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BAB I 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam membuat variasi dalam ibadah-ibadahnya. Di antaranya ada yang 

berupa perkataan, seperti berdoa, zikir kepada Allah, menyeru kepada 

kebaikan, amar makruf, nahi munkar, mengajari orang yang bodoh, memberi 

petunjuk orang yang tersesat dan apa saja yang semakna dengan hal tersebut. 

Di antaranya ada yang berupa perbuatan, perbuatan dengan anggota badan 

seperti shalat, perbuatan dengan harta seperti haji dan jihad di jalan Allah. Di 

antaranya bukan berupa perkataan ataupun perbuatan, tetapi berupa menahan 

dan mencegah saja seperti puasa.
1
 

Puasa itu dilaksanakan di bulan ramadhan yang mana Allah telah 

mengutamakan bulan-bulan tertentu melebihi yang lain, melebihkan beberapa 

malam daripada malam yang lain dan mengutamakan saat-saat tertentu dari 

saat-saat yang lain, seperti saat sahur adalah saat yang paling mulia, malam 

lailatul qadar adalah malam yang paling baik, hari arafah adalah hari yang 

paling agung dan bulan ramadhan adalah bulan yang paling mulia 

dibandingkan bulan-bulan yang lain.
2
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         2 Syaikh Qasim Abdullah dan Syaikh Yasir Abdurrahman, Merindukan Bulan Ramadhan, 
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Selama ramadhan dituntut selalu berdoa, agar Allah memberikan tempat yang 

terbaik buat hambanya berupa jannatu al-naim dan menghindarkan dirinya 

dari api neraka.  

Bukan ramadhan tidak boleh hanya diri dengan kenikmatan spiritual 

saja. Tapi harus diiringi dengan kenikmatan sosial berupa merajut kembali tali 

persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang lemah (sosial, ekonomi dan 

pendidikan).
3
 

Shaum Ramadhan (puasa ramadhan) tersusun dari dua kata : Shaum 

dan Ramadhan. Puasa menurut bahasa adalah menahan secara mutlak, baik 

dari makan, minum dan bersetubuh, ataupun yang lainnya.
4
 Jadi, orang yang 

meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh dapat dikatakan berpuasa sebab 

ia menahan diri darinya. Kata kedua adalah Ramadhan, kata ini berasal dari 

kata Ar-Ramadh yaitu batu yang panas karena panas teriknya matahari.
5
 

Demikianlah pengertian puasa ramadhan jika diartikan secara terpisah. 

Adapun menurut bahasa yang berbeda  redaksinya, puasa secara bahasa ِِيَاو  اَانصِّ

adalah mashdar (kata asal) dari َِوُِىِ صُِيَِِ–ِاوَِص  yang artinya menahan diri. Hal ini 

sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Ta‟ala berikut, 

                   

Artinya : Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk 

Tuhan yang Maha Pemurah”. (QS. Maryam: 26)
6
 

                                                           

         
3
 Ibid., 

         
4 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh .Ibadah, Cet-4, 

(Jakarta : Azzam, 2015), hlm. 433. 

          5 Ibid., hlm. 434. 

          6 Nandang Burhanudin, Mushaf Al-Burhan, (Bandung : Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 

307. 
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Maksudnya menahan diri dari berbicara. Lalu Maryam Alaihassalam 

menafsirkan puasa tersebut dengan perkataannya. 

              

Artinya : Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada 

hari ini. (QS. Maryam: 26).
7
 

   

Allah memberikan rahmat-Nya kepada seorang muslim yang menjaga 

lidahnya dari ucapan kotor, mengikatnya dari perbuatan ghibah, mencegahnya 

dari ucapan sia-sia, dan mengekangnya dari ucapan yang diharamkan. Allah 

akan merahmati orang yang memperhitungkan apa yang diucapkannya, 

memelihara lidahnya, memperbaiki lidahnya dan menimbang-nimbang apa 

yang akan dikatakannya.
8
 

Selain menahan diri dari berbicara puasa juga dapat diartikan menahan 

diri makan, minum dan menggauli istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya 

matahari. Puasa merupakan ibadah lama yang sudah dikenal oleh agama-

agama sebelum Islam, meskipun manusia telah menyelewengkan dan 

mengganti tata cara pelaksanaannya. Akan tetapi, puasa Islam lebih dari 

segenap puasa yang lainnya. Allah telah memilih untuk pelaksanaan puasa 

dalam Islam ini bulan yang mulia dan penuh berkah. Bulan ini mempunyai 

kedudukan yang terhormat di hati kaum muslimin. Ia merupakan bulan di 

mana diturunkannya kumpulan pertama ayat-ayat Al-Quran Al-„Aziz, yang 

disampaikan oleh Ar-Ruhul Amin ke hati Rasul yang mulia. 

                  

                                                           
         

7
 Ibid.,  

          8 Aidh Al-Qarni, Madrasah Ramadhan, Cet-1, (Jakarta : Qisthi Press, 2006), hlm.174. 
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Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” 

(Al-Alaq:1)
9
 

 

Sangat pantas bagi bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan kitab 

terbaik kepada makhluk pilihan ini, untuk menjadi tempat diwajibkannya 

ibadah tahunan yaitu puasa Ramadhan.
10

 

Adapun kewajiban dalam mengerjakan puasa di bulan Ramadhan 

adalah kewajiban bagi setiap muslim yang tidak ditinggalkan. Adapun dasar 

diwajibkannya kita untuk berpuasa di bulan Ramadhan ialah firman Allah 

Swt: 

                                       

    

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar 

kamu bertakwa, (QS. Al-Baqarah (2): 183)
11

 

 

Di samping sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, puasa di 

bulan Ramadhan juga merupakan salah satu dari pilar utama ajaran Islam. 

Seorang muslim yang enggan menjalankan ibadah puasa (Ramadhan), berarti 

ia telah menodai dan merusak risalah yang dibawa Nabi Muhammad (Islam). 

Oleh karena itu, apabila tidak dalam keadaan yang sangat terpaksa atau ada 

penyebab yang menjadikan seseorang boleh untuk tidak berpuasa 

(mendapatkan keringanan/rukhsah), janganlah kita meninggalkannya. 

Meninggalkan puasa yang telah diwajibkan tanpa alasan yang dibenarkan 

                                                           

         9 Nandang Burhanudin, Op.Cit., hlm. 597. 

        10
 Aidh Al-Qarni, Op.Cit., hlm. 174. 

        11
 Nandang Burhanudin, Op.Cit., hlm. 597. 
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syariat adalah dosa besar yang tidak dapat ditebus atau diganti dengan apa 

pun, bahkan dengan mengerjakan puasa sepanjang hidup sekalipun.
12

 

Dalam melaksanakan puasa ini memerlukan niat, karena niat 

merupakan suatu yang dijadikan tujuan. Niat adalah bentuk mashdar dari na‟a 

yan‟a, yang mempunyai makna jauh, karena kekhususan niat itu sendiri yang 

berkaitan dengan anggota tubuh yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu hati. 

Kebiasaan orang arab ketika menggunakan kata niat itu mempunyai arti 

menuju (al-qashd). Oleh karena itu, terkadang niat itu adalah suatu tindakan 

yang memang benar-benar wujud dan terkadang juga dihukumi tidak wujud 

atau terkadang tergantung kepada tujuan si pengucap niat. Ada seorang ulama 

Ath-Thaibi mengambarkan fenomena orang yang mengucap niat untuk 

melakukan suatu pekerjaan, ia berkata bahwa niatnya orang awam adalah 

bagaimana mencapai target atau tujuan dari pekerjaan tersebut dengan 

melupakan nilai plus dari target tersebut, niatnya orang yang tidak mengerti 

adalah untuk menjaga dari hal-hal yang negatif dan menghindari musibah, 

niatnya orang munafik adalah untuk menarik perhatian di depan Allah dan 

manusia, sedangkan niatnya ulama melakukan suatu amal karena didasari taat 

kepada Allah.
13

  

Niat dalam menjalankan ibadah adalah hal penting yang sangat 

menentukan kualitas dan nilai ibadah seseorang. Demikian halnya dalam 

pelaksanaan ibadah puasa, baik wajib maupun sunnah, niat adalah perkara 

                                                           

         12
 Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, Etika Beribadah Berdasarkan Alquran dan 

Sunnah, Cet-2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 139-140. 

          13
 Umar Sulaiman Al-Asyqar, Fiqh Niat, Cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005., hlm. 2-3.  
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yang tidak boleh dilupakan, karena puasa seseorang akan bernilai ibadah atau 

tidak sangat bergantung dari niat kita dalam mengerjakannya. Dengan kata 

lain, puasa akan bernilai ibadah apabila dilakukan atas dasar niat karena 

Allah. Sebaliknya, meskipun yang kita lakukan adalah amal kebajikan yang 

diperintahkan Allah, namun jika hal tersebut dilakukan dengan niat bukan 

untuk dan karena mengharapkan keridhaan Allah, maka sesungguhnya 

perbuatan tersebut tidak akan bernilai ibadah. Agar puasa bernilai ibadah dan 

memiliki pengaruh bagi hidup dan kehidupan seseorang maka hal pertama 

yang harus dilakukan adalah meluruskan niat hanya dan untuk Allah semata. 

Hal itu dilakukan bukan sebab orang alim, seperti malu tethadap teman atau 

tetangga, agar dianggap sebagai orang alim, berkeinginan mendapatkan 

pujian atau sanjungan dari sesama dan sebagainya. Karena jika hal tersebut 

dilakukan dengan alasan demikian maka puasanya akan sia-sia dan tidak 

berguna. Artinya, ia tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun dari Allah.
14

 

Islam mensyaratkan adanya niat ketika hendak berpuasa untuk puasa 

wajib.
15

 Ketika muncul fajar shadiq maka waktu shalat subuh telah masuk, 

begitu pula dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang telah 

dilaksanakan.
16

 Niat puasa wajib ini diniatkan sebelum fajar Ini pendapat 

mayoritas ulama dari kalangan syafi‟iyyah, malikiyyah, dan hanabilah. 

Mereka berdalil sebuah hadist riwayat Bukhari sebagaimana Rasulullah 

bersabda bahwa tidak sah puasa jika tidak berniat puasa sejak malam hari. 

                                                           

         14
 Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi , Op.Cit. hlm. 145-146. 

         15 Ibid.,  

         16
 Abi Muhammad Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Jilid II, Darul Fikri : Bairut, tt, hlm.164. 
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Mereka beralasan bahwa orang yang berniat puasa wajib sebelum terbit fajar 

maka sah puasanya begitupun sebaliknya. Imam Syafi‟i dalam kitabnya Al 

Umm mengatakan :  

عَِ ًَ ِأَج   ٍ َي ُوِإاِلَِّ َِخاَصة ِِالَِيَُصى  ٌَ ِهََذاَِعهًََِشه ِزَِرَيَضا ٌَ ِز,ِفََكا انِصيَاَوِقَب َمِان فَج   

Artinya : Tidak sah puasa kecuali  bagi orang yang berniat puasa 
sebelum fajar. Maka ini berlaku khusus untuk bulan 

puasa.
17

 

  

Adapun dalil yang digunakan Imam Syafi‟i adalah : 

زَِِِعب دُِ َعِانِصيَاَوِقَب َمِان فَج  ًَ ِأَج   ٍ َي ُوِإالَِّ َزِقَاَلِ:ِاَلِيَُصى  ًَ ُِع ٍِ هللاِِب   

Artinya : Telah berkata Abdullah Ibnu Umar, tidak sah puasa kecuali  

bagi orang yang beniat puasa sebelum fajar.
18

 

 

Imam Hanafi berbeda pendapat dengan imam lainnya yang kebanyakan 

bahwa sebagaimana tulisannya dalam kitabnya Al Mabsuth yang berbunyi: 

سُِ ِتَُجى  ٌَ ِوَِرَيَضا ِزِنَِصى  َدِطُهُىِعِان فَج   فَأََياِانُِيَةُِبَع 

  Artinya : Maka adapun niat sesudah terbit fajar untuk puasa ramadhan 

boleh.
19

 

 

Adapun dalil yang digunakan Imam Hanafi adalah : 

ا ًَ ُ هُ َِع ًَ َِرِض ٍَّس َِعبا ٍِ ِاب  ٍَ َِع ِزَيةَ ِِعك  َِعِهَدَِِحِدي ُث َِعهًَ ِانَشِك ُو ِيَى  بَُحىا ِأَص  ِانَُاَس أٌَ

ِهللاَُِعهَي ِهَِوَسهََّىِ يَِةِان ِهالَِلِفَقََِرُسىِلِهللاَِِصهًَّ َزابِيَِوَشِهَدِبُِزؤ  اَلَِرُسىُلِهللاِِصهًِفَقََدَوِاَع 

ِهللاَُِعهَي ِهَِوَسهَِّ ِفَقَاَلَِصمَّ هَُدِأٌَِالَِإِنَهَِإاِلَِهللاَُِوأًََََِرُسىُلِهللاِِفَقَاَلَََِعى  َىِهللاِعهيهِوسهىِأَتَش 

ِفَِ َِوأََيزُِيَُاِديا  ِبِانِصيَاِو َِوأََيزِانَُاَس ِفََصاَو ِأََحُدهُى  ٍِ ي  ًِ هِ س  ًُ ِان  فِي ِيَك  ِأَكبُز ِهللاُ  ٍ َِي َُاَديِأالَ

ٍَِ ُكه  ِأََكَمِفاَلَِيَأِ  ٌَ ُكُمِفَه يَُصىبَقِيَةَُِِكا ِيَأِ  ِنَى   ٍ ِيِهَِوَي  يَى 

                                                           

         17
 Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, Al-Umm, Dar Al wafa‟, 1422, hlm.234-235. 

         18
 Ibid., 

         19
 Syaikh Syamsuddin As-Sarkhosi, Al-Mabsuth, Beirut : Dar Ma‟rifah, 1331 H, hlm.62. 
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Artinya : Hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya manusia ketika itu 

di pagi yaumul syak pada masa Rasulullah SAW tiba-tiba muncul 

seorang arab badui dan dia melihat hilal dan Rasulullah SAW 

bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 

disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, 

maka dia menjawab ya, maka Rasulullah SAW berkata, Allah Maha 

Besar cukuplah kaum muslimin di antara mereka yang melihat hilal 

maka nabi pun berpuasa. Dan beliau memerintahkan agar 

menyerukan kepada orang-orang yang makan agar mereka berhenti 

dan orang-orang yang belum makan maka berpuasalah.
20

 

Deskripsi diatas nampak bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai 

pendapat yang berbeda bahkan berseberangan, baik tentang hukum dan 

lainnya merupakan salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang 

akan diangkat dalam penyusunan skripsi. 

Selain persoalan itu, ada persoalan mengenai aplikasi dari pelaksanaan 

waktu niat puasa di bulan ramadhan, maka yang dibutuhkan adalah kesan 

kontraversi dari sebab hukum waktu niat puasa di bulan ramadhan, sehingga 

atas dasar ketidak sepahaman ini penulis bermaksud meneliti dan mengkaji 

lebih dalam dengan judul Hukum Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadhan 

tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan studi komparatif pendapat Imam 

Syafi‟i dan Imam Hanafi. 

 

B. Batasan Masalah 

 

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada 

masalah puasa, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu “Waktu 

                                                           

         
20

 Ibid., 
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Niat Puasa di bulan ramadhan” mengapa terjadi perbedaan pendapat antara 

Imam Syafi‟i  dan Imam Hanafi serta dalil-dalil yang digunakan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi‟i tentang waktu niat puasa di bulan 

ramadhan dan dalil-dalilnya serta metodologi Istimbatnya? 

2. Bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang waktu niat puasa di bulan 

ramadhan dan dalil-dalilnya serta metodologi Istimbatnya? 

3. Bagaimana Analisis Fiqih Muqaron tentang pendapat Imam Syafi‟i dan 

Imam Hanafi tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan  

 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi‟i dan Imam 

Hanafi tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan. 

b. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan oleh Imam Syafi‟i dan 

Imam Hanafi tentang waktu niat puasa di bulan ramadhan. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muqaran terhadap 

perbedaan pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi tentang waktu 

niat puasa di bulan ramadhan. 
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2. Kegunaan 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana 

Hukum (S.H) UIN Suska Riau. 

b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Hukum Islam 

tentang waktu niat puasa. 

c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan 

masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-

kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pemahaman Hukum 

Islam. 

 

E. Metode Penelitian  

 

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek 

pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan 

bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan 

melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-

tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. 
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2. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi 

kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari 

hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan 

masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga 

bagian : 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dapat  langsung dari 

penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-

data dalam kitab Al Umm karya Imam Syafi‟i, Al Mabsuth karya 

Syaikh Syamsuddin As Syarkhosi. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kita-kitab yang 

ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian 

yang diteliti seperti Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Al 

Mu‟tamad karya Wahbah Zuhaili, Al Muhalla karya Ibnu Hazm serta 

kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data 

pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang 

menunjang dengan masalah yang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu 
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dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela‟ah 

berbagai literature yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-

pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan 

baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang 

dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya 

ilmiah yang disusun secara sistematis. 

4. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah 

Metode komparatif yang digunakan untuk membandingkan antara 

pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun 

persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga 

kekuatan hujjah mereka. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I    :    Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Kegunaan 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 
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BAB II    :    Biografi Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi 

A. Biografi Imam Syafi‟i  

1. Riwayat Hidup Imam Syafi‟i 

2. Suasana Politik Pada Masa Imam Syafi‟i 

3. Pendidikan Imam Syafi‟i 

4. Guru, Murid, Karya Imam Syafi‟i 

5. Metodologi Istinbath Hukum Imam Syafi‟i 

B.  Biografi Imam Hanafi 

1. Riwayat Hidup Imam Hanafi 

2. Suasana Politik Pada Masa Imam Hanafi 

3. Pendidikan Imam Hanafi 

4. Guru, Murid, Karya Imam Hanafi 

5. Metodologi Istinbath Hukum Imam Hanafi 

BAB III    :    Tinjauan Umum Tentang Niat  

a. Pengertian 

b. Kedudukan dan Landasan Hukum Niat 

c. Tatacara Pelaksanaan Niat 

d. Kaidah Fiqh Tentang Niat 

e. Syarat-Syarat Niat 

BAB IV    :    Waktu Niat Puasa Di Bulan Ramadhan Studi Komparatif Imam 

Syafi‟i dan Imam Hanafi 

A. Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Waktu Niat Puasa di Bulan 

Ramadhan dan dalil-dalilnya serta metodologi istimbatnya 
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B. Pendapat Imam Hanafi Tentang Waktu Niat Puasa di Bulan 

Ramadhan dan dalil-dalilnya serta metodologi istimbatnya 

C. Analisis Fiqh Muqaran tentang pendapat Imam Syafi‟i dan 

Imam Hanafi Tentang Waktu Niat Puasa Di Bulan 

Ramadhan 

BAB V     :    Penutup 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


