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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Relevan Penelitian ini dilaksanakan di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang bertujuan melakukan penelitian tentang “Tradisi 

Berutang dalam memenuhi biaya Perkawinan Suku Tolaki Perspektif 

Maqashid Al-Syari’ah (studi desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten 

Konawe)”. Diharapkan penelitian ini mempunyai relevansi dengan dengan penelitian sebelumnya sesuai dengan kondisi dilapangan. Penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Hikmah mahasiswa jurusan PPKn fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Makassar 2015 dalam skripsinya yang berjudul ”problematika 

uang belanja pada masyarakat di desa balangpesoang kecamatan Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap uang belanja itu sangat penting dalam suatu perkawinan dan faktor dominan yang berpengaruh dalam penentuan uang belanja perkawinan adalah ketokohan, status ekonomi, pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian ini fokus membahas tentang problematika uang belanja perkawinan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus membahas tentang hutang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. 



14  Penelitian yang dilakukan oleh Lana Septiana mahasiswa Universitas Brawijaya 2011 dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Sanksi Adat 

Perkawinan Silariang Pada Masyarakat Suku Kajang ( Studi di Desa Tana Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam Suku Kajang, prosesi perkawinan dimulai dengan beberapa tahapan. Dimulai dengan Accini' Rorong (penjajakan), sampai dengan Appanai' Leko/Angerang-erang (membawa barang antaran). Untuk perkawinan silariang, pelaksanaan perkawinannya tidaklah mengikuti tahapan perkawinan tersebut. Hal ini karena tidak adanya kata sepakat mengenai syarat pernikahan khususnya kesepakatan tentang uang panai` dan sunrang. Sunrang untuk perempuan Suku Kajang cukup tinggi, mulai dari Sunrang Tallu (3 ekor kerbau) sampai dengan Sunrang Tuju (7 ekor kerbau). Jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang panai dan sunrang maka ia melakukan pelanggaran perkawinan adat dengan melakukan silariang. Pelaksanaan perkawinan silariang sampai saat ini masih terus terjadi dan akan menimbulkan sanksi adat bagi pelaku yang melakukan perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Prawiro mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum UIN SUSKA RIAU pada tahun 2013 dalam Skripsinya yang berjudul ”Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri Hilir)”. Menurut penulis Setelah mengkaji dan memahami dari hasil analisa implementasi penetapan uang hantaran nikah serta dampaknya terhadap masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten 



15  Indragiri Hilir, dapat dipahami bahwasanya tradisi ini sudah mengalami perubahan tidak seperti awal pertama muncul dikarenakan sering terjadinya pernikahan silang antara suku yang ada pada masyarakat tersebut. Permintaan ini hanyalah sebagai pemberian dalam perkawinan saja untuk membantu biaya pernikahan (Walimatul Ursy). Namun yang terjadi permintaan tersebut ditentukan jumlahnya oleh pihak perempuan meskipun ada mufakat tetapi tetap pihak perempuan yang menentukanya. Penetapan uang hantaran nikah tersebut relatif tinggi jumlahnya sehingga berakibat pernikahan dibatalkan apabila tidak terpenuhi permintaan tersebut. Sehingga berbagai cara dilakukan seseorang agar tetap terpenuhi permintaan tersebut dan akhirnya banyak menimbulkan dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya sementara dalam Islam menikah itu dianjurkan untuk dipermudah bukan dipersulit. Akhirnya penulis dapat simpulkan, apabila seseorang ingin menerapkan tradisi ini dalam pernikahan boleh saja dengan syarat tidak adanya penetapan jumlah uang hantaran nikah tersebut dan adanya unsur sukarela antara kedua belah pihak serta tidak merugikan dan memberatkan satu sama lainya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah membahas tentang kedudukan uang belanja pernikahan dan standar penetapannya. Penelitian yang dilakukan oleh Lana Septiana membahas tentang sanksi adat tidak terpenuhinya uang panai dan sunrang pada masyarakat suku Kajang. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Prawiro yang membahas tentang penetapan uang hantaran nikah yang relatif 



16  tinggi jumlahnya sehingga mengakibatkan pernikahan dibatalkan apabila tidak terpenuhi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Utang dalam memenuhi biaya Perkawinan suku Tolaki Perspektif Maqashid Al-Syariah. 
B. Deskripsi Muamalah 1. Pengertian Muamalah Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata 

aamala secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timba balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”.1 Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa’alah yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatiNya.2  Pendapat al-Fikri menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut3 : a. Al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.                                                            1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Cet: ke-1, Bogor: Kencana, 2003), h. 175. 2 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Cet: ke-1, Jakarta: Kencana, 2010), h. 9. 3 Ibid, h. 5. 



17  b. Al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.  2. Ruang lingkup muamalah Ruang lingkup muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah : a. Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer, seperti masalah bunga bank, asuransi kredit, dan maalah-masalah baru lainnya. b. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab qabul, saling merhidai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemasuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. 3. Dasar Hukum Muamalah Dasar hukum muamalah terdapat dalam QS at-Taubah/9:105 dan QS al-Baqarah/2:275, sebagai berikut : 



18  
È≅ è% uρ (#θè= yϑ ôã$# “ u� z� |¡sù ª!$# ö/ ä3n= uΗ xå … ã&è!θß™u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ ( šχρ–Šu� äIy™uρ 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈tã É= ø‹tóø9$# 

Íοy‰≈ pκ¤¶9 $# uρ / ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹ sù $yϑ Î/ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊃∈∪     Terjemahnya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.4  
3¨≅ ymr&uρ... ª! $# yìø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ymuρ (# 4θt/ Ìh�9$# 4 ...  Terjemahnya : “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”5  Maksud dari ayat diatas yaitu segala bentuk jual beli yang tidak melanggar syariat Allah boleh dilakukan karena dalam jual beli terdapat mashlahat secara umum karena sama-sama diuntungkan sedangkan Allah swt mengaharamkan riba karena ada undur mendzolimi salah satu dari dua orang atau lebih yang hendak bertransaksi. 4. Prinsip Muamalah a. Tauhidi Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Tauhid dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak                                                            4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016),  h.203. 5 Ibid,  h.47. 



19  dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah swt.6 Melakukan muamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam kayakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.  b. Maslahah Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Prinsip mashlalah merupakan hal yang paling penting dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.7 c. Prinsip Kejujuran Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.                                                            6Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah,  (Jakarta: Kecana,  2013) h. 7-8. 7Ibid,  h. 10. 



20  Jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan maka akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.8 Dalam QS. Al Ahzab/33:70 Allah berfirman: 
$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪    Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”9 Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalah yang mendatangkan madharat adalah dilarang. d. Prinsip Kerelaan Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement.10 Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29 : 
$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè= à2ù' s? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷� t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3s? ¸οt�≈ pgÏB tã 

<Ú# t� s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè= çFø) s? öΝä3|¡à!Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪                                                                8Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),  h. 37. 9 Kementerian Agama RI,  Op Cit., h. 427. 10Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Op Cit.,  h. 36. 



21  Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.11  Ayat tersebut menjelaskan Allah swt mengharamkan orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan cara yang bathil yaitu cara yang tidak dibenarkan syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling suka sama suka dan saling ikhlas. e. Prinsip Toleransi Cara berfikir manusia yang berbeda-beda satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. f. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan anatara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajibanan antara para pihak yang melakukan muamalah. Misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal.12                                                               11 Kementerian Agama RI,  Op Cit., h. 83. 12Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Op cit., h. 12. 



22  g. Prinsip Amanah Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Swt adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik dunia maupun akhirat. Tujuan dari hukum Islam adalah : a. Membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya b. Kepentingan jasmani c. Kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya dunia dan akhirat Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu : a. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat b. Kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus c. Kesulitan akan dapat membawa kepada kemudahan d. Keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan e. Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara. 
C. Deskripsi Perkawinan 1. Pengertian Perkawinan Perkawinan menurut hukum Islam merupakan sunnatullah pada hamba-hambaNya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi 



23  manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.13  Allah Swt berfirman dalam QS Adz-Dzariyah/51:49 yang berbunyi: 
ÏΒ uρ Èe≅à2 >ó x« $oΨ ø) n= yz È ÷ỳ ÷ρy— ÷/ ä3ª= yès9 tβρã� ©. x‹ s? ∩⊆∪     Terjemahnya:  “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”14 Menurut Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum/30:21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.15  Kata perkawinan berasal dari dasar kata “kawin” yang artinya perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri; nikah, sedangkan kata perkawinan artinya pernikahan.16 Dengan demikian kata pernikahan dan perkawinan pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 ayat 2 merumuskan pengertian sebagai berikut:, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan                                                            13 Skripsi Sarjana,Fakultas Syariah, 2018, tidak dipublikasikan), h. 13. 14 Kementrian Agama RI, Op Cit., h. 522. 15 Ibid, h. 406. 16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 697-698. 



24  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan:, “Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikut yang berbunyi:, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma (tenteram cinta dan kasih sayang).”17 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan arti perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan demi untuk mewujudkan keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah SWT. Selain itu perkawinan juga merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja agama tidak memperkenankannya. 2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam perkawinan merupakan perintah langsung dari Allah Swt. Diantaranya QS An-Nur/24:32 yang berbunyi: 
(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6 Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u!# t� s)èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# 

ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪                                                                 17 Amiur nuruddin dan azhari akmal tarigan, hukum perdata islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2004),h. 42-44. 



25  Terjemahnya:  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.18  Kata ayaama adalah jamak dari aima yaitu perempuan atau laki-laki yang masih bujang atau lajang, sebelum lagi berumah tangga mereka itulah yang dianjurkan supaya kawin. Menurut sebagian ulama perintah pada ayat ini ditujukan kepada wali atau suami. Tapi keterangan pertamalah yang menyatakan perintah tersebut ditujukan kepada wali yang lebih kuat.19  Meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: a. Wajib, perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina. b. Sunnah, perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah. c. Haram, perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas kewajibannya, karena justru bila kawin akan membawa kemudharatan. d. Makruh, perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. e. Mubah, perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan kawin maupun alasan-alasan yang mengharamkan kawin.20                                                               18 Ibid, h. 354. 19 Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 534. 20 HAS. Al-Hamdani, Dalam Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11. 



26  3. Rukun dan Syarat Perkawinan a. Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat.21 Atau adanya calon pengantin dalam perkawinan.  Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin harus beragama Islam.22  Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai pria dan mempelai wanita atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan sighat akad, sementara itu kebanyakan ulama syafi’iyyah juga menyebutkan lima rukun nikah, adapun rukun nikah menurut mazhab Syafi’iyyah adalah suami, istri, wali, dua orang saksi,dan sighat akad.23  b. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.24  Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan perkawinan apabila yang melangsungkan terdiri atas seorang laki-laki dan seorang                                                            21 Abdul Hamid Hakim, dalam Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), h. 12. 22 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 12. 23 Ibid., h. 61. 24 Amiur nuruddin dan azhari akmal tarigan, hukum perdata islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2004), h. 42-43. 



27  perempuan, bukan merupakan laki-laki dan laki-laki (homo seksual) maupun sebaliknya perempuan dan perempuan (lesbian).25 Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1 tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Melainkan hanya memuat tentang syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan, yaitu: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampuh menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampuh untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau yang mempunyai hubungan keluarga mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini. 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5)  pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.26  Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan dijelaskan pada Bab IV Buku I Hukum Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan hal yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. Calon suami.27 Untuk calon suami yang disyaratkan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam                                                            25Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 54. 26 Martiman Prodjohamidjojo, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum 
Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 67-68. 27 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14. 



28  pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 2. Calon isteri.28 Untuk calon isteri disyaratkan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 3. Wali nikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, Aqil dan baligh.29 4. Dua orang saksi.30 Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.31 5. Ijab dan qabul.32  4. Tujuan Perkawinan Allah Swt berfirman dalam QS Ar-Rum/30:21 yang Terjemahnya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.33  Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kekeluargaan yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.34  Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu : a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. b. Menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tuntunan hayat tabiat kemanusiaan.                                                            28 Ibid., 29 Ibid., pasal 20 ayat 1. 30 Ibid., pasal 14. 31 Ibid., pasal 25. 32 Ibid., pasal 14. 33 Kementerian Agama RI, Op cit., h. 406. 34Zakiah Drajat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995 ), h. 38. 



29  c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang. e. Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggungjawab.35  5. Konsep Walimah. Walimah artinya Al-jam’u= kumpul, sebab antara suami dan isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata arab yakni ‘al-walima’ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.36  Islam mensyariatkan walimah ketika hendak melangsungkan perkawinan, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan cacatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih di sertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Selain itu, dianjurkan juga dalam resepsi pernikahan agar semua yang hadir berkumpul untuk bersama-sama menikmati jamuan makan yang di peroleh. Jamuan makanan ini yang biasa di sebut walimah. Salah satu contoh bentuk walimah yang pernah diadakan pada zaman Rasulullah SAW adalah ada yang hanya dengan buah kurma, ada pula yang dengan seekor kambing. Rasulullah sendiri tidak memberikan contoh bahwasanya walimah itu harus mewah. Melainkan dilaksanakan atau diadakan dengan kemampuannya saja. Dalam mengadakan walimah, terdapat perbedaan                                                            35M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 
dan Komppilasi Hukum Islam (Cet: ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49. 36 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, dalam Tihami dan Sohari Sahrani,  fikih munakahat (Jakrta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 131. 



30  pendapat di antara para ulama’ mengenai hukum mengadakan walimah ‘ursy (Resepsi pernikahan). Beberapa hadist menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. hal itu di tunjukan oleh Nabi Saw, bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetap semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Pendapat yang menegaskan kewajiban menghadiri undangan walimah adalah pegangan jumhur ulama yang turut di pegang oleh Imam Asy-Syafi’i, imam Ahmad, Ibnu Hazm, imam An-Nawawi. Adapun wajibnya menghadiri undangan walimah, apabila: 1. Tidak ada udzur syar’i. 2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar. 3. tidak membedakan kaya dan miskin.37  Sementara itu, jika ada dua undangan walimah atau lebih dalam waktu yang bersamaan maka harus diutamakan pihak yang terlebih dahulu mengundang. Selain itu, dahulukan pula pihak yang lebih dekat jarak rumahnya, karena ini adalah bentuk pergaulan sosial kemasyarakatan diantara para tetangga. Dalam riwayat yang telah disebut di awal, bahwa orang yang tidak menghadiri undangan walimah berarti telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. 
D. Utang-piutang (Qardh). 1. Pengertian dan dasar hukum Qardh 

Qardh berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Golongan Hanafiyah berpendapat Qardh adalah akad tertentu                                                            37 Ibid., 



31  atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.38  Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarah/2:245 yang berbunyi: 
̈Β # sŒ “ Ï%©!$# ÞÚÌ� ø) ãƒ ©! $# $·Êö� s% $YΖ |¡ym …çµx! Ïè≈ ŸÒãŠsù ÿ… ã&s! $]ù$yèôÊr& Zοu�� ÏWŸ2 4 ª!$# uρ âÙÎ6ø) tƒ äÝ +Áö6tƒuρ 

ÏµøŠs9 Î) uρ šχθãèy_ö� è? ∩⊄⊆∈∪       Terjemahnya:  Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.39  Selanjutnya dalam surah lain Allah berfirmah dalam 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.”40  Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan utang piutang. Hukum qardh sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta utang. Seseorang boleh berutang jika dalam                                                            38 Rozalinda, fikih ekonomi syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 229. 39 Kementerian Agama RI, Op cit, h. 39. 40 ibid., h. 537. 



32  kondisi terpaksa dan dalam rangka menghindarkan diri dari dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan. Disamping itu hukum qardh berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang hukum qardh bisa menjadi wajib, makruh bahkan menjadi haram. Jika orang yang berutang mempunyai kebutuhan yang mendesak dan orang yang diutangi adalah orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikan utang. Jika pemberi utang tahu bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk maksiat maka hukum memberinya utang adalah haram atau makruh sesuai kondisinya. Jika orang yang berutang tidak dalam situasi mendesak tetapi untuk menambah modal maka hukumnya mubah.41  2. Rukun dan Syarat Qardh Rukun qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang), qardh (barang yang dipinjamkan) dan terakhir Shighat ijab dan kabul. Syarat qardh adalah: a. Besarnya pinjaman (al-qardh) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. b. Sifat pinjaman (al-qardh) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. c. Pinjaman (al-qardh) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.42  3. Tata krama Berhutang Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai berikut:                                                            41 Rozalinda,  fikih ekonomi syariah , Op cit., h. 229. 42 Ismail nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: Penerbit Glahia Indonesia, 2017), h. 178-179. 



33  a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarkan atau mengembalikannya. b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampuh mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan, maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya. c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terimakasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. e. Pihak yang berhutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar hutangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam Hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.43 
E. Adat 1. Pengertian Adat Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan dapat pula diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang sama. Dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah, tingkah laku, dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain atau masyarakat.44 Eksistensi adat istiadat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat erat                                                            43 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat Cet.I, (Jakarta: Prenada media group, 2010), h. 253-254. 44 Muslimin Su’ud, Kompilasi Hukum Adat Perkawinan di Sulawesi Tenggara (Kendari: Perc. SCOTCHCOM) 2011, h. 11. 



34  kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan hal ini merupakan pokok dari hukum adat.45 Istilah hukum adat diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul De Acheers (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul ‘Het Adat Recht van Nederland Indie’. Terkait dengan pengertian hukum Adat itu sendiri, berikut ini secara singkat disajikan beberapa pandangan para ahli: Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven, Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodofikasikan. Dr. Sukanto, S.H, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum. “Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.”46 Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli yang telah dipaparkan diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya adat adalah merupakan sesuatu yang bersumber dari kebiasan-kebiasaan yang sering dilakukan atau berulang-ulang kai dilakukan oleh masyarakat dalam suatu masa atau waktu serta adat memiliki beberapa sanksi apabila tidak dipenuhi. 2. Sumber-sumber hukum adat orang tolaki. Adapun sumber hukum adat orang Tolaki yang bersumber dari prinsip hidup menombo dan meropo adalah: a. O’sapa 
O’sapa berasal dari kata sapa yang berarti runcing. O’sapa sebagai sumber hukum orang Tolaki memiliki makna sebagai segala sesuatu yang tidak                                                            45 Ibid., 12. 46 Ibid., h. 12-14. 



35  boleh dilakukan yang dapat memperuncing keadaan. Kata peruncing keadaan dapat diartikan sebagai suasana yang dapat menimbulkan konflik. Dengan makna tersebut muncullah berbagai aturan di dalamnya yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan ssanksi. b. O’lawi 
O’lawi berasal dari kata lawi yang artinya lebih. Kata o’lawi dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih atau dapat juga diartikan sebagai melebihkan. (mombokombelaho). Dalam bahasa sehari-hari dapat diterjemahkan sebagai bonus dari suatu pekerjaan. Sebagai sumber hukum orang Tolaki maka kata o’lawi yang berarti melebihkan dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dan kebijaksanaan yang diambil sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat itu. c. O’wua 
Wua artinya buah, sedangkan o’wua dapat dimaknai sebagai berbuah. berbuah dalam pengertian ini adalah sesuatu yang bertambah dari keadaan semula.sebagai sumber hukum orang Tolaki dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan (aturan) karena adanya perubahan atau pertambahan. d. Oliwi 
Oliwi berarti pesan. Oliwi sebagai sumber hukum orang Tolaki berisikan pesan-pesan dari petuah-petuah yang berasal dari leluhur. e. Kakua atau Hahowi Berarti meneliti (moekuku’i), terutama meneliti susunan keturunan keluarga. Berisi tentang aturan untuk menetapkan dan mengangkat seorang pemimpin dan tokoh adat berdasarkan keturunan dan keahlian. f. Saasara Berarti tata cara. Saasara sebagai sumber hukum orang tolaki adalah aturan tentang berbagai tata cara dalam kehidupan yang diakui kebenarannya. g. Konahu Berarti harga diri atau rasa malu. Aturan untuk mempertahankan harga diri dan kemampuan menghargai orang lain dengan cara menjunjung tinggi harkat dan martabah manusia.47  

F. Maqashid Syariah 1. Pengertian maqashid Al-Syariah Secara bahasa Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan 
Syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berasal dari suku kata qhasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan.48                                                            47 Irawan Laliasa, hukum adat orang tolaki (Yogyakarta: Teras 2011), h. 29-35. 48 Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus, teori Maqasid Syariah dalam Hukum 

Islam, Ghofar Shidiq, h. 118. 



36   Jika ditelusuri penggalian, pengkajian, pengembangan hukum Islam yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah yang berisi prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat melalui upaya menolak segala kemudaratan dan kerusakan (mafsadat).49  Menurut pandangan Syathibi dalam teori Maqashid Al-Syariah dalam hukum Islam, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan Taqhlif ma la Yuthaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Adapun maqashid syariah (maslahah) yang ditetapkan oleh nash-nash hukum mengacu pada lima poin, yaitu memelihara akal, jiwa, harta, keturunan dam agama. 2. Metode pendekatan Maqahsid al-Syariah Melalui Maqashid al-Syariah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur’an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti dengan qiyas, istishan, maslahah mursalah, dan ‘ufr yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil yang dijelaskan sebagai berikut: a. Qiyas 

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili qiyas adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ‘illat antara keduanya.50                                                              49 St. Halimang, Tela’ah sosiologi hukum Islam terhadap dampak nikah beda agama 
dalam kehidupan rumah tangga, (Kendari: 2018), h. 6. 50 Satria Effendi, ushul fiqh, (Cet: ke-1, Jakarta: Kencana, 2005), h. 130. 



37  Dalil keabsahan qiyas sebagai landasan hukum dijelaskan dalam QS an-Nisa/4:59 yang berbunyi: 
$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû & ó x« 

çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪      Terjemahnya:  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.51  b. Istishan Secara etimologis istishan berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik,” atau “adanya sesuatu itu lebih baik,” atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik;” atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.” Berdasarkan arti secara bahasa itu tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggap lebih baik untuk diamalkan. Adapun secara istilah istishan ada beberapa definisi yang dirumuskan ulama ushul fiqh. Seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Subki 
istishan ialah beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat daripadanya (qiyas pertama).52  Dalil tentang istishan dijelaskan dalam QS az-Zumar/39:18 dan ayat 55 yang berbunyi: 

tÏ% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9$# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿçµuΖ |¡ômr&     Terjemahnya:  “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya...”53                                                            51 Kementerian Agama RI, Op cit, h. 87. 52 Amir Syarifiddin, ushul  fiqh 2, (Cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2008), h. 347. 53 Kementerian Agama RI, Op cit, h. 460. 



38   
(# þθãèÎ7 ¨?$# uρ z|¡ômr& !$tΒ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3ø‹ s9Î) ÏiΒ Νà6 În/ §‘ š      Terjemahnya:  “Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.”54  Ayat pertama diatas mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang baik, dan ayat kedua mengandung perintah umtuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah. Seandainya mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan dengan yang seperti itu. Hal ini berarti bahwa istishan yang tiada lain adalah upaya untuk berbuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.55 c. Mashlahah Mursalah 

Mashlahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah.56  Definisi dari mashlahah mursalah ialah apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.57                                                             54 Ibid., h. 464. 55 Amir Syarifiddin, ushul  fiqh 2, (Cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2008), h. 361. 56 Ibid., h. 367. 57 Ibid., h. 379. 



39  Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa. Persyaratan kemslahatan adalah sebagai berikut:58 1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan qoth’i baik wurud maupun dalalahnya. 2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan. 3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas. 4. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat. d. ‘Urf. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa ya’rifu sering diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘urf juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti “ma’ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam QS a-A’raaf/7:199 yang berbunyi: 
É‹ è{ uθø! yèø9 $# ó÷ ß∆ù&uρ Å∃ó�ãèø9 $$Î/    Terjemahnya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.”59 Kata adat beradal dari bahasa Arab akar katanya: ‘ada ya’udu mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui                                                            58Al-Ghazali, Al-Muatashfa min Ilm al-Ushl, (Mesir: t.pn,) tt, h. 2, dalam skripsi sarjana program studi Hukum ekonomi syariah tahun 2018. 59 Kementerian Agama RI, Op cit., h. 176. 



40  orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.60 Dasar hukum ‘urf dijadikan sebagai sumber hukum adalah berdasarkan salah satu kaidah fiqh yang mengatakan ‘adat itu dapat dijadikan dasar hukum’ berdasarkan kaidah tersebut maka apapun bentuk adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dapat dijadikan sumber hukum. 3. Kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum. Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.  Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu: a. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan besar warganya. c. ‘urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf  harus ada sebelum penetapan hukum. d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.61                                                             60 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Op cit., 442. 61 Ibid., 424-426. 
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