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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Bahasa Nikah berarti penghubungan dan pencampuran Sedang

menurut Istilah syariat nikah berarti akad antar pihak laki-laki dan perempuan yang

karenanya  hubungan badan menjadi halal.1 Pernikahan adalah satu cara yang dipilih

Allah sebagai jalan untuk manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian

hidupnya. setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif

dalam mewujudkan  tujuan pernikahan.2 Pernikahan yang dilakukan diharapkan pria

dapat menundukan pandangannya agar terhindar dari fitnah, serta terhindar dari

kejahatan yang kelur dari hawa nafsunya yang sulit terkontrol degan sebagaimana

mestinya, Sebagaimana dalam Firman Allah swt surah Ar-Ruum ayat 21.

َدٗة  ُ َ ۡ َ  َ َ َ َو َ ۡ َ ِ ْ إ ٓا ُ ُ ۡ َ ِ ّ ٗ ٰ َ ۡ أَۡز ُ ِ ُ ۡ أَ ِ ّ ُ َ  َ َ َ ِۦٓ أَۡن  ِ ٰ َ ۡ َءا ِ َو
وَن   ُ َ َ َ  ٖ ۡ َ ِ ّ  ٖ ٰ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ۚ إِن ً َ ۡ َوَر

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merada tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang yang berfikir.3

1 Syaikh Husan Ayub, Fikih Keluarga. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 3
2 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 6, (Bandung : Al-Ma’arif, 2007), h. 7
3 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya, I (Bandung; CV Penerbit Diponegoro

2005), h. 406
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Penjelasan ayat di atas merupakan  bagian dari perintah untuk menikah, sebab

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling pasang

berpasangan. Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup

manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia itu sendiri. Agar

terciptanya rasa tentram dalam bahtera rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang

sakinah, mawwadah, dan warahmah.

Kemudian pernikahan merupakan salah satu bagian yang dianjurkan untuk

dilaksanakannya dari sekian banyak ajaran dalam Agama Islam. Di antara beberapa

tujuan menikah yaitu  menjalankan sunnah rasul, melestarikan eksistensi  manusia

dan merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas nikmat dan karunia Allah Swt.4

Keluarga yang sakinah haruslah terbentuk dari pasangan suami-istri yang

faham mengenai konsep keluarga serta berkehidupan dalam berumah tangga sehingga

keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terealisasikan, di kelurahan Kandai

kecamatan Kendari terdapat beberapa pasangan suami-istri yang sering bertengkar

yang pada umumnya dalam suatu keluarga pertengkaran yang terjadi akibat

permasalahan ekonomi maupun permasalahan kekeluargaan lainya , namun pada

khusunya pertengkaran yang terjadi akibat keterlambatan pulang di rumah, seringnya

mengkonsumsi minum-minuman keras, sentuhan fisik kepada istri dan lain

sebagainya  adapun hal-hal bersifat pribadi seperti suami ataupun istri yang tidak

4 Muh. Ali Ash-Shobuni, Pernikahan Islam (Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua), (Solo:
Al-Mukhtabah Al-Ashriyah, 2006). h. 6-13
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dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana posisinya dalam keluarga,

hal seperti inilah sehingga keluarga sakinah tidak dapat terbentuk.

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengetahui secara

mendalam dan ingin melihat bagaimana peran suami-istri dalam membentuk keluarga

sakinah. Oleh sebab itu maka peneliti mengangkat judul “Sistem Buruh Kapal dalam

Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam ”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi

permasalahannya pada sistem upah buruh kapal dalam membentuk keluarga sakinah,

sehingga lebih terfokus pada, upah buruh kapal dan perspektif Hukum Islamnya.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti agar dapat menjadi jelas dan lebih oprasional maka

masalah ini perlu di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penghasilan upah buruh kapal dalam menopang keluarga sakinah

di pelabuhan kandai kel. Kandai kec. Kendari?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penghasilan upah buruh kapal

dalam menopang keluarga sakinah dipelabuhan kandai  kel. kandai kec.

kendari?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaiamana Upah buruh kapal dalam menopang keluarga

sakinah di Pelabuhan Kandai, Kel. Kandai. Kec. Kendari.
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2. Untuk mengetahui bagaimana persepktif Hukum Islam tentang upah buruh

kapal dalam menopang keluarga sakinah di Pelabuhan Kandai. Kel. Kandai.

Kec. Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Harapan penyususnan ini dapat member manfaat:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna

sebagai sumbangan pemikiran tentang upaya membentuk keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana keluarga sakinah dalam

memotivasi masyarakat lainnya agar terciptanya masyarakat yang harmonis

serta  dijadikannya titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam baik

dilokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi

ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul ini

secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sehingga yang

di harapkan dalam penelitian ini.

1. Penghasilan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari suatu pekerjaan

tertentu.

2. Upah adalah Jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan

pekerjaan kepada seseorang pekerja sesuai dengan pekerjaannya.5 Upah

5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf, 1999). h. 361
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yang penulis maksudkan adalah Imbalan atau bayaran yang diberikan oleh

pengusaha kepada pekerja buruh kapal sesuai dengan pekerjaannya.

3. Buruh Kapal adalah orang yang bekerja sebagai pembongkar muat barang

kapal yang sandar di Pelabuhan.

4. Menopang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Menopang berarti topang

yaitu menyangga dan membantu.6 Jadi menopang yang penulis

maksudakan adalah pengahasilan upah buruh kapal dalam menopang

keluarga sakinah atau membantu terbentuknya keluarga sakinah.

5. Keluarga sakinah adalah sebagai keluarga yang di bina atas ikatan

pernikahan yang sah ,mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material

secara layak dan seimbang, di liputi suasana kasih sayang antara anggota

keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu menghayati

dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwan, dan akhlakul karimah

dengan baik.7

6. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan

pada wahyu Allah Swt. Dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf

(orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini,

yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

6 Menopang, Kamus KBBI Daring, 2016. Diambil 11 Sep 2020.
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus.

7 Asrofi dan M. Tahir, Keluarga SakinahDalam Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta: Ariando
Nusa Media, 2006), h. 11


