
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyembelihan (al-dzabh, dzakaat, tadzki-yah) secara etimologis berarti memotong,

membelah, atau membunuh suatu hewan. Sedangkan secara terminologis, terdapat perbedaan

pendapat di kalangan madzhab-madzhab fiqh, sesuai dengan perbedaan mereka tentang

bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut: menurut Madzhab Hanafi dan

Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan

itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, keron gkongan, dan dua urat besar yang terletak di

bagian samping leher. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali, penyembelihan adalah

tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong

tenggorokan dan kerongkongannya.1

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang  boleh dimakan.

artinya tidak halal memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan

penyembelihan yang sesuai aturan Syari’at. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an

surat al-Maidah (05) : 3, yaitu:
















1 Wahbah Zuhaili, al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, penerjemah Masdar Hilmy, Jilid I (Bandung: CV.
Pustaka Media Utama, 2004), h. 304.



artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,

dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya”.

Dalam hal syarat-syarat penyembelihan disini dapat dibagi atas beberapa bagian,

diantaranya sebagai berikut:

1. Niat: yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya

sekedar mencabut nyawa seekor hewan. Para ulama fiqh sepakat untuk mensyaratkan

niat untuk menyembelih hewan tertentu meski salah perkiraan, atau salah jenis yang

disebelih, atau salah sasaran. jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat

menyembelih maka sembelihannya tidak boleh dimakan.

2. Membaca basmalah ketika menyembelih. tepatnya ketika tangan mulai bergerak

untuk menyembelih leher hewan. Disunnahkan juga untuk membaca takbir bersama

basmalah dengan mengucapkan “bismillahi Allahu Akbar.”2

Berkaitan dalam hal membaca basmalah ini mayoritas ulama seperti Imam Abu

Hanifah dalam kitabnya Al-Badaa’i, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattha’, Imam

Hambali dalam kitabnya Al-Mughni berkata, disyaratkan untuk membaca basmalah ketika

menyembelih dan ketika melepaskan anjing terlatih untuk diburu. jika seseorang dengan

sengaja tidak membaca basmalah ketika menyembelih maka hewan sembelihannya tidak sah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An’am (06) : 121, yaitu:











2 Wahbah Zuhaili, op. cit., h. 314.



artinya:  “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah
ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.
Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah
kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang
yang musyrik.”

Ayat di atas menekankan bahwa hewan sembelihan yang disembelih dengan

menyebut selain nama Allah maka hukumnya adalah haram.3

Dalam hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa

membaca basmalah ketika hendak menyembelih hukumnya adalah sunnah, bukan wajib4.

namun jika tidak  membaca basmalah hukumnya adalah makruh karena Allah berfirman

dalam surah al-An’am (06) : 118





Artinya: :Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika
menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya”.

Menurut Imam Syafi’i maksud ayat diatas ialah jika tidak membaca basmalah atau

lupa maka sembelihannya tetap halal. Di mana dalam Surah al-Maidah ayat 3 menurut Imam

Syafi’i bermaksud menyebutkan sunnah membaca basmalah, dan lagi Allah juga

membolehkan sembelihan ahlul kitab yang umumnya mereka tidak membaca basmalah. hal

ini menunjukkan bahwa membaca basmalah ketika hendak menyembelih adalah tidak wajib

melainkan sunnah.5 “demikian juga seseorang yang lupa membaca basmalah ketika

menyembelih maka sembelihannya itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih

dengan nama Allah walaupun dia lupa mengucapkan bismillah.6 Berikut kutipan di dalam

ringkasan kitab al-Umm Imam Syafi’i berkata:

3 Wahbah Zuhaili, op. cit., h. 315.

4 Ibid.

5 Wahbah Zuhaili, loc. cit.

6 Muhammad  Yasir  Abd  Mutholib, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam,          2005),
h. 745.



مَّ سَ یُ مْ لَ نْ إِ ى فَ مَّ سَ یُ نْ أَ ھُ لَ تَ بْ بَ حْ أَ نَ یْ مِ لِّ عَ المُ ةُ رَ ائِ طَ وْ أَ ھُ بَ لْ كَ مُ لِ سْ مُ الْ لٌ جُ الرَّ لَ سَ رْ ا أَ ذَ إِ وَ يْ عِ افِ الشَ الَ قَ 

ى لَ عَ حُ بَ ذْ یَ مُ لِ سْ لمُ اْ نَّ ِألَ لَ كَ أَ ةِ حَ یْ بِ الذَّ يْ فِ ةَ یَ مِ سْ التَ ىَ سِ نَ وْ لَ وَ ھُ فَ اةَ كَ الذَّ ا كَ مَ ھُ لْ تَ قَ انَ ا كَ ذَ ا إِ مَ ھُ نَّ ِألَ لُ كْ أَ لَ تَ قَ ا فَ یً اسِ نَ 

7.دِ یْ الصَّ يْ فِ رُ وْ مُ یَ يْ ذِ لَّ اَ كَ حِ َال سَ نْ مِ ءٍ يْ شَ بِ تْ بَ صَ ا أَ مَ كَ لِ ذَ كَ وَ ىَ سِ نَ نَّ إِ وَ لَّ جَ وَ زَّ عَ هللاِ مُ سْ اِ 

Artinya: “Imam Syafi’i berkata apabila seorang muslim melepas anjing atau burungnya yang
terlatih untuk berburu maka di sunahkan baginya untuk mengucapkan basmalah. apabila ia
lupa mengucapkan basmalah, lalu anjing atau burung tersebut berhasil menangkap buruannya
dan tidak memakannya, maka hewan tersebut hukumnya halal, karena pembunuhan yang
dilakukan oleh anjing atau burung tersebut adalah seperti sembelihan. demikian juga
seseorang yang lupa membaca basmallah ketika menyembelih, maka sembelihannya itu halal,
karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun ia lupa
mengucapkan basmallah. demikian juga senjata apapun yang anda pakai untuk membunuh
hewan buruan, maka itu bisa dianggap sebagai suatu penyembelihan.8”

Adapun Hadist yang dipakai oleh Imam Syafi’i  dalam pendapatnya adalah:

أَنَّ قَْوًما قَالُْوا یَاَرُسْوُل هللاِ إِنَّ قَْوًما یَأْتُْونَنَا بِاللَّْحِم َوَالنَْدِرْي أََذَكُرْوا : َعا ئَِشةَ َرِضَى هللاُ َعْنھَا َعْن 

.م َسُمْوا هللاَ َعلَْیِھ َوُكلُْوهُ .اْسَم هللاِ َعلَْیِھ أَْم َال؟ فَقَاَل َرُسْوُل هللاِ ص

Artinya : Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada rasulullh
saw.”Ya Rasulallah, kami pernah diberi daging oleh masyarakat, dan kami tidak tahu apakah
pada saat penyembelihannya itu disebutkan nama Allah ataukah tidak.”Rasul
menjawab,”Kalian bacakanlah basmalah pada daging itu, lantas makanlah.”(HR Bukhari).9

Menurut Imam Syafi’i didalam Hadis ini menunjukkan bahwa hukum membaca

Basmallah dalam penyembelihan adalah sunnah bukan wajib, jika tidak membaca basmalah

hukumnya tetap halal.10Imam Syafi,i terkenal dengan إحتیاطى  yang artinya terkenal dengan

kehati-hatiannya dalam berpendapat, sedangkan dalam masalah ini Imam Syafi,i agak

7 Imam abi abdillah Muhammad bin idris, Al-Umm, h. 249.

8
Ibid, h. 745.

9 Al-Abani, Muhammad  Nashiruddin, Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 183.

10 Wahbah Zuhaili, op. cit., h. 340.



longgar. Di dalam pendapatnya ini Imam Syafi’i tidak mewajibkan membaca basmalah

melainkan sunnah baginya membaca Basmalah ketika menyembelih.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk

proposal yang mana penulis beri judul: “STUDI TERHADAP PENDAPAT IMAM

SYAFI’I TENTANG HUKUM MEMAKAN HEWAN SEMBELIHAN YANG TIDAK

DIBACAKAN BASMALAH”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih

difokuskan kepada Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Memakan Hewan

Sembelihan yang Tidak Dibacakan Basmalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan Yang Tidak

Dibacakan Basmalah ?

2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i Tentang Hukum Memakan Hewan

Sembelihan Yang Tidak Dibacakan Basmalah ?

3. Analisis penulis tentang pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Memakan Hewan

Sembelihan Yang Tidak Dibacakan Basmalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian



1. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan Rumusan Masalah diatas

adalah:

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Memakan

Hewan Sembelihan Yang Tidak Dibacakan Basmalah.

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Istinbath Hukum Imam Syafi’i Tentang Hukum

Memakan Hewan Sembelihan Yang Tidak Dibacakan Basmalah.

c. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Dasar Penulis Tentang Pendapat Imam

Syafi’i Tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan Yang Tidak Dibacakan

Basmalah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah:

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Riau dalam bentuk karya ilmiah.

b. Sebagai bahan masukan pemikiran tentang pendapat Imam Syafi’i tentang Hukum

memakan hewan sembelihan yang tidak Dibacakan basmalah.

c. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khasanah bagi Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yakni suatu kajian

yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab,

maupun sumber informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.



2.  Sumber Data

Penelitian ini merupakan penellitian normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan

dengan meneliti bahan pustaka dan sumber datanya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan Primer, yaitu data atau bahan yang mengikat yakni: literatur yang dikarang oleh

Imam Syafi’i: al-Umm.

b. Bahan Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari reasearch kepustakaan (library

reasearch) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Serta bahan

yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

primer dan bahan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, makalah dan sebagainya agar

diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

3. Metode Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah metode Conten analisis,Yaitu metode yang

digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap

apa yang diselidiki.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai

berikut:

a. Metode Deduktif, yaitu dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau argumentasi

yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat

khusus dari hasil penelitian.



b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, lalu

diuraikan dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat

yang bersifat  umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam penelitian

nantinya, maka penulis merancang dan memaparkan out linenya  sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, yang terdiri atas :

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Imam Syafi’i, yang terdiri dari:

A. Biografi Imam Syafi’i

B. Guru dan Murid Imam Syafi’i

C. Pemikiran dan Karya-karya Imam Syafi’i

D. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i

Bab Ketiga Pada bab ini penulis membahas Tinjauan Umum Tentang Penyambelihan, yang

terdiri dari:

A. Pengertian Penyembelihan

B. Orang Yang Akan Menyembelih

C. Binatang Yang Disembelih



D. Alat Menyembelih

Bab Keempat, pada bab ini membahas tentang:

A. Pendapat Imam Syafi’i tentang Hukum memakan hewan sembelihan yang Tidak

Dibacakan basmalah.

B. Metode Istinbath hukum Imam Syafi’i tentang Hukum memakan hewan sembelihan

yang tidak Dibacakan basmalah.

C. Analisis penulis tentang pendapat Imam Syafi’i tentang Hukum memakan hewan

sembelihan yang tidak Dibacakan basmalah.

Bab Kelima, pada bab ini membahas tentang:

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


