
PENGGUNAAN ISTIHSANDALAM PENETAPAN

HUKUM FIQH IMAM ASY-SYAFI’I MENURUT

IMAM FAKHRUDDIN AR-ROZI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

Oleh:

MUAMMAR GADAPI MTD
NIM. 11121101141

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2015





i

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM
PENETAPAN HUKUM FIQH IMAM ASY-SYAFI’I MENURUT IMAM
FAKHRUDDIN AR-ROZI. Ketika berbicara tentang masalah sumber-sumber
hukum (masadir al-ahkam) atau dalil dalam menetapkan suatu hukum (adillah al-
ahkam), di dalam ushul fiqh terbagi kepada dua, yaitu sumber hukum yang
disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Diantara
sumber hukum yang diperselisihkan tersebut adalah istihsan. Dalam hal ini, Imam
Syafi’i menolak istihsan dijadikan sebagai dalil/hujjah dalam menetapkan suatu
hukum. Sementara itu, dari kalangan mazhab Hanafi menjadikannya sebagai
dalil/hujjah dalam menetapkan suatu hukum.

Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah, setelah memperhatikan dan
menelaah beberapa fatwa Imam Syafi’i, seperti dalam masalah mut’ah, syuf’ah,
hamba mukatab, pengambilan sumpah dengan mushaf, pemotongan tangan kiri
pencuri, beranggapan bahwa Imam Syafi’i dalam prakteknya juga menggunakan
istihsan sebagai dalil hukum. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa Imam
Syafi’i tidak konsisten terhadap pemikiran hukumnya. Di sisi lain, Fakhruddin ar-
Rozi sebagai pengikut Imam Syafi’i membenarkan bahwa Imam Syafi’i
menggunakan ungkapan “astahsinu” di dalam menetapkan hukum, namun hal itu
hanya dari segi lafaz, yang berarti bahwa penggunaan kata itu hanya dari segi
lafaznya saja bukan secara maknanya, sesungguhnya perbedaan pendapat itu
adalah dari segi makna istihsan. Demikianlah klarifikasi yang dinyatakan oleh
Fakhruddin ar-Rozi.

Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana konsep istihsan menurut Fakhruddin ar-Rozi, bagaimana pandangan
Imam Syafi’i terhadap istihsan, bagaimana penggunaan istihsan dalam penetapan
hukum fiqh Imam Syafi’i menurut Fakhruddin ar-Rozi?. Untuk menjawab pokok
permasalahan ini, studi ini termasuk dalam penelitian pustaka yang bersipat
deskriftif dan analisis. Data tentang pemikiran hukum Imam Syafi’i dan
Fakhruddin ar-Rozi ditelusuri dalam kitab-kitabnya. Sementara data yang
berkaitan dengan sisi analisis dari studi ini ditelusuri dalam sumber primer dan
kitab-kitab pendukung lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah berhasil
dikumpulkan, data dikelompokkan dan di analisis.

Berdasarkan analisis dari data tersebut, penelitian ini mengungkapkan
bahwa apa yang dituduhkan sebagian ulama Hanafiyah terhadap Imam Syafi’i
tidaklah benar. Karena apa yang dimaksudkan Imam Syafi’i dengan ungkapan
“astahsinu” di dalam beberapa fatwanya bukanlah dalam pengertian istihsan dari
segi substansinya, akan tetapi yang dimaksudkan dari segi lafaznya. Hal ini
terbukti bahwa Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum pada beberapa masalah
yang dianggap oleh sebagian ulama menggunakan istihsan ternyata qiyas dan
khabar yang dijadikan sebagai sumber hukum. Dengan demikian, apa yang
dipaparkan oleh Fakhruddin ar-Rozi adalah benar bahwa Imam Syafi’i tidak
pernah menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum fiqhnya.
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