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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu permasalahan yang sangat sakral di dalam 

Islam. Fuqaha menempatkan masalah ini sebagai masalah yang terpenting, mereka 

telah berusaha menjelaskan hukum, tujuan, serta pengaruhnya secara terperinci 

tentang segala hal yang berkaitan dengan nikah. Hukum ini telah disyari‟atkan 

dalam Al-Qur‟an, As-Sunnah dan ijma‟ ahli fiqih.
1
 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan 

sesuatu hal yang mesti dilakukan. Salah satu permasalahan yang sangat penting di 

dalam pernikahan adalah tentang masalah mahar (maskawin). Karena Islam 

sangatlah memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan 

memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar 

(maskawin). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon isteri dan bukan 

kepada wanita lain, walaupun sangat dekat khususnya. Orang lain tidak boleh 

menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali 

dengan ridha dan kerelaan dari isteri.
2
 

Firman Allah Swt Dalam Surat An-Nisa‟ ayat 4 
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Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (QS.An-Nisa:4)
3
 

 

Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada 

perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Pada masa 

jahiliah, hak perempuan terzalimin. Sampai sang wali menguasai harta yang 

murni milikinya dan tanpa memberikan kekuasaan untuk melakukan transaksi 

atasnya.
4
 

Para ulama sepakat bahwa hukum memberikan mahar adalah wajib bagi 

calon suami, dan tidak boleh tidak ada mahar di dalam perkawinan, walaupun ada 

seorang wali yang ikhlas menikahkan putrinya karena Allah sehingga tidak 

meminta mahar kepada calon suami.
5
Hal ini telah menjadi kesepakatan ataupun 

ijma‟ para ulama dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang bahwa hukumnya 

adalah wajib.
6
 

Para ulama juga telah bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi 

mahar, karena tidak ada dalil yang menjelaskan batasan maksimalnya.
7
Mereka 

sepakat bahwa ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan 

pandangannya yang sesuai.
8
Namun mengenai batasan minimal mahar para ulama 

berbeda pendapat. Imam Syafi‟i, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari 
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kalangan tabi‟in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. 

Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang laindapat dijadikan 

mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut 

Imam Malik.
9
 

Hal ini sesuai dengan hadis-hadis yang terdapat dalam pembahasan mahar: 

seperti hadis Rasulullah SAW.  

عه أوس به مالل زضي هللا عىً أن الىبي صلّ هللا عليً َسلم زأِ علّ عبد 

السحمه به عُف أثس صفسة فقاه: ما ٌرا؟ قاه: يا زسُه هللا إوي تصَجت امسأة 

 10َلُ بشاة. ]زَي مسلم[ َلملل أعلّ َشن وُأة مه ذٌب قاه: فبازك هللا 
 

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra, bahwa nabi SAW melihat bekas warna kuning 

pada Abdurrahman bin Auf lalu beliau bertanya, “Apa ini?” dia 

menjawab, “Ya Rasulullah! Saya baru saja mengawini seorang 

perempuan dengan maskawin emas seberat biji kurma”. Lalu beliau 

bersabda, “Semoga Allah memberkahimu, rayakanlah pernikahan itu 

meskipun hanya memotong seekor kambing”. (HR. Muslim)
11   

 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak ditentukan jumlah 

minimalnya, dan boleh mahar hanya dengan emas seberat biji kurma sehingga 

isteri menjadi halal karenanya. Hadits tadi juga menunjukkan  bahwa berlebihan 

dalam memberi mahar hukumnya makruh dalam pernikahan, dan hal ini berakibat 

sedikitnya berkah nikah. 

Menurut Imam Hambali berpendapat tidak ada batasan terendah bagi 

mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika 

mahar adalah harta yang sedikit ataupum banyak. Batasanya adalah semua yang 

sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang 
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tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada 

batasan yang tidak bisa dinilai.
12

Sa‟id bin Al Musayyad menikahkan putrinya 

dengan mahar dua dirham. Dia berkata, “seandainya suaminya memberinya mahar 

cemeti hukumnya halal.” 

Adapaun yang kami jadikan pegangan adalah sabda Nabi Saw kepada laki-

laki yang dinikahkan beliau, “Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu 

jadikan mahar? “ jawab laki-laki tersebut, “Tidak punya” sabda beliau, “Carilah 

meski cincin besi.” (HR. Muttafaq Alaih)
13

 

Menurut Imam Hanafi juga bahwa mahar harus mempunyai batasan 

minimal paling sedikit sepuluh dirham.
14

Serta apabila kurang dari itu, maka akad 

tetap sah, dan wajib menyempurnakan sepuluh dirham.
15

 Dengan pertimbangan 

bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap 

pencurinya.
16

Berdasarkan  Hadits: 

عه جابس به عبد هللا، قاه: قاه زسُه هللا صلّ هللا عليً َسلم: اليىنح الىساء إال 

البيٍقي[ ]زَي ٌم. ااألمفاء، َال يصَجٍه إال األَلياء، َال مٍس دَن عشسة دز
17

 

Artinya:  “Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersaba, 

“janganlah menikahkan wanita kecuali dengan yang sepadan, dan tidak 

boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para wali, serta mahar tidak 

boleh kurang dari sepuluh dirham”. (HR. Baihaqi) 
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Diqiaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si 

pencuri dipotong.  Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau 

sepuluh dirham,untuk menampakkan possisi perempuan. Maka penetapan mahar 

dengan harta suami memiliki nilai kepentingan. 

Ulama Hanafi juga berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Amir 

Syarifuddin bahwa Ibnu al-Hummam berkata “apabila seorang laki-laki 

mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya 

atau mengajarinya Al-Qur‟an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban 

suami adalah mahar mitsl”. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipilih judul skripsi: 

Penetapan Mahar dan Batas-Batasnya (Menurut Pendapat Imam Hanafi Dan 

Imam Hambali), untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka 

penulis membatasi penulisan ini pada aspek Penetapan Mahar dan Batas-Batasnya 

Menurut pendapat Imam Hanafi Dan Imam Hambali. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali mengenai 

penetapan mahar dan batas-batasnya. 
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2. Wajhu dilalah yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali 

mengenai penetapan mahar dan batas-batasnya. 

3. Menganalisa pendapat mana yang paling kuat diantara pendapat Imam 

Hanafi dan Imam Hambali. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yang 

ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali 

tentang penetapan mahar dan batas-batasnya.                       

b.  Untuk mengetahui wajhu dilalah yang digunakan oleh Imam Hanafi 

dan Imam Hambali tentang penetapan mahar dan batas-batasnya. 

c.  Untuk mengetahui pendapat mana yang paling kuat diantara 

pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang penetapan mahar 

dan batas-batasnya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.   Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha 

Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari 

kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang 

berkenaan tentang Penetapan Mahar dan Batas-Batasnya Menurut 

pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. 
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b.  Sebagai sebuah karya ilmiah, untuk mendapat dan menambah 

referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih 

dan ilmu hukum, terutama fiqih munakahat. 

c.  Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di 

Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni 

dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur
18

 dan tulisan yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, mengenai penetapan 

mahar yang dan batas-batasnya.  

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer, adapun yang menjadi sumber primer dalam 

penelitian ini,
19

 adalah dari kitab Al-Mabsuth yang merupakan kitab 

rujukan mazhab Hanafi karya Al-Syarkhoshi, dan juga kitab Al-

Mughni karangan Ibu-Qudamah. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang menjelaskan dan 

mendukung bahan hukum primer seperti Fiqih Islam wa Adillatuhu, 
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Bidayatul  Mujtahid Wa Nihayatul  Muqtasid, Al- Majmu’ Syarah Al-

Muhadzdzab, Fiqih Lima Mazhab, Fiqh Sunnah, Fiqh Perempuan, 

Fiqih Keluarga dan lain-lain. 

c. Bahan tersier,yaitu kamus seperti kamus bahasa Arab Indonesia dan 

lain-lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, 

baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum skunder, selanjutnya 

penulis menela‟ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya 

sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian 

melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk 

dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis. 

4. Teknis Analisis Data 

Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif,  atau pendapat 

dalam Imam Hanafi dan Imam Hambali terhadap penetapan mahar dan 

batas-batasnya. Analisis data ini melalui pendekatan ilmu fiqh dan ilmu 

ushul fiqh. 

Oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah kajian ilmiah yang 

baik dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis yaitu suatu metode pemecahan masalah yang menggambarkan, 

menganalisis, mentafsirkan dan menguraikan data sebagaimana adanya. 
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F. Sistematika Pembahasan 

 

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka  

penulis  menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut : 

BAB I    :  Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang   masalah, 

batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan   

penelitian,   metode penelitian dan sistematika  penulisan. 

BAB II :  Di dalam bab ini menjelaskan biografi  Imam Hanafi dan Imam 

Hambali, Sejarah ringkas kedua Imam, pendidikan dan guru – 

gurunya,  karya – karya serta murid-muridnya.  

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang mahar dalam perkawinan menurut 

nash,terdiri dari pengertian mahar dan dasar hukumnya, bentuk dan 

jenis mahar, jumlah dan kadar mahar, serta macam-macam mahar. 

BAB IV :  Pada bab ini menjelaskan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali 

tentang penetapan mahar dan batas-batasnya, wahju dilalah yang 

digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali, dan pendapat 

mana yang paling kuat diantara Imam Hanafi dan Imam Hambali. 

BAB V :   Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 


