kerugian kon-

sumsi bagi masyarakat dimasa akan dating dan 

menimbulkan tabungan yang diperiksakan. 

e. Menghambat proses pemerataan distribusi pen-

dapatan masyarakat. 

f. Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan 

hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam 

kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada 

pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain 

yang dibutuhkan. 
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Dampak positif dari lembaga kuangan kredit pede-

saan: 

a. Dalam kondisi mendesak, lembaga kredit dapat 

membantu krisis keuangan sementara. 

b. Eksistensi lembaga keuangan informal dalam 

waktu yang relative singkat dapat meningkat-

kan konsumsi dan prestasi masyarakat. 

c. Membantu masyarakat dalam pengadaan input-

output produksi. 

B. Kajian Tentang Status Sosial Ekonomi 

Status menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah keadaan atau kedudukan (orang atau 

badan) dalam hubungan dengan masyarakat di seke-

lilingnya (Setiawan, 2013). Kedudukan atau status me-

nentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni 

menentukan hubungan dengan orang lain. Status atau 

kedudukan individu, apakah ia dari golongan atas atau 

ia berasal dari golongan bawah dari status orang lain, 

hal ini mempengaruhi peranannya (Nasution, 1994). 

Menurut Polak status (kedudukan) memiliki dua 

aspek yaitu aspek yang pertama ialah aspek struktural, 

aspek struktural ini bersifat hierarkis yang artinya aspek 

ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau 

rendahnya terhadap status-status lain, sedangkan aspek 
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status yang kedua yaitu aspek fungsional atau peranan 

sosial yang berkaitan dengan status-status yang dimiliki 

seseorang. Dengan memiliki status seseorang dapat 

berinteraksi dengan baik terhadap individu lain (baik 

status yang sama maupun status yang berbeda). Bahkan 

banyak pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal 

seseorang secara individu, namun hanya mengenal sta-

tus individu tersebut. Maka kedudukan atau status ber-

arti posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelom-

pok sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang maka 

makin tinggi pula dalam memperoleh fasilitas yang 

diperlukan dan diinginkan (Abdulsani, 2007). 

Status sosial merupakan keadaan kemasyarakatan 

yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui 

proses sosial. Proses sosial terjadi karena adanya inte-

raksi sosial. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan 

timbal balik yang dinamis yang menyangkut hubungan 

antara orang-orang secara perseorangan, antara kelom-

pok manusia maupun antara orang dengan kelompok-

kelompok manusia. Sedangkan kondisi ekonomi adalah 

keadaan atau kenyataan yang terlihat atau terasakan 

oleh indera manusia tentang keadaan dan kemampuan 

orang tua dalam memenuhi kebutuhannya. 
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Sedangkan menurut Soerjono Soekanto status so-

sial merupakan tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang 

lain. Dengan demikian status sosial merupakan kedu-

dukan seseorang dalam masyarakat, yang nantinya akan 

menentukan pandangan masyarakat dan perananannya 

dalam masyarakat. Tetapi cara seseorang membawakan 

peranannya tergantung pada kepribadian dari setiap 

individu, karena individu satu dengan yang lain ber-

beda (Abdulsani, 2007). 

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oiko-

nomia. Kata oikonomia berasal dari dua kata yaitu oikos 

dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan no-

mos berarti mengatur. Jadi oikonomia berarti mengatur 

rumah tangga. Ekonomi berkembang menjadi suatu il-

mu, sehingga ekonomi berarti pengetahu an yang tersu-

sun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur 

rumah tangga (Ritonga, 2000). 

Menurut George Soul, ekonomi adalah pengeta-

huan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia 

dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha 

memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemak-

muran dan kesejahteraan (Lipsey, 1991). Dengan demi-

kian maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupa-
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kan upaya mengatur usaha pemenuhan kebutuhan da-

lam kehidupan rumah tangga maupun tata negara un-

tuk mencapai kesejahteraan. 

Status sosial ekonomi menurut Mayer berarti kedu-

dukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-

unsur ekonomi. Sedangkan FS. Chapin (Kaare, 1989:26) 

mengungkapkan status sosial ekonomi merupakan posi-

si yang ditempati individu atau keluarga yang berkenan 

dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang 

kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan 

barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari 

komunitasnya (Soekanto, 2007). 

Status sosial ekonomi orang tua berkaitan dengan 

kedudukan dan prestise seseorang atau keluarga dalam 

masyarakat serta usaha untuk menciptakan barang dan 

jasa, demi terpenuhinya kebutuhan baik jasmani mau-

pun rohani. Selain ditentukan oleh kepemilikan materi, 

status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada 

beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupan-

nya seperti, status pekerjaan, status dalam sistem keke-

rabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. 

Berdasarkan pemaparan tentang status sosial eko-

nomi di atas, dapat disimpulkan bahwa status sosial 

ekonomi adalah tinggi rendahnya prestise yang dimiliki 
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seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya 

dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan 

untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang me-

nggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga 

dalam masyarakat ebrdasarkan kepemilikan materi, dan 

lainnya yang dapat menunjukan status sosial ekonomi 

yang dimiliki individu tersebut. 

C. Jenis - Jenis Kelas Status Sosial Ekonomi 

Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai satu lapi-

san orang-orang yang berkedudukan sama dalam ran-

gkaian kesatuan status sosial (Horton & Hunt, 1992). 

Kelas sosial tidak ditentukan secara tegas sebagai pe-

ngelompokan status seperti halnya sistem kepang-katan 

dalam angkatan bersenjata. Status sosial bervariasi da-

lam satu kontinu, suatu garis kemiringan yang bertahap 

dari puncak ke bawah, bukannya sejumlah tangga. Ba-

nyak ahli menggunakan enam klasifikasi dengan cara 

membagi setiap kelas sosial ke dalam lapisan atas dan 

lapisan bawah. Kelas sosial yang paling tinggi atau kelas 

sosial atas-lapisan atas (upper-upper class), kelas sosial 

atas-lapisan bawah (lower-upper class), kelas sosial mene-

ngah-lapisan atas (lower-middle class), kelas sosial mene-

ngah-lapisan bawah (lowermiddle class), kelas sosial ren-

dah-lapisan atas (upper-lower class), kelas sosial rendah–
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lapisan bawah (lower-lower class). (Horton & Hunt, 1992). 

Warner membagi tingkat status sosial ekonomi orang 

tua dalam 6 kelas, yaitu kelas atas atas (upper-upper), atas 

bawah (lower upper), menengah atas (upper middle), me-

nengah bawah (lower middle), bawah atas (upper lower), 

dan bawah bawah (lower lower) (Sunarto, 2000). Secara 

garis besar perbedaan yang ada dalam masyarakat ber-

dasarkan materi yang dimiliki seseorang yang disebut 

sebagai kelas sosial (social class) yang terbagi dalam tiga 

golongan, yaitu: 

1. Kelas atas (upper class) 

 Upper class berasal dari golongan kaya raya seperti 

golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan 

sebagainya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup 

dapat terpenuhi dengan mudah, sehingga pendi-

dikan anak memperoleh prioritas utama, karena 

anak yang hidup pada kelas ini memiliki sarana 

dan prasarana yang memadai dalam belajarnya 

dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan tambahan sangat besar. Kondisi demi-

kian tentu akan membangkitkan semangat anak 

untuk belajar karena fasilitas mereka dapat dipenu-

hi oleh orang tua mereka. 
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2. Kelas menengah (middle class) 

 Kelas menengah biasanya diidentikkan oleh kaum 

profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang 

lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang 

yang kebanyakan berada pada tingkat yang se-

dang-sedang saja. Kedudukan orang tua dalam 

masyarakat terpandang, perhatian mereka terha-

dap pendidikan anak-anak terpenuhi dan mereka 

tidak merasa khawatir akan kekurangan pada kelas 

ini, walaupun penghasilan yang mereka peroleh 

tidaklah berlebihan tetapi mereka mempunyai 

sarana belajar yang cukup dan waktu yang banyak 

untuk belajar. 

3. Kelas bawah (lower class) 

 Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh 

pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan ter-

hadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih 

sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokok-

nya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini 

adalah sebagai orang miskin. Golongan ini antara 

lain pembantu rumah tangga, pengangkut sampah 

dan lain-lain. 

 Penghargaan mereka terhadap kehidupan dan pen-

didikan anak sangat kecil dan sering kali diabai-
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kan, karena ini sangat membebankan mereka. De-

ngan demikian, perhatian mereka terhadap ke-

luarga pun tidak ada, karena mereka tidak mem-

punyai waktu luang untuk berkumpul dan berhu-

bungan antar anggota keluarga kurang akrab. 

Disini keinginankeinginan yang dimiliki lower class 

itu kurang terpenuhi karena alasan-alasan ekonomi 

dan sosial. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Sosial 

Ekonomi, Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 1990) 

memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan 

anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria 

tersebut diantaranya ukuran kekayaan, kekuasaan, ke-

hormatan dan ilmu pengetehuan. Namun status sosial 

ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

1. Pekerjaan 

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan 

makhluk yang aktif. Manusia disebut sebagai makh-

luk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk meme-

nuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, 

sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekun-

der seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan 

dan sebagainya (Sumardi, 1985). Pekerjaan akan me-
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nentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja 

segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan 

tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha 

manusia untuk mendapatkan kepuasan dan menda-

patkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa 

akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi ke-

mampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan 

suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam be-

kerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan 

terpenuhinya kebutuhan hidup. Dalam kaitan ini 

(Suroto, 1986) memberikan definisi mengenai peker-

jaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan 

jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang 

melakukan dengan dibayar atau tidak. 

Soeroto (Suroto, 1986) menjelaskan bahwa de-

ngan bekerja orang akan memperoleh pendapatan, 

dari pendapatan yang diterima orang tersebut di-

berikan kepadanya dan keluarganya untuk meng-

konsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan 

demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mem-

punyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi 

secara nyata dan aktif dalam pem-bangunan. 
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Ditinjau dari segi sosial, tujuan bekerja tidak ha-

nya berhubungan dengan aspek ekonomi atau men-

dapatkan pendapatan (nafkah) untuk keluarga saja, 

namun orang yang bekerja juga berfungsi untuk men-

dapatkan status, untuk diterima menjadi bagian dari 

satu unit status sosial ekonomi dan untuk memainkan 

suatu peranan dalam statusnya (Kartono, 1991). 

Dalam pedoman ISCO (International Standart 

Clasification of Oecuption) pekerjaan diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1) Profesional ahli teknik dan ahli jenis 

2) Kepemimpinan dan ketatalaksana 

3) Administrasi tata usaha dan sejenisnya 

4) Jasa 

5) Petani 

6) Produksi dan operator alat angkut. 

Berdasarkan klasifikasi pekerjaan diatas, orang 

akan dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan ke-

mampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dalam 

masyarakat tumbuh kecenderungan bahwa orang 

yang bekerja akan lebih terhormat di mata masya-

rakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan eko-

nomi. Dengan demikian untuk menentukan status 
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sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis 

pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut: 

1) Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ah-

li teknik dan ahli jenis, pemimpin ketatalaksa-

naan dalam suatu instansi baik pemerintah 

maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.  

2) Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu peker-

jaan di bidang penjualan dan jasa. 

3) Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani 

dan operator alat angket atau bengkel. 

Tingkat pekerjaan orang tua yang berstatus ting-

gi sampai rendah tampak pada jenis pekerjaan orang 

tua, yaitu sebagai berikut: 

1) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial eko-

nomi tinggi, PNS golongan IV ke atas, pedagang 

besar, pengusaha besar, dokter. 

2) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial eko-

nomi sedang adalah pensiunan PNS golongan 

IV A ke atas, pedagang menengah, PNS golo-

ngan IIIb-IIId, guru SMP /SMA, TNI, kepala 

sekolah, pensiunan PNS golongan IId-IIIb, PNS 

golongan IId-IIIb, guru SD, usaha toko. 

3) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial eko-

nomi rendah adalah tukang bangunan, tani ke-
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cil, buruh tani, sopir angkutan, dan pekerjaan 

lain yang tidak tentu dalam mendapatkan peng-

hasilan tiap bulannya. 

2. Pendidikan 

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan 

manusia, pendidikan dapat bermanfaat seumur hidup 

manusia. Dengan pendidikan, diharapkan seseorang 

dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru 

baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi mau-

pun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berpi-

kir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya. 

Ngadiyono (Ngadiyono, 1998) membedakan 

pendidikan berdasarkan isi program dan penyeleng-

garaannya menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Pendidikan formal merupakan pendidikan resmi 

di sekolah-sekolah, penyelenggaraannya teratur 

dengan penjenjangan yang tegas, persyaratan 

tegas, disertai peraturan yang ketat, pendidikan 

ini didasarkan pada peraturan yang tegas. 

2) Pendidikan informal merupakan pendidikan 

yang diperoleh melalui hasil pengalaman, baik 

yang diterima dalam keuarga maupun masya-



 

35 

 

rakat. Penjenjangan dan penyelenggaraannya ti-

dak ada, sistemnya tidak diformulasikan. 

3) Pendidikan non formal merupakan pendidikan 

yang dilakukan di luar sekolah, penyelengga-

raannya teratur. Isi pendidikannya tidak se-luar 

pendidikan formal, begitu juga dengan peratu-

rannya. 

3. Pendapatan 

Christoper dalam Sumardi (Sumardi, 2004) men-

definisikan pendapatan berdasarkan kamus ekonomi 

adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam ben-

tuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain seba-gainya. 

Biro pusat statistik merinci pendapatan dalam kate-

gori sebagai berikut:  

1) Pendapatan berupa uang adalah segala pengha-

silan berupa uang yang sifatnya regular dan di-

terima biasanya sebagai balas atau kontra pres-

tasi, sumbernya berasal dari: 

a) Gaji dan upah yang diterima dari gaji pokok, 

kerja sampingan, kerja lembur dan kerja ka-

dang-kadang. 

b) Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari 

usaha sendiri, komisi, penjualan dari kera-

jinan rumah. 
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c) Hasil investasi yakni pendapatan yang dipe-

roleh dari hak milik tanah. Keuntungan serial 

yakni pendapatan yang diperoleh dari hak 

milik. 

2) Pendapatan yang berupa barang yaitu: pem-

bayaran upah dan gaji yang ditentukan dalam 

beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan 

kreasi. 

4. Jumlah Tanggungan Orang Tua 

Proses pendidikan anak dipengaruhi oleh ke-

adaan keluarga sebagai berikut: pertama adalah eko-

nomi orang tua yang banyak membantu perkem-

bangan dan pendidikan anak. Kedua adalah kebu-

tuhan keluarga, kebutuhan keluarga yang di-maksud 

adalah kebutuhan dalam struktur keluarga yaitu ada-

nya ayah, ibu dan anak. Ketiga adalah status anak, 

apakah anak tunggal, anak kedua, anak bungsu, anak 

tiri, atau anak angkat. Jumlah tanggungan orang tua 

yaitu berapa banyak anggota keluarga yang masih 

bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan, 

yaitu 1 orang, 2 orang, 3 orang, lebih dari 4 orang. 

5. Pemilikan 

Pemilikan barang-barang yang berharga pun 

dapat digunakan untuk ukuran tersebut. Semakin ba-
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nyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga se-

perti rumah dan tanah, maka dapat dikatakan bahwa 

orang itu mempunyai kemampuan ekonomi yang ti-

nggi dan mereka semakin dihormati oleh orang-orang 

disekitarnya. 

Apabila seseorang memiliki tanah sendiri, ru-

mah sendiri, sepeda motor, mobil, komputer, televisi 

dan tape biasanya mereka termasuk golongan orang 

mampu atau kaya. Apabila seseorang belum mempu-

nyai rumah dan menempati rumah dinas, punya ken-

daraan, televisi, tape, mereka termasuk golongan se-

dang. Sedang apabila seseorang memiliki rumah kon-

trakan, sepeda dan radio biasanya ter-masuk golong-

an biasa. 

6. Jenis Tempat Tinggal 

Menurut Kaare Svalastoga (Sumardi, 2004) un-

tuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari 

rumahnya, dapat dilihat dari: 

1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sen-

diri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada 

saudara atau ikut orang lain.  

2) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa perma-

nen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan 

sosial ekonominya tinggi, pada umumnya me-
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nempati rumah permanen, sedangkan ke-luarga 

yang keadaan sosial ekonominya menengah ke 

bawah menggunakan semi per-manen atau tidak 

permanen. 

3) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas 

rumah yang ditempati pada umumnya semakin 

tinggi tingkat sosial ekonominya. 

Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial 

ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah 

tersebut berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. 

Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik 

pribadi dapat menunjukkan bahwa kondiri sosial eko-

nominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi 

permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi 

sosial ekonominya rendah. 

Menurut Talcon Parsons (Rahman, 2002), berpen-

dapat bahwa beberapa indikator tentang penilaian sese-

orang mengenai kedudukan seseorang dalam lapisan 

sosial di masyarakat antara lain (a) bentuk ukuran ru-

mah, keadaan perawatan, tata kebun, dan sebagainya, 

(b) wilayah tempat tinggal, apakah bertempat di kawa-

san elite atau kumuh, (c) pekerjaan atau profesi yang 

dipilih seseorang, (d) sumber pendapatan. Total pengha-

silan, pengeluaran, simpanan dan kepemilikan harta 
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yang bernilai ekonomis merupakan indikator untuk me-

nentukan tingkat kondisi ekonomi seseorang (Abdul-

sani, 2007). Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator dari 

status sosial ekonomi antara lain adalah: 

1) Pendidikan 

2) Pekerjaan 

3) Pendapatan 

4) Status kepemilikan 

5) Tanggungan 

6) Jenis tempat tinggal 

7) Menu makanan sehari-hari 

8) Status dalam masyarakat 

9) Partisipasi dalam masyarakat 

E. Kajian Pustaka 

Rentenir atau yang sering disebut dengan lintah 

darat adalah sesuatu yang biasa terjadi pada masyarakat 

menengah kebawah dalam mencukupi kebutuhan 

ekonomi sehari-hari mereka. Kajian tentang Pinjaman 

uang kepada Rentenir bukanlah kajian yang pertama 

kali dilakukan oleh peneliti, pada penelitian sebelumnya 

telah ada yang melakukan penelitian tentang rentenir 

pada 10 tahun terakhir, berikut beberapa penelitian yang 

telah meneliti kajian tersebut: 
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1. Penelitian Delmira Syafrini dalam Jurnal Ilmu So-

sial Mamangan Tahun 2014 dengan judul “Nelayan 

vs Rentenir ; Studi Ketergantungan Nelayan Terha-

dap Rentenir pada masyarakat pesisir”. Dijelaskan 

pada pembahasannya bahwa  Rentenir yang ada di 

sekeliling nelayan merupakan ancaman bagi kehi-

dupan dan masa depan mereka, Walaupun sebe-

narnya rentenir pada dasarnya masih memiliki sisi 

positif dalam kehidupan masyarakat, tetap saja 

praktek rentenir bukan sesuatu yang harus dile-

galkan. Rentenir harus tetap dimusnahkan, meski-

pun kita menyadari bahwa untuk memutus mata 

rantai ini tentu bukan perkara yang mudah, tapi 

tetap saja ia akan tetap jadi permasalahan besar 

bagi kehidupan nelayan jika masalah ini tidak 

segera diatasi. 

2. Penelitian selanjutnya dari Lisken Sirait pada jurnal 

skripsi tahun 2015 yang berjudul “Fenomena Ren-

tenir di Pasar Bintan Centre (Studi Pedagang Kecil 

pada Pasar Bintan Centre)”. Pada hasil pemba-

hasannya dijelaskan bahwa Berdasarkan dari urai-

an analisis yang penulis paparkan tentang para 

pedagang kecil yang ada di pasar Bintan Center 

lebih memilih meminjam uang kepada Bakri ka-
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rena para pedagang menganggap meminjam di 

bank membutuhkan waktu yang sangat panjang 

seperti adanya proses administrasi, surat agunan 

berupa tanah, rumah, kenderaan dan sejenisnya 

serta survai yang dilakukan debitur bank. Disisi 

lain ada para Bakri yang menawarkan pinjaman 

modal usaha dagang dengan persyaratan yang 

sangat mudah. Para Bakri memberikan berbagai 

kemudahan kepada para pedagang kecil untuk me-

minjam cukup hannya dengan modal percaya 

antara Bakri dan peminjam uang sudah bisa diteri-

ma pedagang. 

3. Skripsi Muh al Juned dari UIN Alauddin Makasar 

tahun 2014 dengan judul “Dampak Praktek 

Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan 

Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makasar”. Ma-

salah yang dikaji adalah tentang Dampak praktek 

rentenir dan tinjauan ekonomi islam terhadap 

praktek tersebut. Hasil dari pemba-hasannya 

adalah dampak dari praktek rentenir ini sangat 

merugikan masyarakat, namun bagi yang berpen-

didikan tinggi ini akan menghambat kinerja ren-

tenir. Sedangkan dari sisi ekonomi islam dikatakan 
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bahwa praktek rentnir sangat bertentangan dengan 

hukum dan syariat islam. 

4. Penelitian terakhir adalah jurnal Skripsi Deni Insan 

Kamil pada UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015 de-

ngan judul “Pengaruh Rentenir terhadap kese-

jahteraan Pedagang Tradisional: Studi di Pasar Legi 

Bugisan Yogyakarta”. Pada pembahasanya dijelas-

kan bahwa pendapatan yang diperoleh dari berda-

gang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, 

sehingga mereka membutuhkan tambahan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga yakni de-ngan 

rentenir. Pinjaman kepada hanya sedikit mencuku-

pi keuangan keluarga tanpa memberikan nilai se-

dikit keuntungan pedagang. 

Dari pemaparan diatas tentu sangat berbeda de-

ngan apa yang ingin dikaji dalam buku ini, peneliti ingin 

mengkaji tentang atas dasar apa yang mendorong se-

seorang melakukan pinjaman kepada rentenir dan juga 

ingin mengetahui dampak dalam sosial ekonomi kelu-

arga. 
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BAB IV 

RIBA DAN PERMASALAHANNYA 

 

A. Pengertian Riba  

Berdasarkan secara bahasa, riba berarti tambahan 

(azziyadah). Arti tambahan dalam riba adalah penam-

bahan yang berasal dari bisnis ilegal yang merugikan 

satu pihak dalam transaksi. Dalam arti lain, secara ba-

hasa, riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Ada-

pun istilah teknis, riba berarti mengambil aset tambahan 

dari aset dasar atau modal dalam kesombongan.    

Pengertian riba di dalam kamus adalah 1 pelepas 

uang; lintah darat; 2 bunga uang; rente (Setiawan, 2013). 

Namun, dalam ekonomi, riba akan mengalihkan seba-

gian dari jumlah pokok yang dipinjamkan oleh pemberi 

pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba khusus me-

ngacu pada kelebihan yang dikumpulkan dengan cara 

khusus. 

Makna “riba” dalam bahasa Arab dapat menam-

bahkan sedikit lebih dari jumlah uang yang dipinjam-

kan, untuk menambah riba dan bunga. Riba dalam hal 

ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris. 

Dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang 

lebih dari biasanya atau suku bunga yang men-cekik. 
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Dalam Kamus Lane memberikan makna kompre-

hensif yang mencakup sebagian besar definisi asli oten-

tik dari kata riba. Menurut Lane, istilah riba berarti me-

nambah, memperbesar, menambah, menambahkan "di 

larang", menghasilkan lebih banyak dari aslinya, mem-

praktekkan peminjaman dengan bunga atau seje-nisnya, 

kelebihan atau tambahan, atau tambahan pada jumlah 

pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan ".(Antonio, 

2001) Riba adalah tambahan tanpa imbalan (بال عوض) yang 

ter-jadi karena penangguhan dalam pembayaran ( زايدة

(اشرتط مقدما.) yang diperjanjikan sebelumnya (األجل (Al-Jam-

bi, n.d.) 

Diantara pakar ekonomi Muslim menyebutkan 

bahwa setiap transaksi kredit, dalam bentuk uang atau 

lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila me-

ngandung tiga unsur berikut ini:(Nafik, 2009)  

1. Kelebihan atau kelebihan di atas modal pinj-

aman; 

2. Penentuan keunggulan ini terkait dengan wak-

tu; 

3. Transaksi yang merupakan syarat kelebihan pe-

mbayaran  
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Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan 

oleh para sarjana Muslim adalah adanya riba (bunga) 

dalam ekonomi adalah bentuk eksploitasi sosial dan 

ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang ke-

adilan sosial.(Iqbal, 2008) 

Menurut ilmu muamalah, bahwa riba berarti tam-

bahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat 

utang piutang atau tukar menukar. Menurut Wahid 

Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan  berupa (yang 

disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi 

pengganti yang diisyaratkan sebelumnya.(Iqbal, 2008) 

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para 

ulama fiqh.  

Berikut ini adalah definisi riba oleh para ulama 

dari 4 golongan madzhab:(Hadi, 1993)  

1. Pengikut Hanafi  

 Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa im-

balan untuk pengukuran dan saldo yang dibuat 

antara pembeli dan penjual di dalam tukar me-

nukar.   

2. Pengikut Syafi‟i  

 Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu 

yang tidak diketahui dalam hal ukuran dan 

uku-ran waktu transaksi dilakukan atau dengan 
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keterlambatan pengiriman dua item yang diper-

tukarkan, salah satunya.  

3. Pengikut Maliki  

 Kelompok ini mendefinisikan riba hampir sama 

dengan definisi Syafi'i, hanya berbeda dalam 

illatnya. Menurut mereka yang illatnya adalah 

transaksi tidak menguangkan bahan makanan 

tahan lama.  

4. Pengikut Hambali  

 Riba menurut syara 'adalah tambahan yang di 

berikan untuk barang-barang tertentu. Barang 

tertentu adalah barang yang dapat ditukar atau 

di-timbang dalam jumlah yang berbeda. Tinda-

kan semacam ini disebut riba asalkan dilakukan 

secara tunai.  

Menurut al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ah-

kam al-Qur‟an menjelaskan makna riba sebagaimana 

dikutip oleh Syafi‟i Antonio, adalah sebagai berikut 

(Antonio, 2001):  

 والراب يف اللغة ىو الزايدة والدرادبو يف اآلية كل زايدة مل يقابلها عوض 

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, 

namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur‟an 

yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa ada-
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nya satu transaksi pengganti atau penyeimbang 

yang dibenarkan syariah.”  

Dari berbagai definisi yang dijelaskan di atas, da-

pat disimpulkan bahwa riba adalah kegiatan penam-

bahan nilai tambahan dari kontrak ekonomi, seperti 

penjualan dan pembelian hutang atau hutang, dari pen-

jual ke pembeli atau dari pemilik dana ke peminjam 

dana, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, 

oleh pihak kedua. Riba juga dapat dipahami sebagai 

terbatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam kon-

trak ekonomi.  

B. Macam-Macam Riba  

Pada dasarnya riba adalah jumlah uang atau nilai 

yang diminta untuk uang pokok yang dipinjamkan. U-

ang adalah perhitungan waktu selama uang itu diguna-

kan. Perhitungan terdiri dari tiga elemen, yaitu:(Nafik, 

2009) 

1. Tambahan dari uang pokok.  

2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.  

3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi 

syarat dalam tawar-menawar.  

Riba tidak hanya terdiri dari satu jenis, tetapi ber-

agam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan tran-

saksi. Umumnya terjadi karena penambahan tam-bahan 
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pada pertukaran, baik karena keterlambatan atau item 

serupa. Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang 

dan riba yang terkait dengan jual beli (Nafik, 2009).  

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua 

macam, yaitu:  

1. Riba Qard (راب القرض)  

Riba Qard adalah manfaat atau tingkat kele-

bihan tertentu yang tersirat terhadap debitur 

(muqtarid).(Antonio, 2001)  

Riba qard atau riba dalam utang piutang se-

benarnya dapat digolongkan dalam riba nasi‟ah. 

Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan me-

minjamkan uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan un-

tuk memberikan keuntungan ketika pengemba-

lian.(et.al, n.d.)  

Dalam kitab al-Mughni, Ibn Qudamah ber-

kata, "Para ulama sepakat bahwa jika orang yang 

memberi utang membutuhkan orang yang berhu-

tang untuk memberikan tambahan atau hadiah, 

maka dia memenuhi persyaratan, maka pengem-

balian tambahan adalah riba.”  
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2. Riba Jahiliyah (راب اجلاهلية)  

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari 

pokoknya karena si peminjam tidak mampu mem-

bayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.  

Pembagian riba dalam kelompok kedua atau 

perdagangan riba juga terdiri dari dua jenis, yaitu:  

a. Riba Fadl (راب الفضل)  

Riba fadl adalah pertukaran antara barang 

serupa dengan tingkat atau jumlah yang berbe-

da, sedangkan barang yang dipertukarkan di-

klasifikasikan sebagai barang atau komoditas 

ribawi.  

Komoditas ribawi terdiri atas enam jenis, yaitu 

emas, perak, gandum, sya‟ir (salah satu jenis 

gandum), kurma dan garam, sebagaimana dise-

butkan dalam hadis di bawah ini:  

حّدثنا أبوبكِر بن أيب َشيبة. حّدثنا وكيع. حّدثنا إمساعيل بن مسلم العبديُّ. حّدثنا أبو 

. قال: قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم :  الدتوّكِل الناجيُّ عن أيب سعيد اخلدريُّ

الّذىب ابلّذىب والفّضة ابلفّضة والّشعري ابلّشعري والتمر ابلتمر والدحل ابلدحل مثاٌل مبثل 

د ا بيٍد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ والدعطّي فيو سواءٌ  ي  

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak 
dijual dengan perak, gandum dijual dengan 
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gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dijual 
dengan sya‟ir, kurma dijual dengan kurma dan 
garam dijual dengan garam, maka jumlah (taka-
ran atau timbangan) harus sama dan dibayar 
kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau 
meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. 
Orang yang mengambil tambahan tersebut dan 
orang yang memberinya sama-sama berada 
dalam dosa” (HR. Muslim)  
  

Dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa: 

حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة, وعمرو الناقد, وإسحق بن إبراىم (واللفُظ إلبن أيب شيبة) 

(قال إسحُق: أخربان. وقال اآلخراِن: حّدثنا وكيٌع) حّدثنا ُسفياُن عن َخالٍد احلذاٍء, عن 

أيب قالبة, عن أيب األشعِث, عن عبادَة بن الصَّاِمت. قال: قال رسول هللا صلى هللا 

م: الّذىب ابلّذىب. والفّضة ابلفّضة. والربابلرّب . والّشعري ابلّشعري. والتمر عليو و سل

بسواٍء . ي دا بيٍد . فإذا اختلفت ىذه   ابلتمر. والدحل ابلدحل. مثال  مبثٍل . سواء 

 األصناف, فبيعوا  كيف شئتم, إذا كان ي دا بيٍد 

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak 
dijual dengan perak, gandum dijual dengan 
gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dijual 
dengan sya‟ir, kurma dijual dengan kurma dan 
garam dijual dengan garam, maka jumlah (taka-
ran atau timbangan) harus sama dan dibayar 
kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, 
maka silahkan engkau membarterkannya sesu-
kamu, namun harus dilakukan secara kontan 
(tunai).” (HR. Muslim)  
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Para ulama sepakat bahwa enam komo-

ditas dapat diperdagangkan dengan barter asal-

kan mereka memenuhi dua persyaratan, yaitu 

transaksi harus dilakukan secara tunai (tunai) 

pada saat kontrak dan barang-barang yang me-

njadi objek barter harus sama jumlah dan kuan-

titas meskipun perbedaan kualitas antara ke-

dua barang.  

b. Riba Nasi‟ah (راب النسيئة)  

Riba nasi'ah adalah penangguhan pengi-

riman atau penerimaan barang ribawi yang di 

tukar dengan barang ribawi jenis lain. Riba 

nasi'ah muncul karena perbedaan, perubahan 

atau penambahan antara yang diajukan seka-

rang dan yang diajukan kemudian.  

Sebelumnya telah disebutkan bahwa riba 

adalah uang atau nilai tambah yang diambil 

dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut ada-

lah sesuatu yang memberatkan salah satu pihak 

yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi 

beberapa macam, riba tetaplah riba yang diha-

ramkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti 

jual beli dan utang piutang.  
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C. Hukum Riba  

Riba tidak hanya masalah dalam Islam tetapi juga 

masalah dalam agama dan/atau kepercayaan lain. Ma-

salah riba telah menjadi masalah diskusi di kalangan 

orang Yahudi, Yunani, dan juga Romawi. Bahkan orang 

Kristen dari waktu ke waktu juga memiliki pandangan 

mereka sendiri tentang riba.  

Riba dalam agama Samawi telah dinyatakan ha-

ram, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat 25 

dari Perjanjian Lama: "Jika Anda berutang kepada sese-

orang diantara uang warga negara Anda, maka An-da 

tidak boleh bertindak seperti kreditor, jangan meminta 

manfaatnya untuk pemilik uang ". Namun Islam meng-

anggap bahwa ketentuan yang melarang riba hanya 

berlaku untuk kelompok tertentu yang tercantum dalam 

Perjanjian Lama sebagai ketentuan yang telah dipal-

sukan..  

Para filsuf Yunani dan Romawi berpikir bahwa 

bunga adalah sesuatu yang tercela dan tercela. Fakta 

bahwa minat adalah praktik yang tidak sehat dalam 

masyarakat, adalah akar dari lahirnya pandangan itu.  

Dalam agama Buddha, riba dianggap sebagai tin-

dakan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai-

nilai persaudaraan dalam masyarakat. Di Jatakas, diba-
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has bahwa ada larangan terhadap kasta Brahmana dan 

Khastriya untuk meminjamkan uang dengan mengum-

pulkan bunga. (Nafik, 2009)  

Di kalangan pendeta Kristen, penerapan konsep 

bunga adalah dilarang. (Nafik, 2009) Selama berabad-

abad lamanya setelah itu, berkembanglah suatu per-

debatan yang sengit di antara kalangan gereja dengan 

para pedagang Eropa mengenai penerapan konsep 

bunga. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur‟an ti-

dak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 

empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:  

a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pa-

da zahirnya seolah-olah menolong mereka yang 

memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub ke-

pada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat ar-

Ruum ayat 39:  

هْٰٓٓاحَْيخُمَْٓٓوَما ٓ بًآّمِ ّٓللٰآِِٓعْىدَٓٓيَْسبُْىآفََلٓٓانىَّاِضٓٓاَْمَىالِٓٓفِْيٓ ِٓنّيَْسبَُىآ ِٓزّ

هْٰٓٓاحَْيخُمَْٓٓوَما ٓۚ ٓ ىِٕكَّٓٓللٰآَِٓوْجهَٓٓحُِسْيدُْونََٓٓشٰكىة ِٓٓمّ
ٰۤ
ٓاْنُمْضِعفُْىنَُٓٓهمُٓٓفَاُوٰن

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 ka-

mu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 
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Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang 

yang melipat gandakan (pahalanya).” 

Beberapa orang berpikir bahwa dengan memin-

jamkan uang kepada orang lain adalah suatu ben-

tuk ibadah atau interaksi dengan sesama manusia 

seperti yang diperintahkan Allah. Namun, pada 

kesempatan ibadah muncul praktik riba yang di-

maksudkan untuk menambah nilai kekayaan yang 

dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi 

pinjaman memang akan meningkat, namun, tidak 

ada berkah dalam kekayaan.  

b. Riba digambarkan sebagai hal yang buruk. Allah 

mengancam akan memberi balasan kepada orang 

Yahudi yang memakan riba. (Nafik, 2009) Hal ini 

tercantum dalam surat an-Nisaa‟ ayat 160-161:  

ِٓمهْٓٓاُْوِصلََٓٓوَما ٓٓاِنَْيكَٓٓاُْوِصلَٓٓبَِما ٰٓٓاَمىُْىآاَوَُّهمْٓٓيَْصُعُمْىنَٓٓانَِّرْيهَٓٓاِنَىٓحَسَٓٓاَنَمْٓ

آاَنْٓٓيُِسْيدُْونَٓٓقَْبِهكَٓ آَوقَدْٓٓانطَّاُغْىثِٓٓاِنَىٓيَّخََحاكَُمْى  ٓيَّْكفُُسْوآاَنْٓٓاُِمُسْو 

ٰٓٓهًلٓضَٓٓيُِّضهَُّهمْٓٓاَنْٓٓانشَّْيٰطهَُٓٓويُِسْيدُٓۚ ٓٓبِهٓ  ٓنَُهمْٓٓقِْيمََٓٓواِذَا٠ٓٓٓبَِعْيدًاۚ 

ُسْىلَِٓٓواِنَىّٓللٰآُٓاَْوَصلََٓٓما ٓٓاِٰنىٓحَعَانَْىا ٓيَُصدُّْونَٓٓاْنُمٰىِفِقْيهََٓٓزاَْيجَٓٓانسَّ

٠ُٔٓٓصدُْودًآ َٓعْىكَٓ
Artinya: “Maka, disebabkan kezaliman orang-

orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (me-

makan makanan) yang baik-baik (yang dahulu-

nya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka 

banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 
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dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan 

karena mereka memakan harta orang dengan jalan 

yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang 

pedih.” 

 Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa se-

seorang yang mengetahui jika praktik yang meng-

andung riba adalah hal yang tidak disukai atau 

dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan 

kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan 

siksaan yang amat pedih.  

c. Riba dilarang untuk dikaitkan dengan beberapa 

tambahan. Pembayaran suku bunga yang tinggi 

adalah fenomena yang banyak dipraktikkan sela-

ma periode ini.(Nafik, 2009) Hal ini dijelaskan dalam 

surat Ali Imran ayat 130:  

آحَأُْكهُىآَلٰٓٓاَمىُْىآانَِّرْيهَٰٓٓي اَيَُّها ٰبى  ٰضعَفَتًٓٓاَْضعَافًآانّسِ احَّقُىاۚ ٓٓمُّ ّٓللٰآَٓوَّ

ٖٓٓٔٓحُْفِهُحْىَنٓ ٓنَعَهَُّكمْٓ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan-

lah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya ka-

mu mendapat keberuntungan.”  
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Praktik riba dipahami sebagai praktik menggan-

dakan nilai pokok pada saat transaksi. Allah men-

janjikan keberuntungan bagi umat-Nya yang ben-

ar-benar takut, melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauh dari larangan-Nya.  

d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas 

mengharamkan apapun jenis tambahan yang di-

ambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-Qur‟an 

yang membicarakan riba sesuai dengan periode 

larangan, sampai akhirnya datang larangan yang 

tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. 

(Hadi, 1993) Hal ini tercantum dalam surat al-

Baqarah ayat 278:  

آِمهَٓٓبَِقيََٓٓمآَوذَُزْوآّللٰآَٓاحَّقُىآٰاَمىُىآانَِّرْيهَٰٓٓي اَيَُّها   ٰبى  ُٓكْىخُمْٓٓاِنْٓٓانّسِ

ْؤِمىِْيهَٓ ٧٢ٕٓٓمُّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ber-

takwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba 

(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman.”  

Larangan riba dalam Islam tidak hanya meru-

juk pada Alquran, tetapi juga pada hadis. Ini seperti 

posisi umum dari hadits yang berfungsi untuk lebih 

menjelaskan aturan-aturan yang diuraikan dalam Al-
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Qur'an, larangan riba dalam hadits secara lebih 

rinci..(Antonio, 2001) 

Dari temuan yang telah disebutkan, dapat dilihat 

bahwa riba tidak hanya dilarang atau dilarang dalam 

Islam, tetapi juga dalam agama lain dan bahkan agama 

atau kepercayaan sebelumnya. Praktek hutang dan hu-

tang yang disertai riba sebenarnya tidak diterima oleh 

agama yang dianut oleh para pelaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

58  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

BAB V 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Profil Singkat Kelurahan Tanjung Unggat  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka 

Pemerintah Kota Tanjungpinang terbagi dalam 4 

(empat) Kecamatan yaitu : Kecamatan Tanjungpinang 

Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan 

Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari. 

Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu 

Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan 

Bukit Bestari yang terdiri dari 9 Rukun Warga dan 43 

Rukun Tetangga. 

1. Visi dan Misi Kelurahan Tanjung Unggat 

Visi : 

“Terwujudnya Pelayanan Kelurahan Yang Profe-

sional, Bermasyarakat, Sejahtera dan Meningkat-

kan Kualitas Masyarakat Tanjung Unggat.” 

Misi : 

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Profesio-

nalisme Aparatur Kelurahan Berdasarkan IPTEK 

dan IMTAQ 
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2. Memberikan Pelayanan Secara Cepat, Tepat dan 

Akurat dengan Berazaskan Profesionalisme dan 

Kenyamanan 

3. Memberdayakan Masyarakat  Sesuai dengan Po-

tensi Yang dimiliki Wilayah Masing–Masing 

Secara Gotong Royong dan Rasa Saling Memiliki 

4. Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Masyarakat Melalui Pendataan 

Penduduk dan Koordinasi Antara Pihak Kelu-

rahan, Babinkamtibmas dan Masyarakat 

5. Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Ke-

masyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan. 

B. Kondisi Geografis 

a. Letak dan Luas Wilayah 

 Kelurahan Tanjung Unggat memiliki luas wila-

yah 10.50 KM² dengan  batas-batas wilayah seba-

gai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ka-

mpung Bugis. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Tanjungpinang Timur. 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan 

Kampung Bulang. 
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Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ka-

mboja. 

b. Fisiografis 

 Kelurahan Tanjung Unggat memiliki fisiografis 

yang terdiri dari 83 % dataran rendah dan 17 % 

lautan. 

c. Iklim 

 Kelurahan Tanjung Unggat terletak di lintang 

khatulistiwa yang mempunyai 2 musim, yaitu : 

1) Musim kemarau antara Bulan April sampai 

dengan Bulan September. 

2) Musim penghujan antara Bulan Oktober 

sampai dengan Bulan Maret. 

d. Topografi 

 Kelurahan Tanjung Unggat melalui topografi 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 

lebih kurang 2 meter di atas permukaan laut 

dengan curah hujan 114 hari sebanyak 2000-3000 

mm/tahun dengan suhu berkisar 30˚C sampai 

32˚C. Tekanan udara terendah 1.0102 MBS dan 

tertinggi 1.01037 MBS serta kelembaban udara 

rata-rata antara 61.5 sampai dengan 91.5. 
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C. Kondisi Demografis 

Jumlah dan komposisi penduduk yang berada di 

Kelurahan Tanjung Unggat dapat dibedakan atas 

beberapa kelompok, yang dapat dilihat berdasar-

kan tabel sebagai berikut : 

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Jenis Kelamin  ( Gender ) 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2017 

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok 
Umur 

Tabel 4.2 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Kelompok Umur  Tahun 2015 

NO KELOMPOK UMUR J U M L A H                

01. 0 – 4 Tahun 1153 

02. 5– 9 Tahun 1471 

NO 
JENIS 

KELAMIN 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

01. Laki – Laki 7.868 7.916 8.462 8.527 7.859 

02. Perempuan 8.420 8.505 8.344 8.445 8.463 

Jumlah 16.288 16.421 16.806 16.972 16.322 
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03. 10– 14 Tahun 1452 

04. 15 – 19 Tahun 1362 

05. 20 – 24 Tahun 1351 

06. 25 – 29 Tahun 1348 

07. 30 – 34 Tahun 1696 

08. 35 – 39 Tahun 1598 

09. 40  Tahun Keatas 5375 

J U M L A H 16.806 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2015 

Tabel 4.2 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Kelompok Umur  Tahun 2016 

NO KELOMPOK UMUR J U M L A H                

01. 0 – 4 Tahun 1157 

02. 5– 9 Tahun 1482 

03. 10– 14 Tahun 1443 

04. 15 – 19 Tahun 1334 

05. 20 – 24 Tahun 1362 

06. 25 – 29 Tahun 1327 

07. 30 – 34 Tahun 1645 

08. 35 – 39 Tahun 1361 

09. 40  Tahun Keatas 5591 

J U M L A H 16.972 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2016 
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Tabel 4.3 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Kelompok Umur  Tahun 2017 

NO KELOMPOK UMUR J U M L A H 

01. 0 – 4 Tahun 1242 

02. 5– 9 Tahun 1428 

03. 10– 14 Tahun 1398 

04. 15 – 19 Tahun 1287 

05. 20 – 24 Tahun 1206 

06. 25 – 29 Tahun 1323 

07. 30 – 34 Tahun 1705 

08. 35 – 39 Tahun 1486 

09. 40  Tahun Keatas 5247 

J U M L A H 16.322 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2017 

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.4 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 

NO 
TINGKAT  

PENDIDIKAN 
J U M L A H 

01. 
TIDAK/BELUM 
SEKOLAH 

1.604 

02. MASIH SEKOLAH 1.866 

03. TIDAK TAMAT SD 3.216 
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04. TAMAT SD 3.821 

05. TAMAT SLTP 2.138 

06. TAMAT SLTA 3.423 

07. TAMAT DIPLOMA 265 

08. TAMAT STRATA 1 454 

09. TAMAT STRATA 2 19 

 JUMLAH 16.806 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2015 

Tabel 4.5 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 

NO 
TINGKAT  

PENDIDIKAN 
J U M L A H 

01. 
TIDAK/BELUM 
SEKOLAH 

1.103 

02. MASIH SEKOLAH 1.866 

03. TIDAK TAMAT SD 3.272 

04. TAMAT SD 3.812 

05. TAMAT SLTP 2.139 

06. TAMAT SLTA 3.530 

07. TAMAT DIPLOMA 271 

08. TAMAT STRATA 1 501 

09. TAMAT STRATA 2 23 

 JUMLAH 16.972 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2016 
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Tabel 4.6 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 

NO 
TINGKAT  

PENDIDIKAN 
J U M L A H 

01. 
TIDAK/BELUM 
SEKOLAH 

944 

02. MASIH SEKOLAH 1.103 

03. TIDAK TAMAT SD 3.272 

04. TAMAT SD 3.872 

05. TAMAT SLTP 2.318 

06 TAMAT SLTA 3.719 

07. 
TAMAT 
DIPLOMA 

562 

08. TAMAT STRATA 1 509 

09. TAMAT STRATA 2 23 

 JUMLAH 16.322 

Sumber: Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 

2017 

d. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pen-
caharian 
 

Tabel 4.7 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017 

NO. 
MATA 

PENCAHARIAN 
JUMLAH 

1 Akuntan 2 

2 
Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota 
1 
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3 Apoteker 1 

4 Buruh Perternakan 1 

5 Belum/Tidak Bekerja 3.248 

6 Bidan 10 

7 Buruh Harian Lepas 1514 

8 
Buruh 

Nelayan/Perikanan 
20 

9 Buruh Tani/Perkebunan 5 

10 Dokter 8 

11 Dosen 6 

12 Guru 67 

13 Imam Mesjid 1 

14 Juru Masak 1 

15 Karyawan BUMD 6 

16 Karyawan BUMN 35 

17 Karyawan Honorer 135 

18 Karyawan Swasta 2120 

19 Kepolisian RI 20 

20 Konsultan 3 

21 Mekanik 27 

22 
Mengurus Rumah 

Tangga 
3868 

23 Nelayan/Perikanan 277 

24 Notaris 4 

25 Paranormal 2 
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26 Pedagang 229 

27 Pegawai Negeri Sipil 292 

28 Pelajar/Mahasiswa 3234 

29 Pelaut 168 

30 
Pembantu Rumah 

Tangga 
16 

31 Penata Rambut 2 

32 Penata Rias 1 

33 Pendeta 6 

34 Peneliti 1 

35 Pengacara 4 

36 Pensiunan 115 

37 Penyiar Radio 1 

38 Perawat 15 

39 Perdagangan 7 

40 Petani/Pekebun 14 

41 Seniman 6 

42 Sopir 59 

43 Tabib 3 

44 TNI 29 

45 Transportasi 24 

46 Tukang Batu 5 

47 Tukang cukur 4 

48 Tukang Jahit 20 

49 Tukang Kayu 15 
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50 Tukang Las/Pandai Besi 7 

51 Tukang Listrik 3 

52 Ustaz/Mubaliq 2 

53 Wartawan 13 

54 Wiraswasta 593 

55 Perangkat Desa 1 

56 blank 9 

 TOTAL 16.322 

 

e. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 

Kelurahan Tanjung Unggat terdiri dari penganut 

agama yang berbeda-beda, yaitu: 

1) Islam 

2) Protestan 

3) Katolik 

4) Budha 

5) Konghucu 

6) Hindu 

Tabel 4.8 
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat 

Berdasarkan Agama  

NO AGAMA 
TAHUN 

2015 2016 2017 

01. Islam 12.867 13.072 12.951 

02. Protestan 1.006 1.015 939 
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03. Khatolik 171 174 156 

04. Budha 2.680 2.628 2.216 

05. Konghucu 77 78 55 

06 Hindu 5 5 5 

J u m l a h 16.806 16.972 16.322 

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2017 

f. Kondisi Ekonomis 

Hingga saat ini pertumbuhan perekonomian 

masyarakat kelurahan Tanjung Unggat cukup 

baik. Berikut adalah jumlah fasilitas pereko-

nomian yang terdapat di Kelurahan Tanjung 

Unggat, yaitu : 

Tabel 4.9 
Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kelurahan Tanjung Unggat 

Tahun 2015 - 2017 

NO JENIS FASILITAS 
TAHUN 

2015 2016 2017 

01. Toko / Kelontong 392 398 398 

02. Hotel 1 1 1 

03. Rumah Makan 36 37 37 

04. Pasar Tradisional 1 1 1 

05. Bank - - - 

06. Koperasi 1 3 1 

07. Pasar Ikan 1 1 1 

08. Pabrik / Industri 2 2 2 
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09. Bengkel 25 28 28 

10. Pom Bensin 1 1 1 

11. Pangkalan Minyak 
Tanah 

8 8 8 

12. Wisma - - - 

13. Mini Market - 1 2 

14. Pangkalan Gas - - - 

JUMLAH 426 472 473 

 Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2017 
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BAB VI 

RENTENIR DI MASYARAKAT 

 

A. Deskripsi Umum 

Perkembangan usaha diberbagai wilayah, menun-

tut tantangan bagi para pelaku usaha untuk menjalan-

kan secara maksimal, sehingga usaha yang dijalankan 

oleh para pelaku usaha tersebut dapat tetap berjalan 

secara baik. Adanya modal agar usaha yang dijalankan 

oleh pelaku usaha tersebut bisa terus berjalan tanpa 

kendala. Tuntutan modal tersebut mengharuskan pelaku 

usaha untuk melakukan berbagai cara agar dapat modal 

tersebut. Berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku 

usaha tersebut, baik secara pinjaman melalui lembaga 

keuangan maupun melalui non perbankan yakni dengan 

melakukan pinjaman dengan pinjaman rentenir. Pada 

proses pinjaman melalui perbankan, para peminjam le-

bih sering mengeluh dengan administrasi yang cukup 

banyak, sehingga dengan kelengkapan tersebut belum 

tentu dapat diterima pinjaman tersebut. Berbeda dengan 

pinjaman dengan rentenir atau lintah darat,  

Seperti halnya dilakukan oleh para peminjam di 

Wilayah Tanjung Unggat, dalam hal ini peneliti me-

lakukan penelitian terhadap 10 orang yang melakukan 
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pinjaman kepada rentenir, maka dalam hal ini peneliti 

akan mencoba menjelaskan data tentang responden ya-

ng dijadikan subjek penelitian. 

Pada penelitian ini, responden adalah para pelaku 

peminjaman khususnya muslim yang meminjam uang 

kepada rentenir sebagi modal. Dapat dilihat responden 

berdasarkan Jenis Kelamin, berdasarkan usia, dan ber-

dasarkan jenis Pekerjaan. 

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.10 
Tabel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 7 70 % 

2 Perempuan 3 30 % 

Jumlah 10 100% 

Sumber : Data Observasi Penulis 2019 

Berdasarkan table 4.10 diatas dapat dilihat bahwa 

yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 

7 orang (70%) dan perempuan sebanyak 3 orang 

(30%), dimana responden adalah pelaku yang 

terjebak dalam praktik pinjaman kepada rentenir. 

2. Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.11 
Tabel Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1 21-30 Tahun 1 10 % 
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2 31-40 Tahun 3 30 % 

3 41-50 Tahun 4 40 % 

4 Diatas 51 Tahun 2 20 % 

Jumlah 10 100% 

 Sumber : Data Observasi Penulis 2019 

Berdasarkan table 4.10 diatas dapat dilihat bahwa 

yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

berdasarkan usia yaitu yang berumur 21-30 Tahun 

berjumlah 1 orang (10%), yang berumur 31-40 

Tahun berjumlah 3 orang (30%), yang berumur 41-

50 Tahun berjumlah 4 orang (40%) dan yang 

berumur diatas 51 Tahun berjumlah 2 orang (20%). 

3. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Tabel 4.12 
Tabel Responden Berdasarkan Usia 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pedagang 6 60 % 

2 Bangunan 1 10 % 

3 Buruh Angkut 3 30 % 

Jumlah 10 100% 

 Sumber : Data Observasi Penulis 2019 

Berdasarkan table 4.12 diatas dapat dilihat bahwa 

yang dijadikan responden dalam penelitian ini ber-

dasarkan Pekerjaan yaitu yang Pedagang berjum-

lah 6 orang (60%), yang bangunan berjumlah 1 or-

ang (10%) dan yang Buruh angkut berjumlah 3 

orang (30%). 
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B. Alasan Peminjaman Kepada Rentenir 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat diambil 

kesimpulan tentang yang melatarbelakangi dalam pin-

jaman tersebut. Responden menyatakan bahwa alasan 

yang melatarbelakangi melakukan pinjaman uang kepa-

da rentenir yaitu dikarenakan keterpaksaan akibat mo-

dal yang sudah habis atau tidak ada lagi. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa 

beragam cara yang dilakukan oleh responden dalam hal 

ini sebagai peminjam kepada rentenir adalah dengan 

melakukan berbagai upaya yang dilakukan demi men-

dapatkan modal, misalnya dengan melakukan usaha 

melalui perdagangan, buruh bangunan dan buruh ang-

kut. Sehingga itulah modal yang dibuat untuk ekonomi 

keluarga. 

Responden pertama atas nama Ridwan selaku pe-

dagang kaki lima di Tepi laut mengatakan bahwa “usa-

ha perdagangan tidak serta merta memperoleh keuntu-

ngan yang lebih, kadang-kadang konsumen itu ramai 

dan tak jarang juga hanya dalam 1 hari mendapatkan 2 

pelanggan”. Hal ini tentu menyulitkan bagi ridwan, 

bahkan tidak jarang ridwan melakukan usaha sampi-

ngan berupa menjual jasa angkutan berupa ojek. 



 

77 

 

Lain halnya dengan suryani selaku pedagang kaki 

lima di pasar Akau Potong lembu, usaha yang ia laku-

kan memang selalu ada pembeli, namun tidak jarang 

rata-rata hariannya hanya pas untuk modal. Sehingga 

keuntungannya hanya untuk belanja kebu-tuhan modal 

berikutnya. Bahkan dalam 1 bulan selalu mengalami hal 

demikian. Oleh karena itu terkadang suryani melakukan 

usaha lagi yakti berupa buruh cuci yang dilakukan di 

sekitar tempat tinggal. 

Dari kesepuluh responden yang telah penulis wa-

wancarai bahwa rata-rata mereka mencari usaha lain 

dalam mendapatkan modal untuk mencukupi ekonomi 

keluarga. Namun tak jarang juga mereka mencari usaha 

lain yang bisa menambahkan modal secara cepat. Hal ini 

pernah disampaikan oleh Bapak bakri selaku buruh 

bangunan. 

“kalau kebutuhan ini tidak cukup, apelagi untuk 
makan besok dan seterusnye, make tidak ade jalan 
lain berupe pinjaman. Yang penting usahe yang 
dilakukan itu dijalan yang halal, ye tidak mecuri 
dll.” 

 
Lain halnya dikatan oleh bapak Rudi bahwa awal-

nya beliau sempat ragu untu melakukan pinjaman ka-

rena takut tidak mampu mengembalikan pinjaman 

tersebut, apalagi pinjaman itu memiliki bunga yang cu-
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kup, namun setelah melihat rekan-rekan seprofesinya 

melakukan pinjaman, akhirnya memutuskan untuk me-

lakukan pinjaman, sampai hari ini masih terjadi pinja-

man kepada Rentenir atau biasa disebut dengan Batak 

Kredit. 

Usaha-usaha pinjaman tersebut pernah dilakukan 

oleh responden, mulai dari meminjam dengan per-

bankan konvensional sampai kepada mereka melakukan 

pinjaman kepada rentenir. Berbagai usaha tersebut yang 

menarik untuk dikaji oleh peneliti bahwa pak Ridwan 

pernah melakukan pinjaman modal untuk usahanya ke 

salah satu lembaga keuangan/perbankan, dikatakan 

bahwa: 

“pernah saye pinjam dengan Bank BPR dekat sini, 
itu syaratnya terlalu banyak kan, sehingga kendala 
saye adelah tidak bisa mendapatkan pencairan 
uang itu langsung saat saye mau minjam, belum 
lagi pihak BPR mengecek usaha saye dan rumah 
saye. Itu butuh waktu beberape hari. Akhirnye se-
telah utang saye terbayarkan dengan pihak BPR, 
saye cari pinjaman lain. Kebetulan saye dengar dari 
kawan yang pernah pinjam dengan rentenir. Me-
mang syaratnye mudah dan cepat, dan kalau saye 
hitung-hitung bahwa bunga nya hampir sama aja, 
inilah yang saye tak mau ribet lagi dalam hal 
pinjaman” 
 
Sementara responden lain menyatakan bahwa per-

nah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, 
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namun setelah di datangi oleh pihak lembaga keuangan 

tersebut, akhirnya pinjaman modal tidak di-terima, de-

ngan berbagai macam alasan yang berikan salah satunya 

tidak ada jaminan yang bisa diberikan kepada pihak 

lembaga keuangan. 

Hal itu lah yang membuat mereka beralih mel-

akukan pinjaman demi mencukupi kebutuhan ekonomi 

khususnya dalam lingkungan keluarga mereka, terlebih 

merea mengatakan bahwa kebutuhan akan keluarga 

terus meningkat dan itu butuh uang atau finansial yang 

cepat dan mudah didapatkan tanpa harus banyak aturan 

administrasi yang mengatur. Oleh karena itu mereka 

berupaya melakukan pinjaman dengan rentenir. Selain 

dikatakan cepat juga bunga yang diberikan cukup 

murah. 

Pak rudi mengakui bahwa perbuatan pinjaman ke-

pada Rentenir dan juga kepada lembaga keuangan yang 

berbasis bunga, merupakan hal yang terlarang. Namun 

apa yang disampaikan oleh pak rudi bahwa pinjaman 

itu terpaksa dilakukan demi mencukupi kebu-tuhan 

sehari-hari. 

Dari berbagai argumen yang dikemukakan bahwa 

responden merasa terbantu dengan kehadiran para Ren-

tenir dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebab 
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para rentenir yang sering disebut dengan Bakri tadi se-

lalu berada secara cepat dan bahkan tidak segan-segan 

untuk memberikan lebih jika melakukan pembayaran 

secara tepat waktu. Kapanpun waktu yang diminta oleh 

responden dikatakan bahwa para rentenir selalu cepat 

hadir baik pada siang hari maupun malam hari. 

Secara prosedural peminjaman kepada rentenir 

dikatakan oleh responden bahwa ini cukup mudah, mi-

salnya dikatakan oleh ibu Suryani: 

“kemaren tu saya sangat butuh sekali dengan 
uang, waktu itu anak saya mau sekolah, seda-
ngkan usaha saya taulah pak, untuk modal aja 
kadang sangat sulit. Akhirnya datang ke teta-
ngga, juga pernah datang ke saudara untuk pin-
jam uang, namun hasilnya tak ada. Mereka 
sendiri malah balik curhat tentang keuangan 
mereka. Kebetulan ada 1 kawan yang satu tem-
pat kerja, mengatakan kalau ada cara cepat ka-
lau pinjam  duet yaitu dengan bakri. Awalnya 
saye berpikir kalau minjam uang dengan bakri 
maka bunga nya besar, tapi karena saya sangat 
membutuhkan, maka nomor telpon yang diberi-
kan oleh kawan saya saya coba hubungi. Bakri 
itu cepat datang nye. Bakri hanya hanya mau 
memfoto usaha saya, dan foto KTP saya pakai 
HP, dan waktu itu juga pinjaman saya langsung 
cair, jadi saya sangat bersyukur bisa dapat pin-
jaman. Ini saya sudah 2 kali pinjaman dengan 
bakri”. 
 



 

81 

 

Dari hasi responden dijelaskankan bahwa pinja-

man melalui rentenir prosesnya cukup mudah dan ce-

pat untuk dilakukan oleh rentenir, berbekal usaha yang 

dilakukan oleh peminjam dan kartu identitas, maka ren-

tenir tersebut mencatat dibuku catatan yang selalu di 

bawa. Lain halnya dengan responden lain, bahkan ada 

yang ingin melakukan pinjaman dipasar, karena sebe-

lumnya rentenir sudah mengetahui rumah dari para ca-

lon peminjam, sehingga pada saat itu juga uang pinja-

man yang diberikan langsung bisa didapatkan oleh pe-

minjam. Hal ini menurut hemat penulis kalau di-ban-

dingkan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga keua-

ngan tentu sangat berbeda, sebab pada lembaga keua-

ngan membutuhkan syarat administrasi yang cukup 

lengkap agar bisa saling menjaga kepercayaan antara 

pihak lembaga dengan nasabah. Sedangkan upaya yang 

dilakukan dengan menggunakan jasa rentenir lebih ce-

pat dan mudah proses yang dijalankan, sehingga proses 

ini yang membuat para rensponden lebih tertatik mela-

kukan pinjaman kepada rentenir. 

Dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan pin-

jaman uang kepada rentenir untuk modal adalah sebagai 

berikut :  
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1. Alasan yang melatarbelakangi meminjam uang 

kepada rentenir yaitu persyaratannya yang mu-

dah dipenuhi dengan proses yang cepat, hanya 

ber-modalkan kepercayaan, pedagang tersebut 

sudah dapat menerima pinjaman uang dari ren-

tenir. 

2. Alasan selanjutnya yang melatar belakangi me-

minjam uang kepada rentenir adalah karena ko-

ndisi keterpaksaan. Walaupun sudah berusaha 

untuk meminjam uang kepada saudara, kerabat 

terdekat, dan tetangga, para pedagang akhirnya 

meminjam uang kepada rentenir. Padahal me-

reka mengetahui bahwa meminjam uang kepada 

rentenir termasuk larangan dalam agama dan 

berbunga. 

C. Dampak Pinjaman Kepada Rentenir pada Sosial Eko-
nomi Keluarga di Keluarahan Tanjung Unggat Kota 
Tanjungpinang 
 

Rentenir merupakan perjanjian pinjam-meminjam 

uang disertai dengan bunga merupakan salah satu ben-

tuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, 

dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya. Namun, 

khusus bagi umat Islam perbuatan ini dikenal sebagai 

riba yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagai-
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mana ditegaskan dalam Alqur'an. Lebih jauh dikatakan 

dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pin-

jam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu 

bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kepakatan 

antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian se-

macam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan ba-

ik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem 

Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan 

dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana per-

bankan). Sehingga sangat keliru kalau seseorang yang 

meminjamkan uang dengan bunga dikatakan menjalan-

kan praktik bank gelap. 

Dalam kasus rentenir yang dikenal oleh masyara-

kat, sebenarnya bukan terjadi berdasarkan hukum akan 

tetapi hanyalah penyalagunaan yang sedang dihadap-

kan oleh orang tersebut. Hal ini dapat pula dik-atakan 

sebagai peyalagunaan kepercayaan seseorang untuk 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

perputaran uang dalam lingkup secara mikro. 

Hal ini pulahlah yang terjadi dimasyarakat Tan-

jungpinang khususnya masyarakat Kelurahan Tanjung 

Unggat. Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi dika-

langan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa ke-

giatan semacam rentenir sangat menunjang bagi ma-



   

84  
 

syarakat karena mampu membantu masyarakat yang 

keuangannya menipis. Hal ini Sejalan dengan hasil wa-

wancara terhadap salah satu warga di Kelurahan Tan-

jung Unggat. 

“Suryani mengatakan bahwa dampak dari pihak 
rentenir menetapkan bunga pinjaman sangat ting-
gi, dan dampaknya sangat mengagetkan sekali 
karena disama ratakan, maksudnya yang memin-
jam kalau terlambat bayar langsung menyita bara-
ng-barang dan apabila si peminjam yg tidak mam-
pu membayar akan berimbas kepada pen-didikan 
anak-anaknya, yang tidak punya uang langsung 
saja memberhentikan anak-anaknya untuk tidak 
sekolah lagi. 
 
Dari hasil wawancara tersebut di atas jelas bahwa 

dalam kegiatan rentenir, cara kerjanya sangat menun-

jang masyarakat. Hal inilah yang terjadi di kalangan ma-

syarakat Kelurahan Tanjung Unggat. Namun disamping 

kegiatannya yang sangat menunjang masyarakat, ter-

dapat pula dampak yang langsung dirasakan oleh ma-

syarakat. Hal ini diperjelas dengan berbagai keluhan-

keluhan yang dialami oleh masyarakat ketika pembaya-

ran tagihannya yang terlalu besar tingkat bunganya. 

Untuk itu, dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

rentenir kebanyakan masyarakat mendapatkan masalah 

ketika dalam pembayaran tagihan.Salah satunya adalah 

pihak rentenir tidak segan-segan memakai bodigar atau 
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orang bayaran untuk menagih pihak yang meminjam 

uang. Dampak tersebut yang dikeluhkn oleh pihak pe-

minjam uang, sebagaimana hasil wawancara dengan 

salah satu masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat. 

“Erwin mengatakan bahwa, awalnya saya ragu 
karena pihak rentenir menetapkan bunga pinjaman 
sangat tinggi, dan dampaknya sangat mengagetkan 
sekali karena disama ratakan, maksudnya yang 
meminjam kalau terlambat bayar langsung menyita 
barang-barang. Namun kebutuhan yang mendesak 
itu tidak dapat dipungkiri, sehingga jalan satu-
satunya melalui jasa rentenir, pernah juga menga-
lami keterlambatan pembayaran, sehingga ada be-
berapa barang yang saya punya disita sebagai aki-
bat dari ganti rugi terhadap hasil pinjaman saya..” 
 
Meskipun dilihat dari pernyataan diatas bahwa 

kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana, namun 

dapat dipahami bahwa praktek rentenir dikalangan ma-

syarakat sangat berdampak negetif terhadap ekonomi 

masyarakat. Demikian pula praktek rentenir yang dila-

kukan di kalangan masyarakat Kelurahan Tanjung Un-

ggat. Karena menurut salah satu warga, sebagaimana 

wawancara yang telah dilakukan, bahwa perekonomian 

masyarakat sangat terganggu baik untuk kebutuhan 

sehari-hari bahkan untuk kebutuhan pendidikan anak 

mereka. Dengan melihat hasil wawancara di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan 
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Teori yang dikemukakan oleh Dale W Adam, yang me-

nyatakan bahwa rentenir adalah individu yang membe-

rikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan 

yang pasti, dan bunga relative tinggi serta selalu berusa-

ha melanggengkan kredit dengan nasabah (Dimyati, 

1997). Maksud tidak menggunakan jaminan yang pasti 

adalah masyarakat yang melakukan peminjaman uang 

terhadap rentenir tidak serta merta diberikan kepastiaan 

pelunasannya dilakukan. Yang pasti, kapanpun pihak 

rentenir ingin menagih uangnya diperbolehkan. Padahal 

dalam hukum perbankan tidak demikian. 

Disamping itu, hasil ini sangat sejalan dengan pe-

nelitian Dasar yang telah dibukukan bahwa praktek 

rentenir erat kaitannya dengan aspek sosial, budaya  dan 

moral. Dikatakan erat kaitannya karena dalam praktek 

rentenir masyarakat terkadang kepercayaannya diabai-

kan oleh pihak rentenir. 

Maka hasil tulisan ini dapat disimpulkan bahwa 

dampak rentenir terhadap sosial ekonomi keluarga sa-

ngat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya,  

rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Ke-

lurahan Tanjung Unggat banyak mendapat hambatan 

khususnya bagi masyarakat. 
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GLOSSARIUM 

 

A 
Akad  Perjanjian tertulis yang memuat ijab (pena-

waran) dan qabul (penerimaan) antara Bank 
denga pihak lain yang berisi hak dan kewaji-
ban masing-masing pihak sesuai dengan prin-
sip syariah. 

 
Ariyah Pinjaman; meminjamkan suatu barang dari 

seseorang kepada orang lain secara cuma-cu-
ma. Para fuqaha’ mendefinisikan ‘ariyah se-
bagai pembolehan oleh pemilik akan milik-
nya untuk dimanfaatkan oleh orang lain de-
ngan tanpa ganti (imbalan) 

 
Asuransi Perjanjian untuk menanggung resiko terten-

tu, seperti kebakaran dan kecelakaan. 

E 
Ekonomi data-data statistik yang mengindikasikan pe-

rubahan-perubahan kegiatan ekonomi – 
negara. 

 
Ekonomi mikro bidang ilmu ekonomi yang melihat dan me-

nganalisis kegiatan ekonomi dengan cara 
melihat dan menganalisis bagian-bagian kecil 
dari keseluruhan. 

K 
Kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia un-

tuk mempertahankan hidup dan memperoleh 
kesejahteraan dan kenyamanan. 

L 
Leasing penyewaan barang-barang modal (seperti 

mesinmesin) dengan sistem pembayaran 
secara berkala. 
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N 
Nilai arti yang diberikan manusia terhadap suatu 

barang karena dapat dipakai untuk meme-
nuhi kebutuhan manusia atau dapat ditukar-
kan dengan barang lain. 

P 
Pelaku ekonomi pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi 

da-lam suatu sistem ekonomi. 
 
Penawaran uang jumlah uang yang beredar. 
 
Pola konsumsi susunan kebutuhan seseorang terhadap bara-

ng dan jasa yang akan dikonsumsi dalam ja-
ngka waktu tertentu yang dipenuhi dari pen-
dapatannya. 

S 
Sistem ekonomi cara suatu negara mengatur kehidupan eko-

nominya dengan menggunakan perangkat 
ter-tentu, seperti peraturan dan kebijakan. 

U 
Utang sesuatu yang dipinjam baik berupa uang 

maupun benda. Seseorang atau badan usaha 
yang meminjam disebut debitur. 
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