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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua cara yang dilakukan oleh para sahabat dalam melakukan

istinbat hukum. Pertama, di antara mereka ada yang sangat luas dalam

mempergunakan ra’yu, memperhatikan illat dan maslahat serta ruh syari’at

dalam menetapkan hukum, seperti Umar Ibnu Khattab dan Abdullah Ibnu

Mas’ud. Kedua, di antara mereka terdapat pula yang kurang mempergunakan

ra’yu, tetapi lebih banyak bertumpu kepada nas secara tekstual. Mereka

kurang mempertimbangkan kemaslahatan dan perkembangan masyarakat,

kecuali bila sangat diperlukan, seperti Abdullah Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit

dan Ibnu Abbas.

Pola atau corak pemikiran di atas, pada masa selanjutnya muncul

menjadi madrasah atau aliran ahlur ra’yi di satu pihak, dan madrasah atau

aliran ahlul-Hadis di lain pihak. Madrasah ahlur-ra’yi berpusat di Irak dan

sebagai tokoh utamanya adalah Ibrahim an-Nakha’i. Sedangkan madrasah

ahlul-Hadis berpusat di Hijaz  dan sebagai tokoh utamanya adalah Zaid Ibnu

Musayyab.1

Pada masa berikutnya, tongkat estapet kepemimpinan ahlur-ra’yi di

Iraq beralih ke tangan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah murid Hammad Ibnu

Sulaiman, murid dari  Ibrahim an-Nakha’i.2 Diantara sahabat Abu Hanifah,

1Sya’ban Muhammad Isma’il, at-Tasyri’ al-Islami (Kairo: Darun Nahdoh, t.t.), h. 227.

2Ibid., h. 282.
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Muhammad Ibnu Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf adalah guru Imam asy-

Syafi’i di Irak.3 Sedangkan madrasah ahlul Hadis kemudian dikembangkan

oleh Imam Malik yang menjadi guru Imam Syafi’i di Madinah.

Imam Abu Hanifah, dalam menerapkan hukum, di samping

mempergunakan al-Qur’an dan Hadis, juga memakai istihsan. Sedangkan

Imam Malik menggunakan maslahah al-mursalah. Imam Syafi’i sendiri

sebagai murid yang pernah belajar di kedua madrasah tersebut, ternyata

menolak istihsan yang dipakai oleh Abu Hanifah.4 Sedangkan maslahah al-

mursalah yang dipakai Imam Malik, secara umum diketahui bahwa Imam asy-

Syafi’i tidak memandangnya sebagai dasar penetapan hukum.5

Penolakan Imam asy-Syafi’i tentang penggunaan istihsan sebagai

dasar penetapan hukum dapat dilihat dari beberapa pernyataannya, di

antaranya pernyataan Imam asy-Syafi’i dalam kitab ar-Risalah sebagai

berikut:

ْدَالِل ِمبَا َوَصْفُت ِيفْ َهَذا َوِيف َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى أَنَُّه لَْيَس ِألََحٍد ُدْوَن َرُسْوِل اِهللا َأْن يـَُّقْوَل ِاالَّ بِاْإلِ ْستِ 
اْلَعْدِل َوِيف َجزَاِء الصَّْيِد َوَال يـَُقْوُل ِمبَاأْسَتْحَسَن َشْيٌئ ُحيِْدثُُه َال َعَلى ِمثَاٍل َسَبق

Artinya: “Ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat berpendapat
tentang sesuatu, selain Rasululah, kecuali berdasarkan istidlal
(penarikan kesimpulan berdasarkan dalil), berdasarkan apa yang
telah saya terangkan (gambarkan) tentang hal ini, tentang keadilan
dan kensekuensi membunuh hewan buruan di tanah haram, dan
tidak berpendapat melainkan didasari sesuatu yang dianggap baik

3Muhammad al-Khudari Bik, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Mesir: as-Sa’adah,1954), h.
253.

4 Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, al-Umm (Beirut: Darul Fikri, t.t.), juz 7, h. 309-310.

5Abdul Wahhab Khollaf, Masodir at-Tasyri’ al-Islami fima la Nasso fih, (Kuwait: Darul
Qolam, t.t.), h. 89
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yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan perumpamaan yang
lalu”. 6

Sanggahan Imam asy-Syafi’i tentang  penggunaan istihsan dalam

mengadakan istinbat hukum disebutkan pula dalam kitab al-Umm, berikut

pernyataannya:

ْسِتْحَساِن  ْسِتْحَساُن َواِجباً ْذ ملَْ َيُكِن اْإلِ إِ َوَالَجيُْوُز َلُه َأْن حيَُّْكَم َوَال يـُْفِىت بِاْألِ

Artinya: “Seorang hakim dan mufti tidak boleh membuat hukum dan

berfatwa berdasarkan istihsan, bila istihsan itu tidak dapat wajib

(tidak dapat dielakkan)”.7

Dari pernyataan di atas jelas terlihat penolakan Imam asy-Syafi’i

terhadap penggunaan istihsan dalam metode istinbat hukum. Sebab dalil yang

dapat dijadikan landasan hukum haruslah bersumber dari al-Kitab dan Sunnah.

Dengan demikian, seorang hakim atau mufti tidak boleh menetapkan hukum

atau berfatwa, kecuali berdasarkan khabar lazim, yaitu al-Kitab dan Sunnah,

atau berdasarkan ijma’ ulama (pendapat yang tidak diperselisihkan dikalangan

ahlul ilmi) atau dengan menggunakan qiyas.8

Di antara dalil yang dipergunakan Imam asy-Syafi’i untuk menyatakan

batilnya penggunaan istihsan adalah firman Allah Swt. pada surat al-Qiyamah

ayat 36, yaitu:




6Muhammad bin Idris asy-Syafi’i , ar-Risalah (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 25

7Asy-Syafi’i, al-Umm, op.cit., h. 271.

8Ibid.
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Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja

(tanpa pertanggung jawaban)?”.9

Menurut Imam asy-Syafi’i yang dimaksud dengan ungkapan “suda”

adalah yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang.10

Selanjutnya Imam asy-Syafi’i menyatakan:

ُحْكَم مَاَملْ يـُْؤَمْر بِِه فـََقْد َأَجاَز لِنَـْفِسِه َأن َيُكْوَن ِيفْ َمْعَىن السَُّدى َوَقْد اَْعَلَم اهللاُ أَنَُّه ملَْ َوَمْن أَفْـَىت أَْو 
يـَْرتِْكُه ُسًدى

Artinya: “Siapa yang berfatwa atau menghukum berdasarkan indikator yang
tidak diperintahkan, sesungguhnya ia memperkenankan untuk
dirinya terhadap sesuatu yang termasuk kategori makna “suda”,
sedangkan Allah telah memberitahukan bahwa Dia tidak
meninggalkan “suda” (sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak
pula dilarang)”.11

Demikianlah pendapat Imam asy-Syafi’i yang dianggap mapan selama

ini. Akan tetapi, sebagian literatur mengatakan bahwa Imam asy-Syafi’i

pernah menggunakan istihsan dalam ijtihadnya dalam beberapa masalah,

seperti yang dilakukan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.12 Misalnya dalam

masalah penetapan mut’ah (pemberian suami kepada isteri yang diceraikan)

sebanyak 30 dirham, pembatasan berlakunya hak syuf’ah (hak beli pertama)

9Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Gema ar-Risalah, 1989),
h. 1000.

10Asy-Syafi’i, al-Umm, loc.cit.
11Ibid.
12Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i.

(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), cet. ke-1, h. 118.



5

selama 3 hari, bolehnya jual beli ariyah, dan pemotongan tangan kiri

pencuri.13

Di dalam kitab Kasyful-Asror Syarh al-Musonnif Alal-Manar, disebutkan:

َعِة  ْسَتْحِسُن َان يـَْثِبَت أَ َوِيف الشُّْفَعِة , ْن َتُكْوَن َثالَِثْنيَ ِدْرَمهاً أَ ْسَتْحِسُن أَ َوَقْد قَاَل الشَّاِفِعىُّ ِيف اْلُمتـْ
َرَك َعَلْيِه َشْيئٌ أَ ْسَتْحِسُن أَ َوِيف اْلُمكاََتِب , لِلشَِّفْيِع الشُّْفَعُة ِاَىل َثالَثَِة اَياَّمٍ  ن يـُتـْ

Artinya: Sungguh Imam Syafi’i berkata pada penetapan mut’ah (pemberian

suami kepada isteri yang diceraikan) sebanyak 30 dirham,

pembatasan berlakunya hak syuf’ah (hak beli pertama) selama 3

hari, dan Hamba Mukatab.14

Imam Syafi’i pun menggunakan istihsan seperti dalam masalah

bersumpah dengan menggunakan mushhaf (al-Qur’an), membuat akta

(keterangan tertulis) pada waktu penebusan bagi kemerdekaan seorang hamba

(katabah), dan begitu pula menetapkan kewajiban mut’ah sebanyak 30

dirham.15

Jika diperhatikan uraian di atas, maka kelihatan ada dua keterangan

yang berkenaan dengan pandangan Imam asy-Syafi’i terhadap istihsan.

Keterangan dimaksud adalah: pertama, menyatakan bahwa Imam asy-Syafi’i

menolak istihsan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Pernyataan ini

tentunya mempunyai konsekuensi, secara ideal bahwa Imam asy-Syafi’i tidak

akan menggunakan istihsan dalam upaya penetapan hukum. Kedua,

13Ibid.

14An Nasafi, Kasyful-Asror Syarh al-Musonnif Alal Manar (Beirut: Darul Kutubul-
Ilmiyah, 1406), juz 2, h. 300.

15Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), cet. ke-6, jilid
2, h. 335
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menyebutkan bahwa dalam prakteknya Imam asy-Syafi’i menerima dan

mengggunakan istihsan dalam upaya penetapan hukum. Seandainya kenyataan

ini benar maka dapat diduga bahwa Imam asy-Syafi’i dapat dianggap sebagai

orang yang tidak konsisten dengan pemikirannya sendiri, sebab terjadi

perbedaan antara kondisi teoritis/ideal dengan kondisi praktis/faktual.

Sementara itu, Imam Fakhruddin ar-Rozi sebagai pengikut mazhab

Syafi’i di dalam kitabnya al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh, mengatakan bahwa

ada ungkapan dari para mujtahid bahwa Imam asy-Syafi’i ada menggunakan

ungkapan “astahsinu” pada beberapa persoalan fiqh, yaitu :

َعِة نَّ ْلَفاُظ ساَئِِر اْلُمْجَتِهِدْيَن َفِألَ أَ مَّا أَ وَ  نأَ ْسَتْحِسُن أَ "الشَّاِفِعيَّ َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل ِيف بَاِب اْلُمتـْ
" ن يـَْثِبَت لِلشَِّفعْيِع الشُّْفَعُة ِاَىل َثالَثَِة اَياَّمٍ أَ ْسَتْحِسُن أَ "َوِيف بَاِب الشُّْفَعِة " َتُكْوَن َثالَِثْنيَ ِدْرَمهاً 
َرَك َعَلْيِه َشْيئٌ أَ ْسَتْحِسنُ أَ " َوقَاَل ِيف اْلُمكاََتِب  "ن يـُتـْ

Artinya:

Adapun lafaz-lafaz yang diperselisihkan oleh para imam mujtahid

bahwa imam asy-Syafi’i mengatakan pada masalah mut’ah sebanyak

30 dirham, syuf’ah selama 3 hari, dan hamba mukatab.16

Selanjutnya Fakhruddin ar-Rozi menjelaskan bahwa sesungguhnya

perbedaan pendapat tersebut bukan dari segi lafaz, akan tetapi perbedaan

tersebut terletak dari segi makna. Dengan kata lain bahwa penggunaan kata itu

hanya dari segi lafaz, bukan secara maknawi.

اَ اخلَِْالُف ِيف اْلَمْعىنَ أَ  نَّ اخلَِْالَف لَْيَس ِىف الَّلْفِظ َو ِامنَّ

16Fakhruddin ar-Rozi, al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh (Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t.),
jilid 6, h. 127.
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Artinya: “Bahwa perbedaan pendapat itu bukan pada segi lafaz akan tetapi

dari segi makna”.17

Dari persoalan inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh

tentang hal tersebut, dengan menitik beratkan kajian pada pendapat

Fakhruddin ar-Rozi, guna mengetahui pandapat mana yang benar dan

bagaimana sebenarnya pandangan Imam asy-Syafi’i tentang istihsan dalam

satu tulisan dengan judul: “PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM

PENETAPAN HUKUM FIQH IMAM ASY-SYAFI'I MENURUT IMAM

FAKHRUDDIN AR-ROZI”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari topik

yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan

kepada pemikiran Imam asy-Syafi’i terhadap Istihsan yang dijadikan objek

kajian oleh Imam Fakhruddin ar-Rozi. Selain dari itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep istihsan menurut Fakhruddin ar-Rozi?

2. Bagaimana pandangan Imam asy-Syafi’i terhadap istihsan?

3. Bagaimana pendapat Fakhruddin ar-Rozi tentang penggunaan istihsan

dalam konsep fiqh Imam asy-Syafi’i?

17 Ibid.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep istihsan menurut Fakhruddin ar-

Rozi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam asy-Syafi’i terhadap

istihsan

3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Fakhruddin ar-Rozi tentang

penggunaan istihsan dalam konsep fiqh Imam asy-Syafi’i.

Kemudian hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna:

1. Melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari’ah

(S.Sy) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

2. Menambah wawasan tentang masalah usul fiqh khususnya berkenaan

dengan konsep istihsan

3. Dapat memberi kepastian tentang ada atau tidaknya legalisasi penggunaan

istihsan dalam penetapan hukum, tanpa ada anggapan penyimpangan.

4. Dapat meletakkan Imam asy-Syafi’i pada posisi yang sebenarnya sehingga

menghilangkan keraguan dan tanggapan yang salah terhadap Imam asy-

Syafi’i sehubungan dengan penggunaan istihsan sebagai dalil hukum.

5. Mengetahui pendapat Fakhruddin ar-Rozi tentang penggunaan istihsan

dalam konsep fiqh Imam asy-Syafi’i.
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E. Kerangka Pemikiran

Sebagai seorang mujtahid yang terkenal, tentunya cukup beralasan jika

banyak kalangan intelektual tertarik untuk meneliti sepak terjang pemikiran

Imam asy-Syafi’i terutama dalam kaitannya dengan bidang ushul fiqh dan

fiqh.

Khusus mengenai istihsan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

latar belakang masalah, penulis belum menjumpai adanya kajian yang secara

khusus tentang ada atau tidaknya Imam asy-Syafi’i menggunakan konsep

istihsan dalam fiqhnya, padahal sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya, Imam asy-Syafi’i merupakan penentang utama penggunaan

istihsan dalam penetapan dalil hukum.

Dalam beberapa literatur ditemukan indikasi bahwa Imam asy-Syafi’i

sebagai penentang penggunaan istihsan sebagai dalil hukum ternyata juga

menggunakan istihsan dalam produk hukumnya. Hal ini menimbulkan

anggapan bahwa Imam asy-Syafi’i tidak konsisten dengan pendapatnya

tentang batilnya penggunaan istihsan.

Fakhruddin ar-Rozi, salah seorang pengikut Imam asy-Syafi’i

mengakui bahwa Imam asy-Syafi’i ada menggunakan kata-kata astahsinu,

yang dianggap sebagian kalangan sebagai indikasi bahwa Imam asy-Syafi’i

menggunakan istihsan dalam konsep fiqhnya. Namun ungkapan astahsinu

tersebut bukan merupakan pembenaran terhadap digunakannya istihsan oleh

Imam asy-Syafi’i sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tentang

penggunaan istihsan sebagai dalil hukum.
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F. Hipotesis

Setelah menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah,

perumusan dan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran, maka penulis

berhipotesa bahwa pendapat Fakhruddin ar-Rozi merupakan klarifikasi

terhadap adanya anggapan bahwa Imam asy-Syafi’i menggunakan istihsan

dalam penetapan hukum pada konsep Fiqhnya karena menurut Fakhruddin ar-

Rozi penggunaan kata astahsinu dalam beberapa masalah fiqh yang

disebutkan Imam asy-Syafi’i  kemungkinan hanya berupa ungkapan lafaz,

tidak dapat dijadikan indikator untuk menuduh Imam asy-Syafi’i sebagai

pengguna istihsan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari segi jenisnya termasuk ke dalam

penelitian kepustakaan (library reseach). Adapun dari segi sifatnya

termasuk ke dalam penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara

memaparkan pendapat seorang tokoh apa adanya, kemudian dianalisis.

Jadi, penelitian ini termasuk ke dalam kajian studi tokoh yaitu pengkajian

terhadap pemikiran/gagasan seseorang keseluruhannya atau sebagiannya.18

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan falsafi yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada hasil

penelitian ulama, sarjana, cendikiawan dan para tokoh lainnya.

18 Moh. Nasir, Metode Penelitian,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), cet. ke-3, h. 111.
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2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber

data sekunder yang terdiri dari :

a. Sumber data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data

pokok (utama) yang memuat data dan pernyataan dari tokoh yang

menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber data primer tersebut

adalah pendapat Imam asy-Syafi’i dan  Fakhruddin ar-Rozi yang

terdapat dalam kitabnya, yaitu  kitab ar-Risalah, al-Umm, karya Imam

asy-Syafi’i dan al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh karya Fakhruddin ar-

Rozi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data pendukung dari

penelitian ini. Adapun kitab-kitabnya ialah : al-Mankhul fi Ta’liqatil

Ushul karya al-Gazali, al-Ihkam fi Usulil-Ahkam karya al-Amidi, dan

Usul al-Fiqhul-Islami karya Wahbah az-Zuhaili, Masadir at-Tasyri’ul-

Islami fima la Nasso fih karya Abdul Wahhab Khollaf, serta kitab-

kitab yang sesuai dengan tema penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber data pelengkap, yakni kamus-

kamus yang berbahasa Arab, Inggiris, maupun Indonesia dan

Ensiklopedi.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengumpulkan

data-data dengan cara menelaah teks-teks yang berkenaan dengan

permasalahan yang dibahas.

Dengan demikian, instrumen pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah studi dokumen yaitu buku-buku atau makalah-makalah/tulisan-

tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sudah

terkumpul, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh penulis ialah

menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode content

analisis yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis isi teks,

dengan langkah-langkah penelitian antara lain : (1) perumusan pertanyaan,

(2) penentuan satuan analisis, (3) mengadakan pengujian terhadap

hipotesis dan (4) membuat kesimpulan.19

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, batasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran,

hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

19 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian (Suatu Pengantar Dan Penerapan)
,(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. ke-2, h. 23.
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BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM FAKHRUDDIN

AR-ROZI

Menguraikan tentang biografi Imam Fakhruddin ar Rozi yang

terdiri dari kelahirannya, keadaan masyarakat pada waktu itu,

dan pemikirannya tentang ushul fiqh serta biografi singkat

Imam Syafi’i yang terdiri dari kelahirannya, riwayat

pendidikannya, guru utama, masadir al ahkam (sumber

hukum) asy-Syafi’i

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG ISTIHSAN

Menguraikan tentang pengertian istihsan menurut para

ulama, macam-macam istihsan dan kehujjahannya sebagai

dalil hukum

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT FAKHRUDDIN AR-ROZI

TENTANG ISTIHSAN

Menguraikan tentang konsep istihsan menurut Fakhruddin ar-

Rozi, pandangan Imam asy-Syafi’i tentang istihsan,

pemaparan tentang penggunaan istihsan sebagai dalil

penetapan hukum fiqh bagi Imam asy-Syafi’i menurut

Fakhruddin ar-Rozi. Pada bagian ini akan dilakukan analisa

apakah Imam asy-Syafi’i menggunakan istihsan dalam

hukum fiqhnya atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Berisikan  tentang kesimpulan dan saran-saran.


