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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat 

ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan 

pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku 

rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, 

merokok dapat membehayakan kesehatan (dlarar), dan berpotensi terjadinya 

pemborosan (israf), dan merupakan tindakan tabdzir. Secara ekonomi 

penananggulangan bahaya rokok juga cukup besar. 

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang 

membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat 

membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum 

merokok tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh 

karna itu fuqohah mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya 

masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh 

fuqohah (Himpunan Fatwa MUI, 2002:196). 

Secara sosial, kebiasaan merokok tidak hanya membahayakan kesehatan si 

perokok aktif saja, melainkan juga mengancam kesehatan para perokok pasif, 

yaitu orang-orang yang berada disekitar perokok aktif sehingga turut menghirup 

berbagai senyawa kimia yang terkandung dalam asap rokok. Bahkan berdasarkan 

hasil penelitian medis, tingkat resiko yang harus diderita oleh perokok pasif, jauh 

lebih besar dibandingkan resiko yang akan diderita oleh perokok aktif (Satiti, 

2009: 45). 
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Menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat (1), rokok adalah hasil olahan 

tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari 

tanaman Nikotiana tabacum, Nikotiana rustica, dan spesies lainnya atau 

sintesisnya yang mengandung nokotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 

Magku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah memmbakar 

tembakau kemudian dihisap baik menggunakan rokok maupun menggunakan 

pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat 

celcius untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok 

yang terselip di antara bibir perokok (Umi, 2003: 20). 

Masyarakat merasa aneh dan ganjil dengan orang yang mengatakan bahwa 

rokok haram. Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah 

muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum 

merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang 

meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. 

Menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah H M. Cholil 

Nafis bahwa hukum merokok adalah makruh. Kemudian Fatwa Majelis Tarjih 

Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.06/SM/MTT/III/2010 tentang 

hukum merokok bahwa merokok adalah haram. 

Dari uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul 

Masail Nahdatul Ulama tentang hukum merokok. 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk rumusan judul dalam skripsi ini. Agar tidak terjadi kerancuan dalam 

memaknainya, maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap 

istilah yang digunakan dalam kajian ini, sebagai berikut: 

1. Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid 

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang 

membidangi masalah-masalah keagamaan. Majelis ini dibentuk dan disahkan 

pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan KH.Mas 

Masur sebagai ketua yang pertama. Peran Majlis Tarjih adalah Bertanggungjawab 

mengambil keputusan ketarjihan, Mengembankan pemikiran-pemikiran 

pembaharuan dalam keislaman dan menampung aspirasi baru yang tumbuh 

dikalangan umat (Tim Lembaga Studi Islam, 2008: 97). 

Ada tiga macam produk tarjih (Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP 

Muhammadiyah, 2006: XII) yaitu: Putusan tarjih, fatwa, dan wacana. Putusan 

tarjih adalah putusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama bukan 

keputusan majelis tarjih dan mengikat organisasi secara formal. Fatwa adalah 

jawaban majelis tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-

masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syari’ah. Sesuai dengan 

sifat fatwa pada umumnya, fatwa majelis tarjih tidak mengikat baik terhadap 

organisasi maupun anggota sebagai perorangan. Wacana adalah gagasan atau 

pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan 
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semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau stoke ide 

mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. 

Adapun yang dimaksud dengan fatwa di sini adalah fatwa Majelis Tarjih 

tentang hukum merokok. Fatwa ini tertuang dalam fatwa no.06/SM/MTT/iii/2010. 

Memfatwakan bahwa hukum merokok adalah haram. 

2. Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

Lembaga Bahtsul Masail Diniyah (lembaga masalah-masalah keagamaan) 

dilingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum 

keagamaan kepada umat Islam. 

Praktek bahtsul masail telah berlangsung sejak Nahdatul Ulama didirikan 

yakni 13 Robi Al-Tsani 1345 atau 21 Oktober 1926 M. waktu itu dilakukan siding 

Bahtsul Masail NU pertama kali. Sejarah Bahtsul Masail seiring dengan NU 

didirikan. Tugas bahtsul masail diantaranya adalah menghimpun, membahas, dan 

memecahkan masalah-masalah yang maukuf dan wakiiyah yang harus segera 

mendapatkan kepastian hukum (Rahmad ed, 2002: 3-6). 

Adapun yang dimaksud dengan fatwa disini adalah fatwa tentang hukum 

merokok. Keputusan tersebut disampaikan oleh ketua dan sekertaris komisi 

bahtsul masail pada Muktamar NU ke-32 Maret 2010 di Makassar. Memfatwakan 

bahwa hukum merokok adalah makruh. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah 

Mengapa  istinbath hukum antara fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah dan 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) tentang hukum merokok berbeda? 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Mendeskripsikan perbedaan istinbath hukum antara Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama tentang hukum 

merokok.  

2. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis antara 

lain sebagai berikut. 

Manfaat teoritis 

a. Masukan dan sebagai informasi, sehingga dapat bermanfaat di 

kalangan akademisi serta dapat mewarnai wacana di Fakultas Agama 

Islam Jurusan Syariah (Muamalah) dalam hal istinbath hukum 

merokok. 

b. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam 

Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi di kalangan 

akademisi kampus dan Fakultas Agama Islam tentang metode ijtihad dan 

pengambilan hukum tentang hukum merokok. 

b. Hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan keislaman 

terutama dalam bidang hukum Islam, bagi peneliti khususnya, dan bagi 

pembaca pada umumnya. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian tentang merokok telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Penelitian-penelitian tersebut adalah: 

1. Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Akibat Sosial Terkait 

Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis 

Komparatif Dan Yuridis Sosiologi. Penelitian ini merupakan skripsi yang 

ditulis oleh Juliarna pada tahun 2009, dalam penelitian ini Juliarna 

menyimpulkan bahwa perbandingan perbedaan hukum yang telah ada yaitu 

antara haram, makruh, dan mubah yang telah ditetapkan oleh para ulama 

tentang hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah 

ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan illat terhadap hukum 

merokokdengan menggunakan metode istinbath berupa Qiyas.  

2. Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haramnya Rokok Terhadap 

Pedagang Kaki Lima (studi kasus di sepanjang jl. Selamet riyadi 

surakarta). Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Atika Umi 

Markhanah Zahra Ayyufi, pada tahun 2010, dalam penelitian ini Atika Umi 

Markhanah Zahra Ayyufi menyimpulkan bahwaakibat dari fatwa MUI 

terhadap pedagang kaki lima tentang keharaman merokok di tempat umum, 

bagi anak-anak, dan wanita hamil. Mengamati secara seksama ada atau 

tidaknya dampak ekonomi yang muncul terhadap pedagang kaki lima 

setelah adanya fatwa itu ditetapkan. 
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3. Studi Analisis Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-

Indonesia MUI Tahun 2009 Tentang Hukum Haram Merokok Dalam 

Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh 

Afriyana pada tahun 2009, dalam penelitian ini Afriyana menyimpulkan 

bahwa bagaimana metode MUI dalam menetapkan fatwa dan juga melihat 

bagaimana keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-indonesia III MUI 

tahun 2009 tentang hukum haram merokok dalam prespektif hukum Islam. 

4. Gambaran Prilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki. Penelitian ini 

merupakan skripsi yang ditulis oleh Adisti Amelia pada tahun 2009. Dalam 

penelitian ini Adisti Amelia menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor 

penyebab remaja laki-laki itu merokok, serta membahas tahap-tahap awal 

seorang perokok dari mulai persiapan merokok, permulaan merokok, 

menjadi seorang perokok dan tahap mempertahankan perilaku merokok 

pada remaja khususnya remaja laki-laki. 

5. Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya Rokok Terhadap 

Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan 

Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Penelitian ini merupakan skripsi 

yang ditulis oleh Muhammad Abdul aziz pada tahun 2012. dalam penelitian 

ini Muhammad Abdul Aziz menyimpulkan bahwa pengaruh fatwa 

Muhammadiyah terhadap warga Muhammadiyah serta dampaknya 

terhadap konsumsi rokok serta melihat sejauh mana ketaatan warga 

Muhammadiyah khususnya warga sluke terhadap fatwa yang dikeluarkan 

oleh Muhammadiyah. 
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F. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, diantaranya: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian dalam skripsi ini termasuk riset kepustakaan dikatakan demikian 

karna objeknya adalah dokumen (Hadi, 1997: 9). Riset kepustakaan ini dalam 

rangka untuk mencari data yang valid agar dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang penulis maksudkan serta pembahasan dan penganalisisan yang 

sistematis Disamping itu riset ini yang digunakan untuk mencari data dengan cara 

membaca dan memahami buku-buku yang menjadi dasar pembuatan 

penelitianini,sekaligus digunakan dalam penganalisisan yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa: 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, majalah, notulenrapat, agenda dsb 

(Arikunto, 1996:234). Metode ini digunakan untuk mencari data tentang 

Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Bahtsul Masail 

Nahdhatul Ulama tentang hukum merokok. 

b. Wawancara  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang berkaitan 

dengan obyek penelitian, maka cara yang digunakan adalah Tanya jawab 

secara lisan berhadapan langsung dengan para responden, informasi ini bisa 
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berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan 

pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Adapun yang akan diwawancarai adalah mereka 

yang berada di Muhammadiyah dan NU. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

(Marzuki, 2002: 55). Peneliti akan melakukan dan menggunakan data 

fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama 

kemudian membandingkan alasan dan perbedaan istinbath hukum tentang 

hukum merokok. 

b. Data sekunder 

Selain menggunakan wawancara, penulis juga menggunakan pendapat-

pendapat tentang penjelasan fatwa dan juga menggunakan buku, jurnal 

ilmiah, internet atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan 

tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap 

masalah ini. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistimatis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (Neong, 1989: 171). Metode 

yang dipakai penulis dalam menganalisis data adalah: 
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a. Metode deduktif adalah cara berpikir dimana dari pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat umum ditaarik kesimpulan yang bersifat 

khusus 

b. Metode induktif cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual 

(Suriasumantri, 1998: 49) 

c. Komparatif, adalah penelitian dimana peneliti berusaha menentukan 

penyebab atau alasan, untuk keberadaan perbedaan dalam prilaku atau 

status dalam kelompok individu. Dengan kata lain, telah diamati 

bahwa kelompok berbeda pada variabel dan peneliti berusaha 

mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut 

(Emzir, 2010: 119). 

G. Sistematika Penulisan 

Rangkaian penulisan skripsi ini di susun dengan mengunakan uraian yang 

sistimatis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Adapun wujud dari susunan sistimatikanya adalah sebagai 

berikut. 

Bab I berupa Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Pengegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Kajian 

Pustaka, Metode Penelitian, Sistematiak Penulisan dan Daftar Pustaka. 

Bab II akan membahas Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian 

Ijtihad, Landasan Berijtihad, Syarat-Syarat Ijtihad, Kawasan Ijtihad, Tingkatan 
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Ijtihad, Macam-Macam Ijtihad Ijtihad Intiqai Atau Ijtihad Tarjihi, Ijtihad Insyai, 

dan Ijtihad Komparatif (perbandingan) 

Bab III Hukum Merokok Menurut MTT dan BMNU akan membahas 

Dasar-Dasar Penetapan Hukum  Menurut MTT, Sumber Hukum menurut MTT, 

Metode Penetapan Hukum, Pendekatan, Tehnik Penetapan Hukum. Hukum 

Merokok Menurut MTT, Sumber Hukum Fatwa MTT tentang hukum merokok, 

Metode Penetapan Fatwa, Pola Penetapan Hukum Menurut BMNU, Al-Qur’an 

dan As-Sunnah dalam Prespektif NU, Ber-Mahzab dalam prespektif NU, 

Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah dan Ushuliyyah, Metode Qawli, Metode Ilhaqi, 

Metode Manhaji, Hukum Merokok Menurut BMNU, Sumber Hukum Fatwa 

BMNU tentang hukum merokok, Metode Penetapan Fatwa. 

Bab IV merupakan Analisis Komparatif Perbedaan Istinbath Hukum, Metode 

Ijtihad MTT dalam Menetapkan Hukum Merokok, Metode Istinbath BMNU 

dalam Menetapkan Hukum Merokok, Sumber Hukum dalam Menetapkan Hukum 

Merokok, dalam Hal Merujuk Dalil, dalam Hal Metode Istinbath Hukum, dalam 

Hal Illat Hukum, serta Kelemahan dan Kekuatan Dalil. 

Bab V meliputi Kesimpulan, Saran serta Daftar Pustaka 

 


