
1     BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Islam merupakan agama yang tidak pernah menyulitkan bagi penganutnya. Allah Swt tidak menetapkan kewajiban bagi umat Islam diluar dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:185 yang berbunyi : 
3... ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t�ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãèø9 $# ...#  Terjemahnya:  “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”1 Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Allah Swt tidak menginginkan hambaNya berada dalam kesulitan melainkan Allah Swt menginginkan hambaNya agar senantiasa selalu dalam kemudahan. Namun terkadang manusia sulit untuk merasa bersyukur dari apa yang ia miliki saat ini sehinggat terkadang manusia itu sendiri yang membuat dirinya berada dalam kesulitan. Manusia adalah makhluk yang tak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya, ia cenderung akan selalu merasa kurang. Itulah sebabnya tak sedikit manusia yang sering mengeluh akan pencapaiannya. Karena manusia senantiasa berlomba-lomba dalam apa yang ia miliki, sehingga tak jarang dari sifat persaingan itu maka timbullah rasa iri, dengki, akibat kecemburuan sosial antar                                                            1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 28. 



2    tetangga. Bahkan dalam beberapa hal manusia harus memaksakan diri demi mencapai tujuannya, seperti contohnya dengan mengambil jalan berhutang. Berutang ini dilakukan demi untuk mencapai apa yang ia kehendaki namun diluar dari kemampuan ekonominya, sehingga untuk mencapainya harus dengan jalan berutang. Dalam Islam sebenarnya berutang tidak dilarang sebagaimana Allah Swt menjelaskan dalam firmanNya QS Al-Hadid/57:11 yang berbunyi: 
∅̈Β # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌ� ø) ãƒ ©! $# $·Êö� s% $YΖ |¡ym … çµx� Ïè≈ ŸÒã‹ sù …çµs9 ÿ… ã&s!uρ Ö� ô_r& ÒΟƒÌ� x. ∩⊇⊇∪     Terjemahnya:  Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.2  Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt tidak melarang utang piutang. Namun yang perlu kita perhatikan dalam hal berutang adalah dampak dari berutang itu sendiri. Apabila jika kita dalam kondisi tidak mampu dan jika tidak berutang akan menimbulkan mudharat untuk kita, maka berutang itu akan menjadi wajib, namun apabila jika kita masih dalam keadaan mampu maka berutang itu tidaklah wajib, justru jika kita tetap berutang dalam kondisi seperti itu sedangkan kita tahu dikemudian hari utang itu akan menyulitkan kita sendiri, maka bisa jadi berutang itu menjadi dilarang. Contohnya dalam hal perkawinan, dalam perkawinan banyak yang perlu disiapkan dan memerlukan banyak biaya. Olehnya itu tak jarang orang berutang demi untuk memenuhi biaya perkawinannya.                                                            2 Ibid., h. 538. 



3    Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”3 Sedangkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS Ar-Rum/30:21 yang berbunyi : 
ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n= y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθãΖ ä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷�t/ Zο ¨Šuθ̈Β ºπyϑ ômu‘ uρ 4 

¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 tβρã� ©3x� tG tƒ ∩⊄⊇∪  Terjemahnya:  Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.4  Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan ialah menciptakan rasa tentram, aman, dan nyaman. Seseorang diperintahkan untuk kawin adalah agar terjalin hubungan halal didalamnya sehingga terhindar dari perbuatan zina. Dalam perkawinan juga diharapkan timbulnya rasa damai antara pasangan suami dan isteri. Sesungguhnya pria dan wanita diciptakan untuk saling memberikan rasa aman dan nyaman karena dalam Islam menikah merupakan penyempurna agama, maka dengan menikah separuh agama yang belum terpenuhi kemudian menjadi sempurna serta semakin kuatlah ibadah seorang muslim. Sudah seharusnya                                                            3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991), pasal 2. 4 Kementrian Agama RI, Op cit,  h. 406. 



4    sebagai umat muslim untuk menjunjung tinggi Syari’at Islam dengan menjalankan pernikahan yang sesuai Syari’at agama, mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan yang merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasulullah tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, yakni yang pertama adalah khitbah (peminangan), seorang muslim yang akan menikah dengan muslimah hendaknya ia melakukan peminangan terlebih dahulu, karena jangan sampai muslimah yang hendak dipinangnya telah dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Kedua akad nikah, dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya kerelaan antara kedua mempelai, ijab qabul, mahar, wali dan dua orang saksi. Masalah perkawinan, beberapa aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak lepas dari budaya adat yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sebagian besar aturan yang berlaku adalah diangkat dari adat ataupun kebiasan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Segala apa yang sudah menjadi kebiasaan kerap dijadikan sebagai  patokan dalam penetapan suatu hal, khususnya dalam hal perkawinan seperti dalam penetapan biayanya. Tak 



5    jarang standar dari penetapan biaya perkawinannya adalah berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan sementara di desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe, pada masyarakat suku Tolaki dalam penetapan biaya perkawinannya. Pada umumnya penetapan biaya perkawinan dalam suku Tolaki tidaklah diatur dalam tata adatnya, namun tinggi rendahnya jumlah uang biaya perkawinan pada masyarakat suku Tolaki yang berada di desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Sejauh penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis kepada 7 orang warga Amosilu, dapat diketahui bahwa masyarakat suku Tolaki yang berada di desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe dalam menetapkan biaya perkawinan sebagian besar masyarakatnya senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan lebih mengedepankan ego setiap individu dengan mengukur dari status strata sosial masing-masing. Olehnya itu hal ini sedikit memberatkan bagi para pemuda yang hendak melangsungkan perkawinan baik antar sesama warga desa Amosilu maupun dengan pemuda luar desa Amosilu, maka tak jarang dari mereka dalam memenuhi biaya perkawinannya mengambil jalan berutang. Berdasarkan observasi awal yang penulis dapatkan baik dari sebagian masyarakat desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe maupun langsung dari sekertaris Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. Bahwa fenomena terkait penetapan biaya perkawinan di desa tersebut adalah sesuai dengan kebiasaan yang sedari dulunya telah dilakukan oleh masyarakat 



6    setempat, yang mana meskipun pada dasarnya masyarakat Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe ini adalah merupakan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, namun tidak membuat hal tersebut menjadi tolak ukur rendahnya biaya perkawinan di desa tersebut. Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah desa yang dihuni oleh mayoritas Suku Tolaki yang beragama Islam. Di desa ini umum dijumpai pesta perkawinan mewah dengan biaya yang tinggi. Dan tidak jarang hal tersebut menjadi suatu halangan untuk melangsungkan pernikahan, bahkan ada beberapa yang harus sampai berutang untuk memenuhi biaya perkawinan. Faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya biaya perkawinan di desa tersebut adalah gengsi/ego individu, hal ini dikarenakan masyarakat yang enggan untuk melaksanakan pesta perkawinan yang sederhana, melainkan seperti kebiasaan masyarakat setempat bahwa selalu diadakan pesta pernikahan yang mewah dengan jumlah biaya perkawinan paling rendah Rp.15.000.000 baik pada perempuan yang berstatus gadis maupun janda. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya sebagian masyarakat yang mengikuti kebiasaan tidak melihat rukun dan syarat perkawinan menurut Syari’at Islam yang pada kenyataannya masyarakat Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah 100% Islam. Melainkan mereka lebih berpatokan pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah sering dilakukan, meski memberatkan dan tidak sesuai dengan Syari’at Islam. Meskipun berutang bukan merupakan hal yang dilarang oleh Allah Swt, namun kita perlu kaji terlebih dahulu alasan serta dampak dari berutang itu sendiri. Jika sebenarnya 



7    kita masih dapat melangsungkan perkawinan dengan sederhana tanpa berutang sedangkan kita memaksakan pesta mewah dalam perkawinan namun diambil memalui jalan berutang yang pada kemudian hari proses pembayarannya akan menyusahkan kita sendiri maka itu adalah masalah karena akibat dari berutang itu adalah mudharat dan menimbulkan ketidaknyamanan sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari perkawinan. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan dampak utang demi untuk memenuhi biaya perkawinan pada masyarakat suku Tolaki desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe. Dengan demikian penulis merasa perlu mengangkat penelitian ini dengan judul “Tradisi Berutang dalam 

memenuhi biaya Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Maqashid Al-Syariah 

(studi di  desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe)”. 

B. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah pada tradisi berutang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki yang berada di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dan bagaimana tinjauannya dalam perspektif maqashid al-syariah. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat dirumusan masalah.     



8    C. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Batasan Masalah Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas penulis akan membatasi Penelitian ini pada: a. Utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. b. Utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki dalam Perspektif 
Maqashid Al-Syariah. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: a. Mengapa terjadi utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe ? b. Bagaimana Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui mengapa terjadi utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. 



9    2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: a. Manfaat Publik. 1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang hutang dalam memenuhi biaya perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah. 2) Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literature untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih luas kepada pembaca. b. Manfaat akademik 1) Sebagi perbandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapanngan. 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis. c. Manfaat Pribadi 1) Sebagai bahan pembelajaran bagi diri sendiri tentang hutang dalam memenuhi biaya perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih luas kepada penulis.  
E. Definisi Operasional 



10    Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu: 1. Tradisi, adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.5 Dalam hal ini tradisi yang dimaksud penulis ialah tradisi dalam berhutang demi memenuhi biaya perkawinan. 2. Utang menurut bahasa ialah ‘potongan’, sedangkan menurut istilah syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.6 Berdasarkan pengertian tersebut, utang yang dimaksud peneliti disini ialah utang dalam bentuk uang yang dipinjam seseorang kepada orang lain. 3. Biaya, berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.7 Biaya yang dimaksud penulis disini ialah biaya yang digunakan/dikeluarkan untuk kepentingan tertentu. 4. Perkawinan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.8 Yang dimaksud perkawinan oleh penulis disini ialah sesuai dengan pengertian dari perkawinan itu                                                            5 KBBI V offline. 6Ismail Nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 178. 7 https://kbbi.web.id/biaya. 8Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Cet: ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 11. 



11    sendiri yang dimana penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadikannya menjadi suami isteri. 5. Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di jazirah tenggara pulau Sulawesi. Suku Tolaki merupakan suku asli daerah Kabupaten Kendari dan Kolaka.9 Suku Tolaki tersebar di 7 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.10 Dalam hal ini masyarakat Tolaki yang dimaksud adalah yang berdomisili di desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe. 6. Maqashid Al-Syari’ah, Secara bahasa Maqashid al-Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syari’ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, 
Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.11 Sedangkan 
Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.12  Berdasarkan definisi di atas maka disimpulkan maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengungkap penyebab terjadinya utang untuk                                                            9Manan, Fajria Novart, Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah 

Sulawesi Tenggara. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986),  h. 5.  10 Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tenggara. Jakarta: Balai Pustaka. 1977/1978. hlm. 54. 11Ahmad Qorib, Ushul Fikih 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II), h. 170. 12Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad, ( Bandung: Pustaka, 1994), h. 140. 



12    memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dan bagaimana utang dalam memenuhi biaya perkawinan tersebut dalam perspektif Maqashid Al-Syari’ah. 
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