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BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ISTIHSAN

A. Pengertian Istihsan Menurut Para Ulama

Secara etimologi, istihsan adalah عد الشئ حسنا yaitu menganggap

sesuatu baik.1

Menurut terminologi, banyak ulama yang mendefenisikannya, antara

lain;

1. Ulama usul fiqh mazhab Hanafi, di antaranya, Imam Bazdawi (400-482

H/1010-1079 M) mendefenisikan istihsan dengan:

اَْو ُهَو َختِْصْيُص ِقيَاٍس ِبَدلِْيلٍ , ْسِتْحسَاُن ُهَو اَْلُعُدْوُل َعْن ُمْوِجِب ِقيَاٍس ِاَىل ِقيَاٍس اَقْـَوى ِمْنهُ اَْإلِ 
اَقْـَوى ِمْنهُ 

Artinya: “Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas

yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang

lebih kuat”.2

Menurut Imam Bazdawi dalam kasus-kasus tertentu, metode qiyas

sulit untuk diterapkan , karen illat yang ada pada qiyas amat lemah. Oleh

sebab itu, perlu dicari metode lain yang mengandung motivasi hukum

yang kuat sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat

dan sejalan dengan tujuan-tujuan syara’.3

Sementara itu, as-Sarakhsi mendefenisikan istihsan dengan:

1As-Sarakhsi, Ushul as-Sarakhsi (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid 2, h. 200
.
2Abdul Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asror fi Ushul al-Bazdawi (Beirut: Darul Fikri, 1982),

h. 1223.

3Ibid.
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اِسسْسِتْحسَاُن ُهَو تـَْرُك اْلِقيَاِس َواْلَعَمُل ِمباَ ُهَو اَقْـَوى ِمْنُه ِلَدلِْيٍل يـَْقَتضِى َذِلَك ِوْفقاً ِلَمْصَلَحٍة النَّ اَْإلِ 

Artinya: “Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang

lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya

serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia”.4

Ulama ushul fiqh mazhab Maliki, di antaranya asy-Syatibi (w. 790

H) mendefenisikan dengan:

األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي
Artinya: “Mengambil (mengamalkan) kemaslahatan juz’iyyah (khusus)

ketika bertentangan dengan dalil yang kulli (umum)”.5

Lebih lanjut, asy-Syatibi berpendapat bahwa hakikat istihsan

adalah mendahulukan maslahah al-mursalah dari qiyas.Artinya, apabila

terjadi perbenturan antara qiyas dengan maslahah al-mursalah, maka yang

diambil adalah maslahah al-mursalah dan qiyas ditinggalkan, karena

apabila qiyas tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara’

dalam pensyariatan hukum tidak tercapai.Oleh sebab itu, bagi ulama

Malikiyyah, teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai

kemaslahatan yang merupakan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Imam asy-Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa istihsan tidak

semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan

4As-Sarakhsi, Ushul,op.cit.,h. 200.

5Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqot fi ushul asy-Syari’ah (Beirut: Darul-Fikri, t.t.),
jilid 2, h. 116-117.
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kepada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini

adalah nas (ayat atau hadis), ijma’,urf (adat kebiasaan yang berlaku

umum) dan ada kalanya  melalui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan

menghilangkan kesulitan. Dengan demikian, menurut Imam asy-Syatibi,

kaidah istihsan merupakan penerapan kaidah maslahah (kemaslahatan)

yang didukung oleh syara’ melalui sejumlah nas, bukan oleh nas yang

parsial.6

2. Menurut ulama Hanabilah, seperti yang dikemukaan oleh Ibnu Qudamah,

bahwa yang dimaksud dengan istihsan adalah:

العدول حبكم املســألة عن نظائرهالدليل خاص من كتاب أو سنة

Artinya: “Berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan

adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik

dari Kitab maupun dari Sunnah”7

Dengan demikian tiga mazhab fiqh, yaitu Hanafiyah, Malikiyah

dan sebagian ulama Hanabilah, menerima istihsan sebagai salah satu

metode dalam mengistinbatkan hukum syara’.

Imam al-Gazali, ulama dari kalangan mazhab Syafi’iyyah secara

tegas menolak istilah istihsan seperti yang telah dikemukakan di atas, akan

tetapi secara substansi ia menerima konsep istihsan tersebut. Dalam

6Ibid.

7Ibnu Qudamah, Raudah an-Nazhir wa Jannat al-Munazhir (Riyad: Universitas
Muhammad bin Sa’usd, 1399),h. 407.
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kaitannya dengan ini, Imam al-Gazali mengatakan bahwa istihsan yang

dikemukakan ulama Hanafiyah ada empat bentuk, yaitu:

a. Meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi, karena ada

indikasi yang menguatkannya

b. Meninggalkan qiyas karena mengikuti pendapat sahabat

c. Meninggalkan qiyas karena ada hadis yang lebih tepat dan

d. Meninggalkan qiyas karena adat kebiasaan (urf) menghendakinya.

Selanjutnya Imam al-Gazali mengatakan bahwa tiga bentuk

pertama dapat diterima, akan tetapi bentuk terakhir termasuk istihsanal-

batil (istihsan yang batal). Dengan demikian, istihsan yang ditolak Imam

al-Gazali adalah istihsanal-urf.8

Dalam mengomentari istihsan, asy-Syirozi (w. 476 H) mengatakan:

اإلستحسان احملكى عن اىب حنيفة رمحه اهللا هو احلكم مبا يستحسنه من غري 
.دليل

Artinya: “Istihsan yang dihikayatkan dari Abu Hanifah tersebut adalah

menetapkan hukum dengan apa yang dianggap baik (oleh

seorang mujtahid dengan akalnya) tanpa dalil”.9

Lebih lanjut ia menjelaskan di antara para pengikut Abu Hanifah

terdapat perbedaan pendapat dalam mendefenisikan istihsan tersebut.

Sebagian mereka mengatakan istihsan adalah:

8Nasrun Harun, Ushul fiqh I, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1996), cet. ke-2, h. 105.

9Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirozi asy-Syafi’i, al-Luma’ fi Ushulil Fiqh (Beirut:
Darul Fikri, 1985), h. 278.
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ختصيص العلة  مبعىن يوجب التخصيص
Artinya: “Men-takhsis illat disebabkan adanya dalil yang mengharuskan

takhsis (yang berasal dari qiyas khafi atau nas, baik dari Kitab,

as-Sunnah dan ijma’)”.10

Sebagian lagi mengatakan:

ختصيص بعض اجلملة من اجلملة بدليل خيصها
Artinya: “Men-takhsis sebagian jumlah illat dari sejumlah illat

disebabkan adanya dalil yang men-takhsis-kannya”.11

Sebagian yang lain mengatakan:

الدليل إمجاعا وقديكون نصا وقديكون يكون هذا قَدْ هو قول بأقوى الدليلني و
.استدالال

Artinya:“Istihsanadalah suatu pendapat (dalam menetapkan hukum)

dengan dalil terkuat, baik bersumber dari ijma’, nas, dan istidlal”.12

Setelah ia menjelaskan beberapa pengertian istihsan yang

dikemukakan oleh pengikut Abu Hanifah, kemudian ia menganalisa

masing-masing pengertian tersebut. Ia berpendapat bahwa pengertian yang

pertama jelas tidak benar (zahir al-fasid), karena mengikuti hawa nafsu

dan syahwat semata, padahal hukum haruslah bersumber dari dalil syara’,

10Ibid.

11Ibid., h. 279

12Ibid.
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bukan dari perasaan (mayaqo’u fin-nafs). Adapun pengertian yang kedua

ia menolaknya. Sedangkan pengertian yang ketiga, ia mengatakan tidak

ditolak oleh seorang pun (la yunkiruhu ahadun).13

Dari beberapa defenisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa

istihsan adalah memalingkan suatu dalil dari dalil yang lemah kepada dalil

yang lebih kuat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Di

samping itu juga, dalam mengamalkan istihsan bukanlah menggunakan

akal (ra’yu) semata-mata, akan tetapi, berdasarkan kepada  dalil yang lebih

kuat.

Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan istihsan, tetapi ia

tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari istihsan yang

dilakukannya itu. Oleh karena itu dia dikatakan menetapkan hukum hanya

menurut kemauannya saja tanpa memakai metode. Asal sudah dipandang

baik sudah bisa menjadi dasar penetapan hukum, karena demikianlah arti

yang ditunjukkan oleh kata istihsan itu. Banyak fuqaha yang tidak

mengetahui hakikat  istihsan  yang dipraktekkan oleh Abu Hanifah, dan

karena itu menurut Husain Hamid Hassan, berpegangnya Abu Hanifah

kepada istihsan menjadi sumber kritikan terhadapnya. Malah sampai

kepada mencelanya sebagai orang yang tidak mengetahui fiqh dan

meragukan kewarakannya.14

13Ibid., h. 280

14Husain Hamid Hassan,Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islami, (t.t, Dar an-
Nahdhah al-Arabiyah, t.t), h. 585
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B. Macam-macam Istihsan dan Kehujjahannya Sebagai Dalil Hukum

Ulama Hanafiyah membagi istihsan kepada enam macam,15yaitu:

1. Istihsan bin nas (istihsan berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya ada

ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan

kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum

atau qiyas, wasiat itu tidak boleh, karena pemindahan hak milik kepada

penerima wasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi,

yaitu setelah ia wafat. Akan tetapi, kaidah umum ini dikecualikan melalui

firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:




Artinya: “Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah

dibayar hutangnya”.16

Berdasarkan ayat ini, kaidah umum tersebut tidak berlaku untuk

masalah wasiat.

Adapun misal istihsan dengan sunnah Rasulullah Saw. adalah

dalam kasus orang yang makan dan minum karena lupa ketika ia sedang

puasa. Menurut kaidah umum (qiyas), puasa orang tersebut batal karena ia

telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan

puasanya sampai berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis

Rasulullah Saw.yang berbunyi:

15As-Sarakhsi, Ushul,op.cit.,h. 203-205.

16Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Gema ar-Risalah, 1989),
h. 116.
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من نسى وهوصائموسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه, عن ايب هريرة قال
رواه البخاري ومسلم, فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

Artinya: “Barangsiapa yang lupa dan ia sedang berpuasa, kemudian ia

makan dan minum, maka sesungguhnya Allah memberikannya

makan dan minum”.17

2. Istihsan bil ijma’ (istihsan yang didasarkan pada ijma’). Misalnya, pada

kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa

pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan

berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi, apabila hal tersebut

dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu,

ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian

umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang

terpakai.

3. Istihsan bil qiyasil khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).

Misalnya dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan qiyas

jali (qiyas yang nyata), wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik

lahan telah menggugurkan hak miliknya melalui pemindah tanganan lahan

tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan

pertaniannya ke tanah tersebut tidak termasuk dalam akad wakaf itu,

kecuali jika dinyatakan dalam akad. Menurut qiyas khafi (qiyas yang

tersembunyi) wakaf tersebut sama dengan sewa-menyewa, karena maksud

17Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul-Marom (Indonesia: Maktabah Dar al-Kutub al-
Arabiyah, t.t.), h. 135.



39

dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan.

Dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan

pertanian tersebut termasuk dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan

dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua (qiyas

khafi), maka ia berdalil dengan istihsan.

4. Istihsan bil maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan). Misalnya,

ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak

bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditas yang diproduksi pabrik

tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka

hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi

kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap acuh para

buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah

keamanan produk, maka ulama mazhab Hanafi mempergunakan istihsan

dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan

setiap produk pabrik tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Ulama Maliki mencontohkannya dengan kebolehan dokter melihat aurat

wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (qiyas), seseorang dilarang

melihat aurat orang lain. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang

harus membuka bajunya untuk kepentingan diagnosis atas penyakitnya,

maka untuk kemaslahatan diri orang tersebut, menurut kaidah istihsan

seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

5. Istihsan bil urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).

Contohnya sama dengan contoh istihsan yang berdasarkan ijma’, yaitu

dalam masalah pemandian umum yang tidak ditentukan banyak air dan
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lama pemandian itu dipergunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan

setempat bisa dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air

yang terpakai.

6. Istihsan bid darurah (istihsan berdasarkan keadaan darurat). Artinya ada

keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mujtahid tidak

memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Misalnya dalam kasus sumur

yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum sumur itu sulit untuk

dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena

sumur yang sumbernya mata air sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi,

ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk

menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon

air ke dalam sumur itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang

tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan

kebutuhan hidupnya.18

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ada perbedaan pendapat di  kalangan

ulama ushul fiqh tentang kedudukan istihsan sebagai salah satu metode/dalil

dalam menetapkan hukum syara’, di mana masing-masing ulama tersebut

memiliki argumentasi/dalil dalam mempertahankan pendapatnya.

Menurut ulama Hanafi dan Maliki, istihsan merupakan dalil yang kuat

dalam menetapkan hukum syara’. Adapun alasan-alasan yang mendukung

pendapat mereka adalah sebagai berikut:

18Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta :Pustaka Amzah , 2011) cet. ke-2, h. 202.
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1. Ayat-ayat yang mengacu kepada menghilangkan kesulitan dari umat

manusia, yaitu firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang

berbunyi:







Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu”.19

Dalam surat az-Zumar ayat 55 Allah Swt. berfirman yang berbunyi:




Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan

kepadamu dari Tuhanmu”.20

2. Sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

قَال رسُول اهللا صلى اهللا عليه َوسلم َفماََ َر اَُه املسلمون حسنا فهو , َعْبُد اهللا ِبن َمسُعود قَالعن
رواه امحد.عند اهللا حسن

Artinya: “Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga

dihadapan Allah adalah baik”.21

19Departemen Agama RI., al-Qur’an., op.cit., h. 45

20Ibid., h. 754

21Ahmad bin Hanbal,Musnad Ahmad bin Hanbal (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.t.), h.
199
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3. Hasil induksi dari berbagai ayat dan hadis terhadap berbagai permasalahan

parsial menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah

umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia,

sedangkan syari’at Islam ditujukan untuk menghilangkannya dan

mencapai kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, apabila seseorang

mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau

qiyas tidak dapat diberlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah

lain yang dapat memberikan hukum yang lebih sesuai dengan

kemaslahatan umat manusia.

Dalam hal ini, Imam asy-Syatibi (w.790 H) mengatakan kaidah

istihsan merupakan hasil rangkuman dari berbagi ayat dan hadis yang secara

keseluruhan menunjukkan secara pasti bahwa kaidah ini didukung oleh

syara’.asy-Syatibi memberikan contoh tentang masalah mudarabah (kerja

sama pemilik modal dan pengelola modal dalam perdagangan dengan

perjanjian bagi hasil), sesuai dengan ketentuan kaidah umum akad ini tidak

dibolehkan, karena objek akad ini sesuatu yang belum ada dan

imbalan/keuntungan bagi pengelola modal pun masih bersifat spekulatif. Akan

tetapi, demi menghindari kesulitan dan untuk kepentingan orang banyak, akad

ini dibolehkah oleh syara’.Menjamak shalat Maghrib dengan Isya, misalnya,

apabila diikuti kaidah umum tidak dibolehkan, karena menjamak shalat

tersebut berarti mengerjakan salah satu sholat di luar waktunya, sedangkan

penyebab wajibnya shalat adalah datangnya waktu.
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Akan tetapi, demi untuk kepentingan orang-orang yang sedang

musafir, syara’ membolehkan.Demikian juga bagi orang yang berpuasa dalam

keadaan musafir, diperbolehkan berbuka untuk menghindari kesulitan bagi

mereka.Contoh-contoh kasus yang bersifat menghilangkan kemudaratan dan

kesulitan dari umat manusia amat banyak sekali dalam syari’at Islam.

Selanjutnya Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa dari sekumpulan

peristiwa  itulah dirumuskan istihsan. Dengan demikian, menjadikan kaidah

istihsan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara’ bukanlah didasarkan

pada akal semata, akan tetapi didasarkan kepada nas dan ijma’.22

Adapun istihsan berdasarkan urf dan maslahah, seluruh ulama

menerima urf dan maslahah sebagai hujjah dalam menetapkan  hukum

syara’. Sedangkan istihsan berdasarkan keadaan darurat, mengandung

pengertian melakukan pengecualian hukum terhadap masalah yang sifatnya

darurat. Hal ini juga didukung oleh nas dan ijma’, serta diterima  oleh seluruh

ulama mazhab. 23

Menurut ahli fiqh mazhab Hanafi, sisa yang di makan oleh binatang

buas seperti burung Garuda, burung gagak, elang, burung bazi, hadaah (elang

yang putih kepalanya) burung rajawali.Sekalipun suci dan baik, namun

dianggap najis secara qiyas.24

22Haroen, Ushul, op.cit.,h. 109

23Ibid.

24Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul Fikih, terj. Halimuddin( Jakarta : Rineka Cipta,
2012), cet. ke-6, h. 95.
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Bentuk qiyas. Sisa yang dimakan oleh binatang yang haram dagingnya

itu seperti binatang buas yang menerkam binatang ternak.Umpamanya macan

tutul, harimau belang, dan serigala.Sisa yang dimakannya itu mengikut kepada

hukum dagingnya.25

Bentuk istihsan.Burung buas itu haram dagingnya.Selain dari itu air

ludah yang keluar dari dagingnya, bukan bercampur dengan sisa yang

dimakannya itu.Burung itu minum dengan paruh, padahal paruhnya itu adalah

tulang yang bersih.Adapun binatang buas itu minum dengan lidahnya

bercampur dengan air ludahnya.Dalam hal ini dianggap najis sisa-sisa barang

yang dimakannya itu.26

Ketika kita berbicara tentang sumber-sumber hukum fiqh telah

diungkapkan bahwa dalil-dalil yang disepakati jumhur ulama sebagai sumber

hukum islam ada empat: al-Qur’an, al-Hadis, ijma’ dan qiyas. Selebihnya

seperti istihsan dan lain-lainnya termasuk kepada dalil yang diperselisihkan

pemakaiannya.Artinya para ulama tidak sepakat untuk memakai itu semuanya

sebagai sumber hukum.Ada yang memakai istihsanada pula yang menolaknya,

dan begitu pula seterusnya.27

Ulama Syafi’iyyah, Zahiriyyah dan Mu’tazilah tidak menerima

istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’.Alasan

mereka adalah senada dengan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i.

25Ibid.

26Ibid.

27 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), cet. ke-4, h.
144.


