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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Hukum Kewarisan dalam Islam 

1. Pengertian Waris 

Dalam hukum Islam, kata waris diambil dari kata bahasa Arab 

yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya  وراثة-يرث-ورث

13. Hukum waris sering dikatakan dengan kata faraid. Hadits 

riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah 

bersabda: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari 

pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang” (HR. Ahmad). 

Dalam KUH Perdata (BW) menurut pasal 830 “pewarisan hanya 

terjadi karena apabila ada kematian”. Apabila belum ada kematian maka 

belum terjadi warisan. Menurut Wiryono Prodjodikoro, beliau 

mengatakan: “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu 

ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”14. 

 

 

 

                                                           
13 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia (Jakarta; PT. Hida Karya Agung, 

1989), 476. 
14 Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum 

Berkeadilan Gender”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 Nomor 1, hal. 11. Diakses pada tgl 30 Agustus 

2018. 
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2. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu: 

a. Adanya orang yang meninggal atau orang yang harta

miliknya akan diwariskan.

b. Adanya orang yang akan mewarisi atau ahli waris.

c. Adanya hak milik yang ditinggalkan baik berupa uang,

benda, maupun barang lainnya.

3. Syarat-Syarat Pewarisan

Syarat-syarat pewarisan ada tiga, yaitu: 

a. Seseorang meninggal secara hakiki atau secara hukum.

Seseorang dinyatakan meninggal baik secara hakiki

ataupun secara hukum. Apabila hakim telah menetapkan

bahwa orang tersebut telah meninggal berdasarkan

beberapa petunjuk, maka harta waris bisa dibagi. Jadi,

syaratnya adalah seseorang secara pasti telah meninggal

atau atas pertimbangan hukum. Selama orang tersebut

masih hidup, maka harta miliknya dapat digunakan karena

masih tetap dan belum hilang.

b. Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris

meninggal.

Ahli waris dapat mengganti kedudukan pewaris setelah

pewaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah

kemudian harta dapat berpindah kepadanya dengan jalan
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warisan. Oleh karena itu, ahli waris harus ada ketia orang 

tersebut meninggal (pewaris), agar hak kepemilikan harta 

tersebut jelas. Sebab, orang meninggal tidak berhak lagi 

memiliki harta, baik dengan warisan ataupun yang lainnya. 

c. Mengetahui golongan ahli waris. 

Kedudukan ahli waris dengan pewaris harus diketahui 

hubungannya secara jelas, sepeeti suami dan istri, anak 

kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga lebih 

mudah untuk menentukan pembagian warisnya15. 

4. Dasar Hukum dalam Pembagian Waris 

Sumber-sumber yang dijadikan dasar hukum dalam pembagian 

waris, yaitu: 

a. Al-Qur’an, menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian 

warisan secara jelas: 

اتََرَك اْلَواِلَداِن وَ  َجاُل نَِصْيٌب ِممَّ اتََرَك ِللر ِ اْْلَْقَربُْوَن َوِللن َِساِء نَِصْيٌب ِممَّ
اقَلَّ ِمْنهُ أَْوَكثَُرنَِصْيبًا َمْفُرْوًضا.16  اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُْوَن ِممَّ

b. Al-Sunnah.  

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan sebagai 

berikut: 

 قَاَل النَّبِيُّ صلعم: أَْلِحقُْوا اْلَفَرائَِض بِأَْهِلَها، فََما بَِقَى فَُهَوِْلَْولَى َرُجْوٍل ذََكٍر.17

 

                                                           
15 Muhammad Ali ash Shabuni: Hukum Waris menurut Alquran dan Hadis. Drs. Zaini 

Dahlan (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 46-47. Diakses pada tgl 1 September 2018. 
16 Q.S. an-Nisa’ ayat 4-7. Diakses pada tgl 28 Juni 2018. 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/suraAya/4/4-7 
17 Bukhari, Kitab Faraidh, Bab Warisan Anak dari Ayah atau Ibunya, nomer 6235. 

Kekuatan hadis shahih. Diakses dari aplikasi ensiklopedia hadis. 
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5. Sebab-sebab Pewarisan 

Pewarisan bisa terjadi apabila terdapat sebab-sebab yang mengikat 

pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Perkawinan 

Perkawinan yang menjadi sebab dari pewarisan tersebut 

diisyaratkan harus menjadu akad yang sah menurut syari’at 

walaupun dalam perkawinan tersebut belum terdapat 

khalwat (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut 

masih utuh atau dianggap masih utuh. Jadi, perkawinan 

fasid atau bathil tidak dapat menjadi sebab pewarisan.  

b. Kekerabatan 

Yaitu sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur 

kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. 

Yang menjadi dasar sebab kekerabatan adalah: 

اْْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فِى ِكتَاِب هللاِ إِنَّ هللاَ بُِكل ِ  ...َوأُْولُْوا

 َشْيٍء َعِلْيٌم.18

Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati 

(furu’ul mayyit), sebagai sebab dalam menerima harta 

peninggalan adalah bapak, ibu, anak, dan orang-orang yang 

bernasab kepada mereka.  

 

 

                                                           
18 Q.S. al-Anfal ayat 75. Diakses pada tgl 29 Juni 2018. 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/suraAya/8/75. 
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c. Wala’ 

Wala’ merupakan hal yang menjadikan seseorang menurut 

hukum mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain. 

6. Penghalang Pewarisan 

Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, 

keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang 

seharusnya mendapat warisan jadi tidak mendapatkannya. Hal-hal 

yang dapat menjadikan hilangnya hak seseorang tersebut adalah:  

a. Perbudakan 

Seorang budak, sekalipun budak mukattab, tidak dapat 

mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli 

warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap 

mengurusi harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan 

ahli warisnya. Ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena 

I a dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun. 

b. Pembunuhan  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang 

menjadi penghalang adalah: 

1) Pembunuhan bersanksi qishas, yaitu pembunuhan yang 

dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan 

mempergunakan alat-alat yang dapat dianggap 

menghancurkan anggota badan orang lain, seperti 
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senjata tajam, alat peledak, benda berat, kayu runcing, 

dan lain-lain. 

2) Pembunuhan bersanksi kaffarat, yaitu pembunuhan 

yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan 

membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau 

tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan 

berturut-turut, seperti pembunuhan yang disengaja, 

pembunuhan karena silap, atau pembunuhan dianggap 

silap.  

c. Berlainan Agama 

Yang dimaksud adalah berlainannya agama orang yang 

menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. 

Kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah 

menjadi ijma’ seluruh umat Islam. Hal ini dikarenakan hadis 

Rasulullah saw: 

 ََليَتََواَرُث أَْهُل ِملَّتَْيِن بَِشْيٍء ََليَِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكافِِرَوَلَ يَِرُث اْلَكافُِراْلُمْسِلَم.19

 

d. Berlainan Negara 

Yang dimaksud berlainan negara adalah berlainan atau perbedaan 

jenis pemerintahan antara dua negara. Para ulama telah bersepakat 

bahwa berlainan negara bagi orang-orang Islam tidak menjadi 

penghalang pewarisan. Tetapi bagi orang-orang non Islam mereka 

                                                           
19 Bukhari, Kitab Fara’idh, Bab Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya. 

Nomer hadis 6267. Kekuatan hadis shahih. Diakses dari aplikasi ensiklopedia hadis. 
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berbeda pendapat. Sebagian menyatakan tidak menjadi 

penghalang, sedangkan yang lain menyatakan bahwa berlainan 

negara menjadi penghalang pewarisan20 

B. Pengertian Janin  

Haml (kandungan) menurut bahasa adalah kata dasar dari hamlan. 

Firman Allah mengatakan: 

َوَضعَتْهُ ُكْرًها، َوَحْملُهُ َوفِصلُهُ ثَلثُْوَن َشْهًرا.21 هُ ُكْرًها وَّ  َحَملَتْهُ اُمُّ

 

Dalam Q.S. Shaad:71 yang berbunyi:  

 إِْذقَاَل َربَُّك ِلْلَملَئَِكِةإِن ِى َخِلٌق بََشًراِمْن ِطْينٍ 22

Dalam ayat ini menjelaskan tentang perkembangan manusia yang 

diciptakan dari tanah setelah melalui proses yang telah disempurnakan dan 

ditiupkannya ruh oleh Tuhannya23. 

Manusia sendiri adalah makhluk paling sempurna dari makhluk 

lainnya ciptaan Allah SWT. Karena manusia memiliki akal pikiran serta 

hawa nafu yang dapat mengendalikan dirinya didalam kehidupannya.  

Pengertian janin dari segi bahasa dikategorikan menjadi dua. Yang 

pertama, janin adalah pertemuan sperma dan sel telur yang kemudian 

                                                           
20 Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH & Drs. Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum 

Keawrisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), hlm 17-21, 28-40. 
21 Q.S. al-Ahqaaf ayat 15. Diakses pada tgl 28 Juni 2018. 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/suraAya/46/15. 
22 Q.S. Shaad ayat 71. Diakses pada tgl 28 Juni 2018. 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/suraAya/38/71. 
23 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, “Psikologi Suatu Pengantar”, 

Jakarta, 2004, hlm.52, Jurnal MD Vol.II No.1 Juli-Desember 2009, 87. Diakses pada tgl 2 

September 2018. 
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membelah menjadi sel dan masih menggantung di dinding rahim. Kedua, 

janin yaitu ketika sel-sel yang menggantung di dinding rahim tersebut 

telah berkembang dan melewati fase organisme sampai pada wujud yang 

telah memiliki karakteristik sebagai makhluk yang siap untuk menerima 

ruh.  

Dalam perspektif fikih istilah janin adalah nama yang merupakan 

simbol dari proses akhir pembuahan sperma terhadap sel telur (ovum) 

yang pada akhirnya akan lahir sebagai bayi. Syafi’I juga berpendapat yang 

sama dalam pernyataannya bahwa yang disebut janin adalah ketika proses 

kejadian manusia berada pada tahap mudghah karena telah memiliki 

karakteristik sebagai manusia. Mudghah disini merupakan tahap ketiga 

perkembangan janin dalam proses penciptaan manusia menurut Al-Qur’an. 

Pandangan Imam Syafi’i ini mendekati pengertian janin dalam ilmu 

kedokteran dibanding pengertian janin yang dikemukakan oleh al-Nuwairi 

yang mengatakan bahwa yang disebut janin adalah ketika sudah ditiupkan 

ruh24. 

C. Pengertian Ijtihad Intiqa’i 

Ijtihad intiqa’i adalah memilih satu pendapat dari beberapa 

pendapat terkuat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan 

keputusan hukum. Sebenarnya ijtihad yang dijelaskan disini ialah 

melakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat dan meneliti 

                                                           
24 Muhammad Salam Madzkur, al-Janin wa al-Ahkam al-Muta’alliqah bihi fi Fiqhi al-

Islam (Kairo:Dar al-Nahda al-Arabiyyah,1969),hlm.32. Jurnal Achmad Musyahid Idrus 

“Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin”, vol.4 no.1 2015 hlm.81. diakses pada tgl 2 

September 2018. 
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kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang digunakan sandaran 

pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat 

yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih25. 

Bagi seseorang yang menekuni hukum Islam pasti mengerti, bahwa 

kita ini mempunyai banyak pendapat yang bermacam-macam dalam 

berbagai masalah fiqh. Pemasalahan fiqh yang disepakati hukumnya masih 

relative sedikit dibandingkan dengan persoalan yang hukumnya masih 

diperselisihkan di kalangan para ulama. Bahkan banyak di antara 

permasalahan yang diduga telah disepakati oleh para ulama, ternyata 

masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan mereka. 

D. Instrumen Kontemporer yang Mempengaruhi Ijtihad Tarjih dan 

Intiqa’i 

Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh kuat dalam memilih dan 

menyeleksi pendapat terkuat dari khazanah fiqh Islam, antara lain: 

1. Perubahan Sosial dan Politik Nasional serta Internasional 

Era modern ini telah membawa perubahan besar untuk semua 

aspek kehidupan, baik social, ekonomi, politik maupun 

kebudayaan. Adanya perubahan seperti ini menunut seorang 

pakar fiqh Islam untuk memilah pendapat lama yang tidak 

sesuai lagi dengan kondisi sekarang, serta memilih dan 

menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap tidak kuat 

atau lemah ataupun ditinggalkan. Contoh: sebagian besar ulama 

                                                           
25 Dr. Yusuf al-Qardhawi, “Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai 

Penyimpangan”. Hlm.24 
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mutakhirin berpendapat, bahwa sebaiknya seorang wanita 

shalat dirumah saja. Terutama seorang gadis, tidak 

diperkenankan pergi ke masjid. Dalam hal ini, ayahnya atau 

yang telah bersuami, maka suaminya wajib membimbingnya 

dalam urusan agama. Pendapat ini tepat jika dilontarkan pada 

masa lalu, jika seorang wanita itu dipingit didalam rumah dan 

tidak diperbolehkan kemana-mana. Akan tetapi, pendapat 

tersebut tidak tepat lagi jika disampaikan pada masa kini. 

Karena pada jaman modern ini seorang wanita sudah memiliki 

kebebasan untut menuntut ilmu atau perguruan tinggi, ke 

tempat rekreasi, ataupun bekerja.  

2. Pengetahuan Modern dan Ilmu-Ilmunya 

Pada jaman modern ini kita banyak memiliki ilmu 

pengetahuan yang pada jaman pakar-pakar fiqh Islam belum 

ada, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika. 

Adapun ilmu pengetahuan yang lain, seperti ilmu Alam, Falak, 

Fisika, Kimia, Kedokteran, Patologi, Anatomi, dan lain 

sebagainya yang sebagaimana pengetahuan tersebut telah 

memberikan kepada manusia seperangkat alat untuk mencari 

dan menggali pengetahuan yang belum dikenal pada jaman 

dahulu. Contoh: pendapat ulama yang mengatakan bahwa 

khamr adalah minuman keras yang hanya terbuat dari perasan 

anggur saja, lainnya tidak. Pendapat ini bertentangan dengan 
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pendapat mayoritas ulama yang menyatakan, “Segala yang 

memabukkan adalah khamr (minuman keras)”. Jadi, ilmu 

modern ini menetapkan bahwa zat (materi) yang dapat 

menyebabkan mabuk adalah alkohol. Sedangkan kandungan itu 

sendiri terdapat dalam minuman yang terbuat dari anggur, 

kurma, apel, gandum, beras merah, dan sebagainya. Dengan 

demikian, ilmu modern ini sesuai dengan hadis shahih yang 

menetapkan,  

ثَنَا أَيُّ  اُدْبُن َزْيٍد َحدَّ ثَنَا َحمَّ بِْيعِ اْلعَتَِكيُّ َوأَبُو َكاِمٍل قَاََل: َحدَّ ثَنَا أَبُو الرَّ ْوُب َحدَّ

ٌكلُّ َعْن نَافِعٍ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل, قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْنيَا فََماَت َوُهَو  َحَرامٌ مسكر ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُكلُّ  َوَمْن َشِرَب اْلَخْمَرفِي الدُّ
 يُْدِمنَُها لَْم يَتُْب لَْم يَْشَرْبَها فِي اَْلَِخَرةِ . )رواه مسلم(26

3. Desakan-Desakan Zaman dan Kebutuhannya 

Dalam faktor ini seorang pakar fiqh Islam kontemporer 

diwajibkan untuk memperhatikan realita, kemudahan dan 

keringanan dalam hukum-hukum Islam yang bersifat cabang 

(furu’) dan bersifat praktis, baik yang berkaitan dengan 

masalah ibadat maupun muamalat. Desakan zaman inilah yang 

mendorong seorang pakar fiqh Islam untuk memperbolehkan 

seorang wanita bepergian naik pesawat terbang dan lainnya 

tanpa disertai muhrimnya, dengan persetujuan suami dan 

keluarganya. Sama halnya dengan pendapat Ibnu Hazm, bahwa 

yang demikian itu karena berdasarkan pada hadis yang 

menyangkut seorang wanita bernama Dha’inah telah 

                                                           
26 Muslim, Kitab Minuman, Bab Penjelasan bahwa setiap yang memabukkan adalah 

khamr. Nomor hadis 3733. Kekuatan hadis shahih. Diakses dari aplikasi ensiklopedia hadis. 
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melakukan perjalanan dari Hirra (Irak) menuju Ka’bah tanpa 

merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah swt.  Pun 

juga dengan masalah diperbolehkannya menjual mushaf al-

Qur’an karena manusia sangat membutuhkannya, para pakar 

fiqh Islam kontemporer terdorong dengan desakan zaman. 

Walaupun sebagian pakar fiqh menghukumi makruh atau 

haram. 


