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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau 

dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang 

sering disebut kebudayaan. Keanekaragaman budaya merupakan suatu bukti 

bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan budaya.1 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal 

budaya di definisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, pernan, hubungan 

ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang di peroleh 

dan kelompok. Budaya menampakan diri dalam pola-pola dan dalam bentuk-

bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi 

tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang 

memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di sutu 

lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis 

tertentu dan pada suatu saat tertentu.2 

Tidak dapat di pungkiri, bahwa kebudayaan daerah merupakan faktor 

utama berdirinya kebudayaan yang lebih global, yang biasa kita sebut dengan 

kebudayaan nasional. Maka atas dasar itulah segala bentuk kebudayaan 

daerah akan sangat berpengaruh terhadap budaya nasional, begitu pula 

                                                           
 1 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya. (Mukhlis. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
2014), h. 18 
         2 Emest Cassirer, Manusia dan kebudayaan. (Alois a. Nugroho. Jakrta: Gramediya  1986), h. 
23 
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sebaliknya kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah, 

akan sangat berpegaruh pula terhadap kebudayaan daerah / kebudayaan lokal. 

Budaya juga mengatur hubungan manusi dengan hubungan organisasi 

berdasarkan usia, jenis kelamin, status, kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, 

dan kebijaksanaan. Unik keluarga merupakan wujud paling umum hubungan 

manusia, dan bentuknya bisa kecil dan juga besar. 

Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, 

maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban 

dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan yang 

harus di jaga dan di lestarikan oleh setiap suku bangsa.3 

Maka tak lepas dari permasalah itu sebagai komoditas ekonomi lokal, 

ma’dupa pernah menjadi getah wangi yang banyak dicari oleh pasar 

internasional sejak berabad-abad lalu dengan nilai yang tinggi. Bahkan Robin 

Simanjuntak pengelola ma’dupa yang masih bertahan saat ini, hal ini 

menunjukan bahwa ma’dupa pernah menjadi getah wangi yang banyak di 

butuhkan oleh konsumen internasional.4 

Sekilas untuk mengetahui tentang keberadaan ma’dupa yang berasal 

dari kayu gaharu atau getah pohon damar merupakan komoditas mahal dan 

paling bergengsi dalam lingkup perdagangan di jalur sultra. Di jalur 

perdagangan yang membentang dari cina sampai turki itu, kemenyan bakar 

bisa jadi lebih mahal dari emas dan intan permata. Para pedagang memburu 

kemenyan karena meminta yang tinggi dari para raja, orang kaya, dan para 
                                                           
         3 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya. (Mukhlis. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
2014), h. 20 
         4 Ibid, h. 25 
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pemuka agama. Tujuannya memang sangat beragam. Di Mesir, bangsa mesir 

kuno memanfaatkan ma’dupa yang di inpor dari yaman sebagai salah satu 

bahan dalam membuat murni. Di Yerusalem, orang-orang Israel membakar 

ma’dupa didepan bait Allah swt dalam wadah ungkapan untuk wewangian 

menghantar do’a-do’a. Di Arabia dan Syam, kemenyan ditempakan dalam 

wadah-wadah cantik untuk mengharumkan istana dan rumah. Dan Asia 

Selatan dan Asia Timur, ma’dupa dibakar dalam kuil-kuil sebagai sarana 

peribadatan. 

Oleh karena itu,  ma’dupa merupakan benda mistik milik agama atau 

untuk upacar-upacara tertentu. Saat ini, ma’dupa sangat berfariasi mulai dari 

yang bentunya seperti cengkeh yang lengket buatan Uni Emirat Arab, Arab 

Saudi, dan negeri-negeri teluk lainnya. Dan disebut Al-Bukhour, sedangkan 

tempatnya disebut Al-Mubakar. Ada juga yang bentuknya di bakar 

menggunakan bara api, sehingga ma’dupa yang biasanya dibakar ditenteng-

tenteng. Kemenyan yang berbentuk stik ini sekarang sangat banyak, karna 

memang praktis dalam penggunaannya karna tinggal di bakar dan di 

tancapkan.5 

Umumnya orang berpendapat bahwa ma’dupa merupakan satu 

stimulan, kebiasaan saat menjamu adat di Desa Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. 

Konsel atau yang lainnya tak lepas dari membakar ma’dupa. Penggunaan 

ma’dupa yang dilakukan masyarakat Desa Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. 

Konsel dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang begitu prespektif 

                                                           
       5 Ibid, h 23 
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dari pandangan hukum islam, kepercayaan yang mereka anut dari leluhur 

mereka  masyarakat desa tetesingi sangatlah kental terhadap membakar 

ma’dupa. 

Desa Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. Konsel adalah salah satu daerah 

yang masih percaya dengan tradisi membakar ma’dupa. Desa Tetesingi 

merupakan daerah pedesaan, tetapi dengan pola kehidupan yang beraneka 

ragam. Letaknya pun begitu jauh dengan pusat kota, sehingga segala jenis 

fasilitas masih sangat sukar di dapatkan. Pola perilaku masyarakat di desa ini 

lebih banyak mengadopsi dari pola kebiasaan masyarakat dari perkotaan. Hal 

ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka dan kepercayaan yang mereka anut 

sehingga prosesi membakar ma’dupa ini masi banyak kita dapatkan di desa 

tetesinggi Kec. Mowila, Kab. Konsel.6 

Jika dilihat dari bahan- bahan dan cara membakar ma’dupa di Desa 

Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. Konsel yaitu sangatlah banyak di antaranya, 

daun sirih, kapur putih, bara api dan kemenyan. Melihat kejadian  dalam 

prosesi membakar ma’dupa yang terjadi pada masyarakat di Desa Tetesingi, 

Kec. Mowila, Kab. Konsel, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh 

lagi mengenai hal tersebut, dengan mengangkat sebuah judul Ma`Dupa 

Dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Tetesingi, Kec. 

Mowila, Kab. Konsel). 

 

 

                                                           
      6 Azhar, Kepala Desa Tetesingi. (Kec. Mowila, Kab. Konsel. 2017). 
                Firman,  Ketua Adat Desa Tetesingi. (Kec. Mowila, Kab. Konsel. 2017). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan latar belakang masalah di atas, 

maka perlu dirumuskan malasah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat Tetesingi terhadap budaya 

ma’dupa? 

2. Bagaimana bentuk dupa di  Masyarakat Tetesingi ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya ma’dupa di 

Masyarakat Tetesingi ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam upaya mencapai target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Tetesingi terhadap budaya 

ma’dupa. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dupa di desa Tetesingi 

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap budaya ma’dupa. 

2. Keguanaan Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Proposal ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

masalah ma’dupa Dalam Prespektif Hukum Islam 
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d. Manfaat Teoritis 

Proposal ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep prakte. 

D. Definisi Operasional 

Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan persepsi terhadap 

penelitian sekaligus untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian 

dilapangan, diperlukan penjabaran defenisi operasional sebagai berikut : 

1. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal 

budaya di definisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, pernan, hubungan 

ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang di peroleh 

dan kelompok. 

2. Ma’dupa adalah merupakan suatu kebiasaan  menjamu adat atau baca-

baca. 

3. Kebisaan adalah yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang 

dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. 

4. Hukum Islam merupakan  hukum yang dilaksanakan oleh para sahabat 

nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan Al-urf hukum-

hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan 

metode ijtihad lainnya. “Hukum Islam adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tingkah laku menusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama 

Islam. 
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Dari urian diatas bahwa ma’dupa di Desa Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. 

Konsel yang peneliti dapatkan bahwa ma’dupa adalah pengaruh yang kuat 

dalam keadaan atau kedudukan  dalam melakukan Ma’Dupa suatu 

kegiatan dalam rangka acara malam pacar, pernikahan, do`a selamatan. 

Perkembangan dalam  kehidupan masyarakat ketika melaksanakan 

kegiatan ma’dupa masyarakat beranggapan bahwa ma’dupa yang di 

lakukan tersebut tidak sempurnah apa bila tidak di lakukan ma’dupa 

sehingga kegiatan ma’dupa tersebut masi di pertahankan dan menjadi 

pusat kegiatan keseharian mereka sehingga masyarakat sudah 

mempercayai ma’dupa sebagai bahan mengirim Do`a kepada orang sudah 

meninggal melalui asap dari ma’dupa tersebut di Desa Tetesingi, Kec. 

Mowila, Kab. Konsel di tinjau dari Hukum Islam.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
        7 Aditya Bakti, Ilmu sosial budaya dasar, (PT citra, Bandung, 2005), h. 34. 


