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 BAB III 

TRANSAKSI ISTIS }NA<‘ PERBANKAN SYARI’AH  

DAN DASAR HUKUMNYA 

A. Transaksi Ba’i Istis }na >’ Dalam Perbankan Syari’ah  

   Secara umum produk jual beli dalam perbankan syariah merupakan  

produk yang lebih dominan dibanding dengan produk inti yakni bagi hasil. 

Masyarakat umumnya menghendaki cara yang lebih praktis. Dengan 

skema bagi hasil, masyarakat  tidak mau disibukkan dengan berbagai 

persoalan adminitratif. Dengan skema jual beli, hambatan  administratife 

tersebut dapat diminimalisir.1 

   Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli istis}na >‘ adalah 

akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan 

criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, 

mustas }ni’) dan penjual (pembuat, s }a >ni‘). 

   Pada dasarnya, pembiayaan istis }na >‘ merupakan transaksi jual beli 

cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan 

jual beli murabahah dimana barang diserahkan di muka sedangkan 

uangnya dibayar cicilan, sedang dalam jual beli istis }na >‘ barang diserahkan 

di belakang dan pembayarannya sama-sama dengan cicilan. Dengan 

demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah muajjal sama 

                                                             

1
 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka SM, 

2007), 83. 
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persis denga metode pembayaran dalam jual beli istis}na >‘, yakni sama-sama 

dengan sistem angsuran. Satu-satunya hal yang membedakan antara 

keduanya adalah waktu penyerahan barangnya dimana dalam murabahah 

muajjal barang diserahkan di muka, sedangkan dalam istis}na >‘ barang 

diserahkkan di belakang yakni pada akhir periode pembiayaan hal ini 

terjadi karena barang yang belum jadi atau belum berwujud ada.2 

Dalam perbankan syari’ah, pembiayaan bank syari’ah dengan akad 

jual beli istis }na >‘ dipraktikkan untuk pembiayaan kontruksi dan barang-

barang manufaktur jangka pendek. Jual beli istis }}na >‘ menjadi salah satu 

produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah, diperbankan syari’ah 

akad istis}na >’ biasa dipakai untuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), 

pembiayaan renovasi rumah, dan lain sebagainya yang pembayarannya 

bisa dilakukan dengan kredit hal ini, tentu lebih meringankan nasabah 

(masyarakat). Bank syari’ah bertindak sebagai pemesan (pembeli) 

sedangkan nasabah sebagai penjual (pembuat). Bank dapat menyalurkan 

dana secara bertahap sesuai dengan prinsip ba’i al-istis}na >‘. Ketika barang 

akan atau sudah selesai, bank dapat menjualkan secara cicilan kepada 

nasabah lain untuk mendapat keuntungan.  

                                                             
2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013),126. 
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Dalam perbankan syari’ah prinsip pokok minimal dalam 

pembiayaan istis }na >’ ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu sebagai 

berikut:3 

1. Istis }na >’ adalah jual beliyang dikecualikan dengan harga yang 

disetujui,  pembeli dengan pesanan yang akan dibuat, dan yang harus 

diserahkan pada masa yang akan datang. 

2. Komoditas harus diketahui spesifikasinya termasuk jenis, kualitas, dan 

kuantitas. 

3. Harga barang yang diproduksi harus sudah di tetapkan pada awal 

akad. 

4. Penyediaan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk memproduksi 

komoditas menjadi tanggung jawab pembeli. 

5. Jika barang yang diproduksi sesuai dengan barang yang disepakati, 

pembeli tidak boleh menolak untuk menerima, kecuali ada cacat 

barang. Namun, perjanjian dapat mengatur jika penyerahan barang 

tidak dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati maka pembeli 

dapat menolaknya. 

6. Perjanjian istis}na >’ juga dapat menyertakan denda yang dihitung dalam 

persen perhari/pertahun sesuai kesepakatan, serta  jika penjual gagal 

menyerahkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan maka 

harga komoditas dapat diturunkan. 

                                                             
3 http://syarifhidayat1992.blogspot.co.id/2013/04/aplikasi-istishna-dalam-lembaga.html 

diakses pada tanggal 10 februari 2018 pada pukul 14:58. 
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7. Jika terjadi kegagalan oleh klien bank juga dapat mengadu kepada 

pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi kerusakan. 

Dalam kontrak jual beli istis }na >‘, biasanya bank dipesan oleh nasabah 

untuk jenis kontruksi atau manufaktur, kemudian bank memberikan 

kepercayaan kepada pihak lain untuk pembuatan sebagaimana yang 

dipesan oleh nasabah hal tersebut dalam perbankan disebut dengan ba’i al-

istis }na >‘ paralel.4 Ketentuan umum pembiayaan istis}na >‘ adalah spesifikasi 

barang pesanan harus jelas, macam ukurannya, mutu dan jumlahnya. 

Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istis }na >‘ dan 

tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari 

kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, 

seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.  

Dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan akad 

jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan 

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, 

mustas }ni’) dan penjual (pembuat, s }a >ni’).5 Akad istis }na >‘ yang digunakan 

dalam bank syariah adalah istis}na >‘paralel. Ada beberapa konsekuensi saat 

bank islam menggunakan kontrak istis }na >‘ paralel. Skema istis}na >’ paralel 

yaitu  sebagai berikut:6 

                                                             
4 Ahmad Dahlan,  Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 197. 
5 Ibid, 196.  
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 115-116. 
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1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan 

satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

kewajibannya. Istis }na >‘ paralel atau subkontraktor untuk sementara 

harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai s }a >ni’ pada kontrak 

pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian 

atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak. 

2. Penerima subkontraktor (orang yang menerima pekerjaan borongan) 

pembuatan pada istis }na >‘ paralel bertanggung jawab terhadap bank 

islam sebagai pemesan. Pembuat (S}a >ni‘) tidak mempunyai hubungan 

hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. 

Ba’i al-istis}na >‘ kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan  

merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan 

demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama 

sekali.  

3. Bank sebagai s }a >ni‘ atau pihak yang siap untuk membuat atau 

mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan 

pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya.  

Dalam istis}na >‘ paralel hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan syarat 

berikut:7 

1. Akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama 

antara bank dan pembeli akhir; dan 

2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 

                                                             
7 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK 

Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 201-202. 
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Pada dasarnya akad istis}na >’ tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi 

kondisi: 

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau 

2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat 

menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. 

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/ 

penjual atas: 

1. Jumlah yang telah dibayarkan; dan  

2. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. 

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa 

harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan 

barang pesanan dari produsen atau penjual ke pembeli dilakukan pada saat 

penyerahan sebesar jumlah yang disepakati. 

 Untuk memastikan kesesuaian syari’ah terhadap praktik jual beli 

istis }na >’ dan istis }na >’ paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan secara 

bertahap. Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Bank Indonesia, 

pengawasan tersebut dilakukan untuk: 

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 

syari’at Islam. 

2. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan 

nasabah sesuai pesanan dan criteria yang disepakati. 

3. Memastikan akad istis }na >’ dan istis}na >’ paralel dibuat secara terpisah. 
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4. Memastikan bahwa akad istis}na >’ yang sudah dikerjakan sesuai 

kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan. 

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan DPS menuntut bank 

syari’ah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi istis}na >’ paralel dengan 

para nasabah. Disamping itu bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib 

administratisi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia 

setiap saat dilakukan pengawasan. 

Akad istis }na >’ juga sesuai dengan fatwa DSN MUI (Fatwa DSN 

no.6/DSN-MUI/MIV/2000)  yang menjelaskan tentang ketentuan istis}na >’, 

sebagai berikut:8 

1. Fatwa tentang jual beli istis }na >’ (fatwa DSN No. 6/DSN-

MUI/MIV/2000) 

a. Ketentuan tentang pembayaran: 

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang ataupun manfaat. 

2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 

b. Ketentuan tentang barang 

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang 

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 

3) Penyerahannya dilakukan kemudian 

                                                             
8 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2012), 128-134. 
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4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan.  

5) Pembeli (mustas }ni’) tidak boleh menjual barang sebelum 

menerimannya. 

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis  

sesuai kesepakatan. 

7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad. 

c. Ketentuan lain9 

1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan 

hukumnya mengikat. 

2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di 

atas berlaku pula pada jual beli istis}na >’. 

3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisishan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelaesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  

2. Fatwa tentang jual beli istis}na >’ paralel (Fatwa DSN No. 22/DSN-

MUI/III/2002).10 

a. Jika LKS melakukan transaksi istis }na >’, untuk memenuhi 

kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istis}na >’ lagi 

                                                             
9 Ibid, 131. 
10 Ibid, 134. 
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dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istis }na >’ 

pertama tidak bergantung (mu’allaq) pada istis }na >’ kedua. 

b. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istis}na >’ (fatwa 

DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam istis}na >’ 

paralel. 

Menurut Rifqi Muhammad dalam bukunya Akuntansi Keuangan Syariah 

mengenai syarat-syarat istis }na >’ adalah:11 

1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk 

melakukan jual beli. 

2. Ridho / kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. 

3. Apabila isi akad disyaratkan as-s }ani’ hanya bekerja saja, maka akad 

ini bukan lagi istis }na >’ , tetapi berubah menjadi akad ijarah. 

4. Pihak yang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan / membuat 

barang. 

5. al-mas }nu’ (barang / objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas 

seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya. 

6. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara’ 

(najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan 

(menimbulkan maksiat).  

Di Indonesia khususnya, jual beli istis}na >’ dikembangkan oleh 

perbankan syariah dengan skema istis }na >’ paralel, objek pesanan 

(mas }nu’) sekarang pun produknya lebih berkembang bahkan istis}na >’ 

                                                             
11 Muhammad, Akuntansi Keuangan, 202. 



59 

 

paralel pada perbankan syariah itu melayani proyek-proyek besar milik 

pemerintah guna membangun sarana umum untuk kemaslahatan warga 

Negara tersebut. Jadi penentuan waktu penyerahan ini sudah harus 

ditentukan dalam akad istis }na >’. Hal ini untuk memberikan jaminan hak 

terhadap pembeli untuk mendapatkan barang sesuai pesanan dan 

penyerahan barang secara tepat waktu. 

Contoh kasus dalam istis}na >’ paralel sebagai berikut: 

CV Selayang Pandang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan 

penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah 

SMU senilai Rp. 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank 

Syariah Plaju. Harga sepasang sepatu yang diajukan adalah Rp. 85.000,- 

dan pembayarannya di angsur selama tiga bulan. Harga sepasang sepatu 

dipasaran sekitar Rp. 90.000,- dalam hal ini Bank Syariah Plaju tidak 

tahu berapa biaya pokok produksi. CV. Selayang Pandang hanya 

memberikan keuntungan Rp.5000,- perpasang atau keuntungan 

keseluruhan adalah Rp. 3.529.412,-yang diperoleh dari hitungan Rp. 

60.000.000,- / Rp. 85.000,- x 5000 = Rp. 3.529.412,- Bank Syariah Plaju 

dapat menawar harga yang diajukan oleh CV. Selayang Pandang dengan 

harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan 

harga yang lebih murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Plaju 

menawar harga Rp. 86.000,- per pasang , sehingga masih untung 

Rp.4000,- perpasang dengan keuntungan keseluruhan adalah  

Rp.60.000.000,- / Rp. 86.000,- x Rp. 4000,- = Rp 2.790.697,-  
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Mengingat bank adalah lembaga intermediasi antara nasabah yang 

membutuhkan barang sementara ia tidak mempunyai uang yang cukup 

untuk memenuhinya dengan segera, kemudian bank menawarkan solusi 

dengan akad istis }na >’ ini. Dimana nasabah bisa mendapatkan barang 

tersebut dengan cara kontan, dicicil atau dibayar belakangan dan 

mendapatkan barang sesuai kriteria yang diinginkan. 

B. DASAR HUKUM 

1. Landasan Istis }na >‘ 

 Istis }na >‘ adalah akad jual beli pemesanan (mustas }ni‘) barang 

dengan spesifikasi tertentu (mas }nu‘) sesuai kesepakatan kedua belah 

pihak. Dalam akad istis }na >‘ pembeli (pemesan) memesan suatu produk 

industry atau kerajinan tangan dan penjual menyediakan barang atau 

produk yang sesuai dengan spesifikasi pembeli (pemesan). Pembayaran 

bisa dilakukan dimuka atau menggunakan akad kredit atau ditangguhkan 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dua hal yang harus menjadi 

pertimbangan akad istis }na >‘ yaitu pertama, barang yang dijadikan objek 

akad belum tersedia. Kedua, akad yang tidak mengikat kepada kedua 

belah pihak, setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar). 

 Adapun dasar-dasar hukum istis }na >‘ antara lain: 

1. Al-Qur’an 

 ٢٧٥َُ.……َوَأَحل اللُه اْلبَ ْيَع َوَحرَم الرّبَا ..……
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Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”. (Q.S al-Baqarah: 275) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah membolehkan segala 

bentuk jual beli asalkan tidak mengandung riba dan telah ada dalil yang 

mengharamkan Adapun dalil yang membolehkan ba’i al-istis }na >’ juga 

terdapat dalam Al-Qur’an sebagai berikut:  

                      

        
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya".12 (Qs. Al- Baqarah: 282) 

 

Dari ayat tersebut di  atas Allah SWT menerangkan bahwa telah 

menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan 

tuntunan tentang bermuamalah tidak secara tunai hendaklah 

menuliskannya. 

2. al-Hadith 

  ْْ ََ  َا ل ََ َََلْيه  َو  ْوُل اه  َصلَ   اهُ  َُ ََُْه َم ل ك  قَاَل َماَ اَرَاَد َر ََْن اََنس  َرض ي اه 

ْواه   َصل   َُ ََ َر ََْ ُُ ْوما  قَاَل ََا ََْ   َ َْ ك َُاب ا ا  يَ ْقَرُءْو ََ َْ ََ الرْوم  قَاَل قَاُلوا ا نّ ُه َيْكَُُب ا 

                                                             

12
 Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, 90. 
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ْوُل اه  َصل  اهُ  َُ ِ  َر ََ بَ َياض  ه  ِ  َي ِّ أَْنظُُر ا  ََ َخاََ ا م ْن َ ض ٍة َكَأ ل ََ اهُ َليه َو

ْوُل اه . َُ ٌِ َر َُُم ََ نَ ْقُشُه  ل ََ َََلْيه   َو  

“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-

Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja -raja non-Arab tidak sudi 

menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia 

dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan 

sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. 

Muslim)13 

 

Menurut Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau 

memerintahkan dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab Bada’i 

ash-Shana’i menyatakaan bahwa istis }na >’ telah berlaku secara ijma’ sejak 

zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkalnya. Kaum muslimin 

telah mempraktikkan transaksi ini karena memang ia sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan hadith terkait diriwayatkan oleh Tirmidzi: 

, إ َ ُصْلحا  حَ  َْ َ اَْلُمْسل م  ْْ َ  وَ اَلصْلُح َجائ ٌز بَ  ََ َْ رَم َح  َأَحل َحرَاما   َواْلُمْسل ُمو

  َ ََ , إ َ َشْرطا  َحرَم َح َْ َ ي َرَواُ  َأَو َأَحل َحرَاما  َََل  ُشُروط ه  َن  ُ اَلُّ ْرم 

  َمروبن َوفَ

 “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” 

(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘).14 

                                                             

13
 Terjemahan Shahih Muslim no 1981, 109. 

14 Muhammad Nashiruddin al-Albani,  Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari 

Sunan Tirmidzi 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 111. 
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  Dari hadith di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang 

diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan 

dengan ajaran-ajaran dasar keislaman. Orang-orang yang terlibat dalam 

perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak 

berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum yang halal 

menjadi haram atau sebaliknya.  

2. al-Ijma >’ 

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam 

telah bersepakat merajut konsensus (ijma >’) bahwa akad istis}na >’ adalah 

akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada 

seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya dengan demikian, 

tidak ada alasan untuk melarangnya. 

3. Kaidah Fiqiyah 

Para ulama disepanjang masa dan madhhab fiqih yang ada ditengah 

umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah: 

 اأصل ي اأشياء اإباحة حى يِل الِليل َل  الُحرم

“Hukum asal dari segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang 

menunjukkan akan keharamannya”. 

2. Metode Istinba >th Hukum 

 Dilihat dari segi bahasa, istinba >th berasal dari kata dasar atau yang 

berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. sedangkan 
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menurut istilah, istinba >th berarti mengeluarkan makna-makna dari nash-

nash yang terkandung dengan menumpahkan  pikiran dan kemampuan 

potensi naluriah.15 Istinba >th merupakan bagian dari ijtiha >d. 

 Secara umum istinba >th memiliki beberapa pengertian, diantaranya: 

a. Penggalian hukum dari dalil-dalil al-Qur’an maupun al-Hadist dengan 

menggunakan kaidah-kaidah tertentu.16 

b. Penggalian hukum yang dilakukan dengan mentatbiqkan secra dinamis 

nas-nas fuqaha. Ini menurut ulama dikalangan NU yang 

mengkonotasikan istinba >th dengan ijtihad mutlak. Istinba >t ini dapat 

dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat atau urutan kitab-

kitab fiqh dengan terminologinya.17 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istinbath adalah 

penggalian sumber hukum  dengan mengeluarkan makna-makna dari nas-

nas yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan kaidah-kaidah 

tertentu. Upaya istinba >th tidak akan membuahkan hasil yang memadai 

tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait 

dengan sumber hukum Islam, diantaranya: 

a. Al-Qur’an  

 secara bahasa al-Qur’an berarti membaca atau bacaan. Sedangkan 

menurut istilah, al-Qur’an adalah  kalamullah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad Saw yang ditulis dalam mushaf. Yang berbahasa arab 

                                                             
15 Mu’in Umar, Ushul Fiqh (Jakarta: t.p. 1986), 2. 
16 Lahmudin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzab Syafi’i  (Jakarta: 

Remaja Rosada Karya, 2001), 152. 
17 MA. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994), 26. 
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yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan mutawatir 

yang dimulai dari surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas.18 

 Secara garis besar, hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu akidah, akhlak dan 

hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang 

berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan 

lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau 

aqa’id, atau ilmu kalam atau teologi membahas tentang cara-cara 

membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya 

dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas  dalam ilmu akhlak 

dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah membahas tentang 

perbuatan orang mukallaf. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu fiqh. 

 Dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur’an menggunakan dua 

cara, yaitu: 

1) Penjelasan secara global (mujmal) penjelasan secara global mengambil 

dua bentuk, yaitu: 

a) Dengan menentukan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti 

prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip 

kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman 

harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip 

menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban. 

                                                             
18 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 55. 
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b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti 

perintah zakat, hukuman qhisas, hukum jual beli dan riba. 

2) Penjelasan secara rinci (tafsil). Dalam al-Qur’an ayat al-Qur’an yang 

dijelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, 

kadar hukuman had, tata cara dan bilangan talak, cara li’an , wanita 

yang haram dinikahi dll. 

Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Qur’an terbagi 

menjadi dua yaitu ayat  qath’i dan dzanni. Ayat-ayat qath’i adalah ayat 

al-Qur’an yang penunjukannya kepada makna lain selain arti yang 

disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat qath’i bersifat 

universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Ssedangkan 

ayat-ayat dzanni adalah ayat-ayat penunjukannya kepada arti lebih dari 

satu. Kandungan ayat dzanni bersifat temporal, berwatak lokal, dan 

tidak anti terhadap perubahan.19 

b. Sunnah 

  kata “sunnah” سنّة   berasal dari kata سن    . Secara terminology berarti 

cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik, atau 

buruk. Dalam al-Qur’an terdapat kata “sunnah” dalam 16 tempat yang 

tersebar dalam beberapa surat dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan 

“jalan yang diikuti”.20 Menurut istilah muhadditsin, sunah ialah segala 

sesuatu yang diterima dari nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun 

penetapan dan sifat-sifat nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan 

                                                             
19Suwarjin, Ushul Fiqh, 61. 
20

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh  jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 73-75. 
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hukum, maupun bukan. Kata sunnah sering  identik dengan kata 

“hadith”, dikalangan ulama ada yang membedakan Sunnah dari 

Hadith, terutama Karena dari segi etimologi kedua kata itu memang 

berbeda. Kata hadith lebih banyak mengarang kepada ucapan-ucapan 

Nabi sedangkan sunnah lebih kepada perbuatan dan tindakan nabi yang 

sudah terjadi tradisi. 

  Kedudukan sunah sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-

Quran dijelasakan oleh al-Qur’an ,ijma >’ dan akal yang menjelaskan 

bahwa apa yang dikatakan nabi itu tidak lain adalah wahyu. Umat Islam 

sejak masa nabi hingga sekarang telah sepakat (ijma >) tentang wajibnya 

mengikuti hukum-hukum yang dikandung dalam sunah dan merujuk 

sunah dalam menemukan hukum.21 

Dari segi bentuknya sunnah dibagai menjadi tiga,yaitu: 

1. Sunah Qauliyah yaitu  ucapan nabi yang didengar oleh sahabat dan 

disampaikan kepada orang lain. 

2. Sunah fi’liyah yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang 

dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang 

lain. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan 

ibadah.  

3. Sunah Taqri >riyah yaitu diamnya nabi terhadap apa yang dikatakan 

atau dilakukan sahabat dihadapan beliau atau dibelakang beliau. Sikap 

diam Rasulullah tersebut dipandang bahwa beliau tidak menolak atas 

                                                             
21 Ibid, 76. 
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perbuatan atau ucapan para sahabatnya, akan tetapi hal tersebut bisa 

dipandang sebagai persetujuan beliau. 

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua dan setelah al-Qur’an, 

sunnah memiliki fungsi penting dalam hukum Islam. Secara umum 

fungsi sunnah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Bayani (penjelas apa 

yang terdapat di dalam al-Qur’an) dan fungsi “itsbat”atau “insya’” 

(menetapkan hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdpat di 

dalam al-Qur’an atau tidak ditetapkan dalaam al-Qur’an).22 

Macam-macam sunnah dilihat dari kuantitas rawinya:23 

1. Sunnah Mutawa >tir, yaitu hadith yang diriwayatkan oleh periwayat 

yang banyak dan diyakini mustahil adanya kedustaan. Oleh karena 

itu hadist mutawatir ini hadist yang paling tinggi derajatnya.  

2. Sunnah Masyhur, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul karim 

Zaidan, ialah hadith yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Oleh dua 

orang atau lebih dan tidak mencapai tingkat mutawatir.kemudian 

hadith ini tersebar dikalangan tabi’in atau sering juga disebut dengan 

generasi kedua (tabi’in) dan generasi ketiga (tabi’ut-tabi’in). 

3. Sunnah Aha >d, adalah hadith yang diriwayatkan dari Rasu >lulla>h Saw, 

tetapi tidak mencapai tingkat mutawa >tir. Hal ini terjadi karena boleh 

jadi kadang-kadang ia diriwayatkan oleh satu orang , dua orang atau 

lebih namun tidak sampai tingkat mutawa >tir. 

 

                                                             
22 Ibid, 88. 
23 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 94. 
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c. Ijma >’  

  Secara bahasa Ijma >’ mengandung dua arti: Pertama,24 ijma >’ dengan 

arti  ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat 

sesuatu. Ijma >’ dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat 

dalam firman Allah dalam surat Yu>nus:71 

 َْ َْ أَْمرُُك ُعوا َوُشرََكاءَُك  ْْ َََأ   

 "karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-

sekutumu (untuk membinasakanku)”. (Yu >nus : 71)25 

 Kedua, ijma >’ dalam arti sepakat. Ijma >’ dalam arti ini dapat dilihat 

dalam al-Qur’an dalam surat Yu>suf: 15 

َْ ب َأْمر   ُُ َبّئَ  ُه ُّْْب َوَأْوَحيْ َا إ لَْيه  َل َََْعُلوُ ي  َغَيابَة  ا  ْْ َُْْعوا َأ َْ ََ َلما َذَهُبوا ب ه  َوَأ ه 

ُ َْ َْ َ َيْشُعُرو ا َوُه ََ  ١٥ََه

“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke 

dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah 

dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu 

akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang 

mereka tiada ingat lagi." (QS.Yu>suf:15)26 
 

   Secara bahasa ijma >’ yaitu sepakat atau konsensus dari sejumlah 

orang terhadap sesuatu. Ijma >’ menurut ulama ushul fiqih adalah 

kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya 

                                                             
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada, 2008),112. 
25

 Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya,  446. 
26

 Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahnnya, 460. 
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Rasulullah atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.27 Secara 

termonologi Adbul Wahab Khallaf mendefinisikan ijma >’ dengan 

kesepakatan seluruh mujtahid dan kalangan umat Islam pada suatu 

masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara’ suatu perstiwa.28 

Jumur ulama sepakat bahwa ijma >’ dapat dijadikan dalil hukum, 

yaitu dalil hukum ketiga setelah al-Qur’an dan sunah. Apabila syarat-

syarat terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat qath’i dari segi 

bentuknya ijma >’ terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Ijma >’ terhadap kasus-kasus yang telah dijlaskan dlam al-Qur’an 

maupun sunah. misalnya ijma >’ ulama wajibnya sholat lima waktu 

ijma >’ dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan 

dari apa yang telah dijlaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. 

2. Ijma >’ terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan 

hukumnya, baik dalam al-Qur’an maupun sunnah. 

Dari segi daya kekuatan daya ikatnya,ijma >’ dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Ijma >’ shari, yaitu ijma >’ yang terbentuk melalui proses dialogis 

dimana seluruh perserta ijma >’ berkumpul disuatu tempat dan 

menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun melalui 

pebuatann.  

2. Ijma >’ sukutiy, yaitu ijma >’ terbentuk melalui proses dimana seseorang 

mujtahid menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tersebar luas, 

tetapi mereka diam, tidak menyampaikan penolakan secara tegas dan 

                                                             
27 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54. 
28 Suwarjin, Ushul Fiqh, 70. 
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tidak menyampaikan kesepakatan secara tegas pula, padahal tidak 

terdapat sesuatuyang menghalangi penolakan mereka.29 

Unsur-unsur dan persyaratan ijma >’, atau dikalangan ulama ushul fiqh 

dikenal dengan istilah Rukun ijma >’, adapun unsure atau rukun ijma >’ 

tersebut ada empat yaitu: 

1. Adanya kesepakatan sejumlah mujtahid pada suatu masa tentang 

suatu peristiwa yang terjadi, kesepakatan ini harus dari sejumlah 

mujtahid dan tidak dipandang ijma >’ jika hanya ada seorang mujtahid. 

2. Kesepakatan para mujtahid itu harus berasal dari semua tempat dan 

golongan. Tidak dipandang ijma >’ jika kesepakatan tesebut hanya 

berasal dari satu tempat saja. 

3. Kesepakatan para mujtahid itu harus nyata, baik dinyatakan dengan 

lisan maupun dapat diliihat dari perbuatan. 

4. Kesepakatan itu adalah kesepaktan yang bulat dari seluruh mujtahid. 

Tidak dipandang ijma >’ jika kesepakatan itu hanya brasal dari 

sebagian besar mujtahidd saja sedangkan sebagian kecil lainnya 

menyalahinya.30 

d. Qiya >s  

Secara lughawi, qiya >s berarti ukuran, m engetahui ukuran sesuatu, 

membandingkan atau menyamakan dengan yang lain. Sedangkan   

menurut ulama ushul fiqh qiya >s adalah menyamakan hukum dengan 

                                                             
29 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 55.  
30

 Romli, Studi Perbandingan ,109. 
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perstiwa yang sudah memliki nash hukum, sebab sama dalam ‘illat 

hukumnya.31 

Dalam pandangan ulama ushul fiqh qiya >s adalah hujjah syara’ atas 

hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah syara’ yang 

keempat, artinya apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak 

ditemukan adanya nash atau ijma >’ sudah pasti memiliki kesamaan ‘illat 

dengan peristiwa yang (pertama) yang ada nash hukumnya, maka 

peristiwa yang kedua diqiya >skan dengan masalah yang pertama. Hukum 

ini menjadi ketetapan syara’ dan harus di amalkan oleh mukallaf.32 

Dalam qiya >s terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 

Adapun rukun qiya >s diantaranya:33 

a. Adanya pokok (aslh), yaitu persoalan yang telah disebutkan 

hukumnya didalam nash. 

b. Adanya cabang (furu’), yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak 

ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan 

hukumnya dengan pokok melalui qiya >s. 

c.  Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan 

diberlakukan sama pada cabang. 

d. Adanya ‘illat yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pkok dan ia 

menjadi dasar persyariatan hukum. 

Sedangkan syarat-syarat qiya >s diantaranya: 

                                                             
31 Ibid, 135.  
32 Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 67. 
33 Romli, Studi Perbandingan, 138-142. 
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a. syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya: 

1) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah. 

2) Ketentuan hukum pada pokok merupakan ketetapan syariat karena 

apa yang ditetapkan dengan jalan rasional atau berdasarkan istilah 

kebahasaan tidak digolongkan kepada hukum syara’. 

3) Pokok hendaklah memiliki ‘illat yang menjelaskan hukum syara’. 

4) Pokok tidak atau bukan menjadi cab ang dari pokok lain. 

5) ‘illat pada pokok dapat dibuktikan secara jelas. 

6) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan ‘illat. 

7) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan qiya >s. 

b. Syarat-syarat bagi cabang34 

1) Cabang hendaklah memiliki ‘illat yang sama dengan pokok 

2) Tidak ada nash yang menjelskan hukum tentang cabang 

3) Cabang tidak boleh berlawanan dengan nash atau ijma >’ 

4) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk 

menyamakan cabang dengan pokok 

5) Cabang tidak boleh mendahului pokok 

c. Syarat bagi hukum pokok 

1) Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah 

ditetapkan oleh nash al kitab dan as-sunah. 

2) Hukum pokok hendaklah berdasarkan ‘illat yang bisa diketahui 

oleh akal. 

                                                             
34 Ahmad Abdul Madjid, Ushul Fiqh,  (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 2008), 76. 
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3) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai ‘illat yang 

dapat diberlakukan dan menjangkau ke cabang. 

4) Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus. 

d. Syarat ‘illat hukum 

‘illat hukum adalah suatu sifat yang jelas yang terdapat 

pada pokok dan karena ia terdapat pula pada cabang maka 

diberlakukan ketentuan yang sama antara keduanya. Adapun syarat 

‘illat hukum yaitu:35 

1) ‘illat hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas. 

2) ‘illat hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti. 

3) ‘illat hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pkok tetapi ia 

juga terdapat pada cabang ‘illat hukum hendaklah merupakan sifat 

yang pantas, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum syara’. 

Banyak produk hukum sebagai hasil penalaran qiya >s, yang 

tetap ada dalam masyarakat Islam hingga sekarang ini . maka 

penggunaan qiya >s sebagai dalil dalam prakteknya disejajarkan 

dengan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Tetapi otoritasnya sebagai 

hujjah syar’iyah lebih rendah dari tiga dalil yang disebutkan terlebih 

dahulu. Dengan demikian penggunaan qiya >s dikalangan semua 

fuqaha atau ulama madhhab dinyatakan sebagai dalil hukum keempat 

yang telah disepakati.  

 

                                                             
35 Muhammad  Ma’shum  Zainy al-Hasyimy, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 

2008), 82-83. 
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e. Istihsa >n 

    Menurut bahasa istihsa >n adalah memandang baik sesuatu. 

Menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama Hanafiyah sebagai 

metode ini adalah beralih dari suatu ketetapan qiya >s pada hasil qiya >s 

lain yang lebih kuat atau mentakhsish qiya >s dengan dalil lain yang 

lebih kuat. Dengan demikian kajian istihsa >n berada dalam ruang 

lingkup metode qiya >s.36 Sedangkan menurut para ulama terdapat 

beberapa rumus terkait istihsa >n, diantaranya: 

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, istihsa >n ialah pindahnya seorang 

mujtahid dari tuntutan qiya >s jali kepada tuntutan qiya >s khafi, atau 

dari hukum kully kepada hukum istis }na >’i berdasarkaan dalil.  

b. Menurut al Bazdawi, istihsa >n ialah berpindah dari tuntutan suatu 

qiya >s kepada qiya >s lain yang lebih kuat atau mentakhsish qiya >s 

dengan dalil yang lebih kuat. 

c. Imam Malik mendifinisikan istihsa >n dengan beramal kepada 

salah satu dari dua dalil yang paling kuat atau mengambil 

mas }lahah jus’iyah dalam berhadapan dengan dalil kulli. 

Istihsa >n merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama 

menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah istihsa >n merupakan 

dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara’. Sehingga istihsa >n 

                                                             
36 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1999), 48.  
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bisa dijadikan hujjah.37 Mereka memperkuat penggunaan istihsa >n 

dengan dalil-dalil baik dari al-Qur’an, sunah maupun hasil penelitian 

terhadap nash. Namun mereka berbeda-beda dalam menetapkan 

istihsa >n dalam hirarki sumber/dalil hukum Islam dan intensites 

penggunaannya. Diantara ulama yang menolak istihsa >n adalah ulama 

Shafi’iyah, Zahiriyah, Syi’ah dan Mu’tazilah. 

Berdasarkan pembagiannya istihsa >n, dibagi menjadi dua:38 

a. Mendahulukan qiya >s khafi dan qiya >s jali karena ada alasan yang 

dibenarkan syara’. Misalnya jika penjual dan pembeli berselisih 

tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, 

berdasarkan istihsan mereka berdua dapat disumpah, padahal 

menurut qiya >s penjual tidak disumpah tetapi menghadirkan bukti. 

b. Mengecualikan hukum juz’i dari hukum kulli dengan dalil. 

Misalnya menurut hukum kulli jual beli yang ma’dum itu 

terlarang. Karena mengandung gharar, tetapi berdasarkan istihsan 

diperbolehkan melalui akad salam. 

 Berdasarkan sandarannya istihsa >n dibagi menjadi 6, yaitu:  

a. Istihsa >n berdasarkan nash,yaitu adanya ayat al-Qur’an atau hadith 

tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan 

kaidah umum.39 

                                                             
37 Madjid, Ushul Fiqh, 103. 
38 Suwarjin, Ushul Fiqh, 134-135. 
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b. Istihsa >n bil al-ijma >’ ialah meninggalkan qiya >s dalam suatu 

masalah berdasarkan ijma >’ yang menetapkan hukum berbeda 

dengan hukum yang ditunjuk oleh qiya >s. Seperti sahnya akad 

istis }na >’ berdasarkan ijma >’ ulama. Padahal menurut qiya >s akad 

istis }na >’ itu tidak sah, sebab objek yang diakadkan belum ada 

(ma’dum) pada saat akad dilangsungkan.40 

c. Istihsa >n bi al Mas }lahah, yaitu istihsa >n berdasarkan  mas }lahah 

misalnya ketentuan umum menetapkaan bahwa buruh disuatu 

pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi 

yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali dengan kelalaian dan 

kesengajaan mereka karena status mereka buruh yang menerima 

upah.  

d. Istihsa }n bi al’adah au al ‘urf yaitu istihsa >n berdasarkan kebiasaan 

yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga 

tertentu dengan tanpa pembatasan air yang digunakan serta 

lamanya waktu yang dihabiskan. Menurut qiya >s hal tersebut tidak 

boleh dilakukan, sebab objek akad ijarah harus jelas sehingga 

tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut istihsa >n hal itu 

boleh lantaran kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat tidak 

menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang digunakan. 

                                                                                                                                                                       
39 Ibid, 135. 
40 Ibid, 135-136. 
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e. Istihsa >n bi al dharurah yang berarti ada keadaan-keadaan darurat 

yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan 

kaidah umum atau qiya >s. 

Istihsa >n berbeda dengan qiya >s dan mas }lahah mursalah. Dalam 

qiya >s sesuatu hal/peristiwa yang tidak ada hukumnya  baik  berupa 

nash atau ijma >’ kemudian dipersamakan dengan suatu hal/peristiwa 

yang sudah jelas hukumnya berdasarkan nash atau ijma >’ karena 

adanya persamaan ‘illat di antaranya.41 

Dalam istihsa >n terdapat dua kasus yang dapat dihubungkan 

dengan ‘illat. Istihsa >n adalah berpindah dari kasus yang didasarkan 

pada dalil kepada kasus lain berdasar dalil lain yang lebih kuat.42 

f.  Mas }lahah Mursalah 

Menurut bahasa mas}lahah berarti manfaat dan kebaikan, 

sedangkan mursalah artinya terlepas. Menurut istilah mas }lahah 

mursalah ialah kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ 

dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh 

mengambil atau menolaknya. Sebagai hujjah, mas}lahah mursalah 

diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Menurut jumhur ulama mas }lahah mursalah tidak dapat dijadikan 

hujjah/dalil. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu: 

                                                             
41 Madjid, Ushul Fiqh, 108. 
42 Suwarjin, Ushul Fiqh, 137. 
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1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum 

yang memenuhi tuntutan kemashlahatan mereka. 

2)Mas }lahah mursalah itu berada diantara mas }lahah mu’tabarah 

dan mas }lahah mulghah, dimana menyamakannya dengan 

mas }lahah mu’tabarah belum tentu lebih sesuai daripada 

menyamakannya dengan mas }lahah mulghah, karena tidak 

pantas dijadikan hujjah. 

3) Berhujjah dengan mas }lahah mursalah dapat mendorong 

orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum 

berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa. 

 Menurut Imam Malik mas }lahah mursalah adalah dalil 

hukum syara’. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. 

Mereka mengemukakan argument sebagai berikut: 

a. Nash-nash syara’ menetapkan bahwa syariat itu diundangkan 

untuk merealisasikan kemashlahatan manusia, karenanya 

berhujjah dengan mas }lahah mursalah sejalan dengan karakter. 

b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu 

berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika hanya 

berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash 

saja maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah 

lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia 

dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. 
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c. Para mujtahid dikalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak 

melakukan ijtihad berdasarkan mas }lahah dan tidak ditentang oleh 

seorangpun dari mereka. Karenanya itu merupakan ijma >’. 

Menurut al Ghazali, mas }lahah mursalah yang dapat dijadikan 

dalil hanyalah mas }lahah dharuriyah. Sedangkan mas }lahah hajiyah 

dan mas }lahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Dari segi 

pembagian syara’ terhadapnya, mas }lahah dibagi menjadi tiga, 

yaitu:43 

a. Mas }lahah Mu’tabarah , yaitu kemashlahatan yang didukuung oleh 

syari’ (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. 

b.  Mas }lahah Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syari’ 

(Allah) dan syari’ menetapkan kemashlahatan lain selain itu. 

c. Mas }lahah Mursalah, yaitu kemashlahatan yang belum diakomodir 

dalam nash dan ijma >’, serta tidak ditemukan nash atau ijma >’ yang 

melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya.  

   Selain itu berdasarkan tingkatannya, mas }lahah dibagi menjadi tiga 

tingkatan:44 

a. Mas }lahah Dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi 

eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemashlahatan 

mereka. 

                                                             
43 Suwarjin, Ushul Fiqh, 141. 
44 Ibid, 142-143. 
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b. Mas }lahah Hajiyah, yaitu segala sesuatu yang dihajatakan oleh 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala 

halangan. 

c. Mas }lahah Tahsiniyah yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada 

prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta 

memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, muamalat dan adat. 

g.   ‘Urf 

   Menurut bahasa ‘urf artinya sesuatu yang dikenal.45 

Sedangkan menurut istilah ‘urf artinya segala sesuatu yang telah 

dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, 

perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Dilihat dari segi objeknya 

‘urf dibagi menjadi dua, yaitu: 

a.‘urf lafdzi auly, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. 

b.‘urf amaly, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. 

  Para ulama memandang kedudukan ‘urf sebagai salah satu 

untuk mengistinbathkan hukum Islam. Mengenai kedudukan ‘urf, 

terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya: 

                                                             
45  Majid, Ushul Fiqh , 83.  
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a. Golongan Hanafiyah dan Ma >likiyah berpendapat bahwa ‘urf 

adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka adalah 

firman Allah dalam surat Al-A’raf:199 

ُ َْ ل  َاه  ْْ ََن  ا َْر ْض  َ  اْلَعْفَو َوْأُمْر ب اْلُعْرف  َوَأ  ١٩٩َُخ

Artinya:“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang 

yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199)46 

b. Sedangkan golongan Shafi’iyah dan hanbaliyah, keduanya tidak 

menganggap ‘urf  itu sebagai hujjah, atau dalil hukum syar’i. 

h. Shar’u man Qablana > 

   Shar’u man Qablana > adalah syariat yang dibawa  oleh 

Rasul terdahulu sebelum di utus Nabi Muhammad yang menjadi 

petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti yang telah 

diketahui bahwa setiap nabi memiliki syariat sendiri yang berlaku 

dan mengikat umatnya. Syariat Nabi yang datang kemudian 

menghapuskan (nasakh) syariat nabi terdahulu, baik sebagian atau 

keseluruhan. Oleh karena itu, dilihat dari segi eksistensinya, shar’u 

man qablana > dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: 

a. Hukum yang tidak dinyatakan sebagai syariat bagi kita, baik oleh 

al-Qur’an maupun as-sunah. Hukum seperti ini tidak menjadi 

syariat bagi kita menurut kesepakatan ulama.  

                                                             

46
 Depag RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnnya,  199. 
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b. Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, 

kemudian al-Qur’an dinyatakan berlaku bagi umat Muhammad. 

Hukum seperti ini mengikat umat Islam menurut kesepakataan 

ulama.  

c. Syariat yang diperintahkan berlaku bagi umat-umat sebelum kita, 

kemudian al-Qur’an dan as-sunah menenerangkannya, tetapi tidak 

secara tegas menetapkannya sebagai syariat. 

i.  Istisha >b 

  Istisha >b secara bahasa berarti menemani atau menyertai. 

Sedangkan secara istilah istisha >b adalah melanjutkan berlakunya 

hukum yang telah ada dan telah diteapkan karena suatu dalil sampai 

ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.47 

  Terkait dengan kehujjahan istisha >b, ulama memperselisihkannya, 

seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istisha >b adalah dalil 

hukum islam dalam menetapkan apa yang sudah ada dan menolak 

apa yang berbeda dengannya. Sebaliknya, menurut ulama Hanabilah 

dan Syafi’iyah istisha >b adalah dalil dalam menolak dan menerapkan 

sesuatu. 

                                                             
47 Madjid, Ushul Fiqh, 96-97. 
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  Istisha >b pada dasarnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi 

hanya melestarikan atau mempertahankan hukum yang sudah ada 

agar tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya.48 

 

 

 

                                                             
48 Suwarjin, Ushul Fiqh, 166.  


