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ABSTRAK 

 

Thaharah pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah 

lainnya. Tanpa adanya thaharah mustahil akan terwujud ibadah yang sah karena ibadah 

yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci (thaharah wa 

nadhafah) untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Thaharah menurut bahasa berarti 

bersuci. Menurut syara‟ atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan 

benda-benda lain dari najis dan hadats menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat 

Islam. Thaharah (bersuci) adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam 

beberapa macam ibadah. 

Air adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Dengan air, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan sesuai keinginan kita dan 

mengkonsumsinya agar tetap hidup. Bahkan bukan hanya manusia saja yang 

membutuhkan, akan tetapi makhluk hidup sangat butuh terhadap air. Bisa dilihat bahwa 

sebagian bumi bahkan dalam persentasenya bumi hampir di kelilingi oleh air, sehingga 

bisa dibilang bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan kehidupan 

manusia. 

Dengan itu, sangat diperlukannya peestarian air agar tidak menjadi bencana dan 

mencemari kesehatan makhluk hidup. Berikut akan dipaparkan Cara Menjaga 

Kelestarian Air agar dapat menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. 

Kata Kunci: Thaharah, Air. 
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MOTTO 

 

                                         

 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

 

(QS. Ar-Rum : 41) 
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BAB I 

AIR, THAHARAH DAN IBADAH 

 

A. PENGERTIAN IBADAH 

Hanya orang – orang yang beriman yang memahami bahwa tujuan hidupnya 

adalah untuk beribadah. Jelaslah dalam keadaan bagaimana pun, orang – orang beriman 

menyadari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. ” Aku tidak 

menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” 

(QS.51/Adzariyat:56). 

Ditinjau dari segi bahasa, ibadah memiliki arti taat atau patuh atau menurut. 

Para ahli tauhid mengartikan ibadah dengan meng-Esakan Allah serta menundukkan 

diri dan jiwa kita kepada- Nya. Makna ini didasarkan pada ayat, “ Sembhlah Allah dan 

janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.” (QS.4/An-Nisa‟: 36) 

namun ibadah, menurut Ahli Fiqih, adalah apa yang kita kerjakan untuk meraih 

keridhoan Allah SWT dan mengharap pahala – Nya di akhirat kelak.
1
 

Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang 

dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah 

perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh 

Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi Thaharah, Shalat,Zakat, 

Shaum, Hajji, Kurban, Aqiqah,Nadzar dan Kifarat.
2
 

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk 

kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air 

menutupi 71 persen permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta 

mil3 ) tersedia di bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan lapisan-lapisan 

es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, 

hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam obyek-obyek 

tersebut bergerak mengikuti siklus air, yaitu melalui penguapan, hujan, dan aliran air di 

atas permukaan tanah (run off meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. Air bersih 

penting bagi kehidupan manusia. Di banyak tempat di dunia terjadi kekurangan 

persediaan air.  

Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air), dan gas (uap air). Air merupakan satu-

satunya zat yang secara alami terdapat dipermukaan bumi dalam ketiga wujudnya 

tersebut. 

Dalam suatu lingkungan hidup, air merupakan salah satu sumber kehidupan, air 

juga memiliki peranan penting dalam suatu kelangsungan hidup. Begitu pula dengan air 

yang memiliki peranan yang sama sebagai bahan bakar pada kehidupan kita. Air adalah 

                                                     
1
 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam,(Bogor: Cahaya Salam,2011),389 

2
 Zulkifli, “Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam (Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Tangerang, 2014),27  
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unsur terpenting dalam hidup kita, yang dapat menunjukkan tingkat sehat atau tidaknya 

sebuah area kehidupan manusia misalnya air sungai, mata air, air minum dan 

sebagainya. Pendek kata, air adalah bagian dalam hidup yang tidak remeh.. Tuhan 

menciptakan beraneka ragam makhluk hidup khususnya yang tinggal di alam raya ini, 

dan hampir keseluruhan dari mereka dapat hidup serta tumbuh dan berkembang 

dikarenakan dampak dari peranan air. Terutama kita sebagai manusia merupakan 

simbol dari alam mikrokosmos dan alam merupakan simbol dari makrokosmos. 

Hubungan manusia dan alam begitu eratnya, karena manusia itu sendiri merupakan 

pengejawantahan dari alam itu sendiri. 

Islam, melalui al Qur‟an, memberi penegasan bahwa air tidak semata 

merupakan kebutuhan manusia, untuk ibadah wudhu dan diminum namun juga 

kebutuhan tumbuhan dan hewan. Lebih dari itu, air ternyata menjadi salah satu unsur 

penciptaan makhluk hidup termasuk hewan dan manusia. Ditegaskan juga bahwa tanah 

yang tandus dapat menjadi subur melalui air permukaan, air dalam tanah dan mata air. 

Dalam kajian fiqih, air digunakan untuk menyucikan diri dari hadats. Hadats kecil 

disucikan dengan berwudhu sedangkan hadats besar dengan mandi. Dalam Surat al-

Maida ayat 6 tentang air sebagai sarana bersuci.  

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Maidah ayat 6 yang berbunyi: 

                                    

                                  

                             

                                 

                 

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka 

basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, 

dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) 

atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah 

dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. 

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 

Asbab Nuzul: Dalam hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dijelaskan 

bahwa dalam suatu perjalanan, kalung Aisyah hilang di suatu tempat, sehingga terpaksa 

rombongan nabi bermalam di tempat itu. Pada waktu subuh Rasulullah Saw bangun lalu 

mencari air untuk berwudhu, tetapi beliau tidak mendapatkan air, maka turunlah ayat 
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ini.
3 Salah satu kebutuhan vital manusia adalah air, terutama untuk keperluan minum 

dan bersuci (thaharah). Orang bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makan, tetapi tidak 

tanpa air.  
 

B. PENGERTIAN THAHARAH 

Thaharah (bersuci) menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari 

kotoran yang bersifat hissiy (inderawi) seperti najis dan kotoran yang ma‟nawi seperti 

cacat fisik maupun nonfisik (aib). Sedangkan menurut syara‟, thaharah adalah sesuatu 

yang dihukumi wajib untuk melaksanakan shalat seperti wudhu, mandi, tayammum dan 

menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam thaharah, yaitu wudhu untuk 

menghilangkan hadats kecil, mandi untuk menghilangkan hadats besar serta tayamum 

untuk menggantikan wudlu dalam keadaan tertentu.  

Thaharah pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah 

lainnya. Tanpa adanya thaharah mustahil akan terwujud ibadah yang sah karena ibadah 

yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci (thaharah wa 

nadhafah) untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Thaharah menurut bahasa berarti 

bersuci. Menurut syara‟ atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan 

benda-benda lain dari najis dan hadats menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat 

Islam. Thaharah (bersuci) adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam 

beberapa macam ibadah.
4
 

Thaharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh 

dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan 

diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa 

thaharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. 

Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. 

A. Pembagian Jenis Thaharah 

Ada banyak sudut pandang saat kita membagi thaharah ini. Salah satunya kita 

bisa membagi thaharah secara umum menjadi dua macam pembagian yang besar, yaitu 

thaharah hakiki dan thaharah hukmi. 

1. Thaharah Hakiki 

Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan 

kebersihan badan, pakain dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah 

hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis.  

Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, 

tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. 

Thaharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada 

badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual.  

                                                     
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, 361. Lihat juga dalam al-Suyuti, Lubab al-

Nuqul fi Asbab al-Nuzul, hlm. 108 
4
 Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi‟ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam 

Membangun Budaya Bersih”,( Kediri :Institut Agama Islam Tribakti (IAIT), 2018), 338 
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Caranya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup 

dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, 

harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu 

pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, 

bau dan rasa najisnya.  

2. Thaharah Hukmi 

Sedangkan thaharah hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadats, baik 

hadats kecil maupun hadats besar (kondisi janabah).  

Thaharah secara hukmi tidak terlihat kotornya secara pisik. Bahkan boleh jadi secara 

pisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel 

pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah 

kesucian secara ritual. 

Seorang yang tertidur batal wudhu'-nya, boleh jadi secara pisik tidak ada 

kotoran yang menimpanya. Namun dia wajib berthaharah ulang dengan cara berwudhu' 

bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya. Demikian 

pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, 

lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadats 

besar hingga selesai dari mandi janabah. Jadi thaharah hukmi adalah kesucian secara 

ritual, dimana secara pisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-

olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Thaharah hukmi didapat dengan 

cara berwudhu' atau mandi janabah.
5
 

Thaharah merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan 

merupakan pangkal pokok dari ibadat yang menjadi penyongsong bagi manusia dalam 

menghubungkan diri dengan tuhan . shalay tiada sah bila tiada dengan taharah, hal ini 

sesuai dengan sabda Nabi SAW : 

  ِِ ٍس ْٕ ٍْشِ .غَُٓ   الٌمثم اَ  للُ  َصالَج   تَِغ

 “ Laa yaqbalullaahu shalaatan bighairi thahuurin” 

Artinya : 

“Allah tidak menerima shalat yang tidak dengan bersuci”. (H.R. Muslim)
6
 

 

   Dalil thaharah tertulis dalam Quran surat Al Baqarah ayat 222. Allah SWT 

berfirman menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. 

                                  

                                  

222. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu 

kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; 

dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 

                                                     
5
 Ahmad Sarwat, FIQIH ISLAM (Kitab Thaharah),7 

6
  Moh Rifa‟i, Fiqih Islam Lengkap, ( Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978), 47 
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Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang 

yang mensucikan diri. 

 1. Urgensi Kebersihan dan Perhatian Islam Atasnya  

   a. Islam Adalah Agama Kebersihan 

  Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu -hakiki dan maknawi- merupakan 

bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Dan bahwa Islam 

adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. 

   b. Islam Memperhatian Pencegahan Penyakit 

  Termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan baik yang 

bersifat umum atau khusus. Serta pembentukan pisik dengan bentuk yang terbaik dan 

penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat 

untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemalasan dan keengganan. Sebab wudhu' dan 

mandi itu secara pisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan fitalitas dan 

membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh. 

Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk 

mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti 

yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati 

   c. Orang Yang Menjaga Kebersihan Dipuji Allah 

  Allah SWT telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam 

Al-Quran Al-Kariem (QS. Al-Baqarah : 222). 

                                  

                                  

  222. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 

suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di 

waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. 

apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 

 

 (QS. An-Taubah : 108) 

                                     

                   

  108. janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 

Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari 

pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-
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orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bersih. 

  Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah 

menyukai orang yang membersihkan diriSosok pribadi muslim sejati adalah orang yang 

bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal 

kesucian dan kebersihan. Baik kesucian zahir maupun maupun batin. Sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari shahabatnya : 

  Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan 

perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia 

(menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. (HR. 

Ahmad) 

   d. Kesucian Itu Sebagian Dari Iman 

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan 

nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya 

pun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kulitas 

imannya sangat dipertaruhkan.  

 
Kesucian itu bagian dari Iman (HR. Muslim)  

   e. Kesucian Adalah Syarat Ibadah 

Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait 

erat dengan syah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa 

bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak 

didasari dengan kesucian baik hakiki maupun maknawi. 

 

C.  NILAI PENTING AIR DALAM THAHARAH 

Dalam Islam, air adalah benda yang sangat penting untuk bersuci, baik dari 

hadas maupun najis. Dengan air sebagai alat paling utama untuk bersuci, ibadah 

seseorang akan lebih sempurna dan sah karena telah suci dari hadas maupun najis. 

Namun tak semua air bisa digunakan untuk mensucikan diri. Ddalam mazhab Imam 

Syafi'i, para ulama membagi air menjadi empat kategori beserta hukumnya jika 

digunakan untuk bersuci, antra lain air suci yang menyucikan, air musyammas, air suci 

tetapi tidak menyucikan, dan air mutanajis. Setidaknya, syarat aman banyaknya air 

yang bisa digunakan untuk bersuci adalah sebanyak 2 qullah. Para ulama mazhab Imam 

Syafi berpendapat bahwa jumlah dua qullah kurang lebih sekitar 192,857 liter atau 

tertampung penuh dalam wadah berukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 60 

cm. 

Alat ber thaharah (yakni bersuci) dari najis atau hadats itu ialah dengan air yang 

suci dari najis. Sedangkan air yang suci dari najis itu ialah air yang tidak terdapat 

padanya warna atau pun bau najis. Allah Ta`ala menegaskan tentang kedudukan air 

sebagai alat untuk bersuci dari najis dan hadats : 
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QS. Al-Furqan : 48 

                              

48. Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat 

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat 

bersih, 

Dari Rasyid bin Sa‟ad dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu `alaihi wa 

sallam beliau bersabda: “Sesungguhnya air itu sifatnya suci dan mensucikan kecuali 

bila berubah baunya, atau rasanya, atau warnanya dengan benda najis yang jatuh ke 

dalamnya.” (HR. Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra jilid 1 hal. 260). 

Alat thaharah yang paling pertama dan utama adalah air, tetapi apabila air tidak 

memungkinkan dapat menggunakan debu, dan apabila debu tidak memungkinkan juga 

maka bisa menggunakan batu atau benda keras yang disamakan hukumnya dengan 

batu. 

  Hakikat thaharah adalah memakai air atau tanah atau salah satunya menurut 

sifat yang disyari‟atkan untuk menghilangkan najis dan hadats. Thaharah dari najis 

merupakan usaha untuk mensucikan dan menghilangkan najis ataupun hadats agar 

dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci, karena pentingnya thaharah dalam 

pelaksanaan ibadah. Dan agar najis dapat hilang dan menjadi suci maka diperlukan alat 

ataupun media yang dapat digunakan. Adapun alat yang dapat digunakan dalam 

thaharah yaitu: 

   a) Air, yakni yang suci dan mensucikan, macam-macam air yang suci dan 

mensucikan adalah: 

  (1) Air yang turun dari langit, yaitu air hujan, atau air embun yang masih sifat, 

rasa dan baunya 

 (2) Air yang keluar dari bumi yaitu mata air. Adapun air susu dan air kelapa 

tidak termasuk dalam golongan tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS. Al-anfal:11 yakni: 

                                    

                     

11. (ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu 

penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari 

langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu 

gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh 

dengannya telapak kaki(mu). 

Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu 

sebagai berikut:  

(1) Air muthlaq, yaitu air suci yang mensucikan, maksudnya adalah air yang 

masih murni baik sifat, bau maupun rasanya, dan dapat dikatakan sebagai air yang 
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benar-benar bebas dari kotoran dan kuman, dalam hukum fiqh air tersebut disebut 

dengan air suci yang mensucikan, artinya, air tersebut halal diminum dan dapat untuk 

dipakai menghilangkan najis, baik mukhafafah, mutawasithah, maupun mughaladzah. 

Yang termasuk dalam kategori air mutlaq adalah air hujan, air laut, air sungai, salju 

yang telah cair menjadi air, air embun, air sumur atau air mata air. 

 (2) Air musyammas, yaitu air yang terjemur sinar matahari, hukumnya suci 

mensucikan pada benda lainakan tetapi makruh menggunakannya. Menurut fiqh Islam 

menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang 

terbuat dari seng(besi), tembaga, baja, alumunium tidak dianjurkan karena benda-benda 

tersebut mudah berkarat. Menurut kajian kesehatan menggunakannya tidak dianggap 

sebagai sesuatu yang sehat karena apabila dipakai akan menimbulkan penyakit kulit. 

 (3) Air musta‟mal, yakni air yang sudah dipakai, artinya air yang sudah 

dipakai untuk menghilangkan hadats kecil maupun hadats besar. Hukumnya tidak dapat 

mensucikan dari hadats atau najis , kecuali lebih dari dua kullah.  

(4) Air mutaghayar, yakni air mutlaq yang sudah berubah salah satu dari bau, 

rasa atau warnanya. Perubahan tersebut terkadang berubah karena bercampur dengan 

benda suci, dan terkadang bercampur dengan benda najis. Apabila air itu berubah 

karena benda najis maka menjadi air mutanajis, tapi apabila bercampur dengan benda 

suci maka perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni berubah 

dengan sebab tempatnya seperti air yang mengalir di batu belerang, berubah karena 

lama terletak seperti air kolam, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti 

berubah karena ikan,berubah dengan sebab tanah yang suci atau daun kering yang jatuh 

ke dalamnya. hukum air tersebut adalah suci mensucikan tetapi kalau perubahan itu 

sudah menjadi sangat kotor maka hukumnya tidak mensucikan.
7
 

 

D. JENIS AIR DALAM THAHARAH 

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, terkait dengan 

hukumnya untuk digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam kitab 

fiqh, mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu :  

 air mutlaq 

 air musta‟mal  

 air yang tercampur benda yang suci 

 air yang tercampur dengan benda yang najis. 

Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas : 

1. Air Mutlaq 

Air mutlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu 

masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau 

pun benda najis. Air mutlaq ini hukumnya suci dan sah untuk  digunakan bersuci, yaitu 

untuk berwudhu‟ dan mandi janabah. Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak 

                                                     
7
 Teungku Muhammad Hasbi Asy-Syidieqy, kuliah ibadah, 93. 
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semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang 

boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya.  

Namun belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudhu` atau 

mandi. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan namun setiap air yang 

mensucikan, pastilah air yang suci hukumnya. Diantara air-air yang termasuk dalam 

kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah :  

a. Air Hujan  

Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Bisa digunakan untuk 

berwudhu, mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda.  

Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung 

asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah, sebab kerusakan pada air hujan 

diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia dan zat-zat yang 

mencemarinya itu bukan termasuk najis.  

Namun meski demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum air, air hujan itu 

tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan 

termasuk barang yang najis. Meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan, 

namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah, tercampurnya air hujan 

dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang 

suci dan mensucikan.  

Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja seperti 

perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini, masih 

banyak langit yang biru dan bersih sehingga air hujan yang turun di wilayah itu masih 

sehat.  

b. Salju 

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu samasama air yang turun 

dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju 

yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju.  

Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya 

mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa 

menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai 

media untuk bersuci, baik wudhu`, mandi atau lainnya.  

Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. 

Ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya 

dan juga fungsinya sebagai media mensucian. Di dalam doa iftitah setiap shalat, salah 

satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar disucikan dari 

dosa dengan air, salju dan embun. 

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya bacaan 

apa yang diucapkannya antara takbir dan al-fatihah, beliau menjawab,"Aku 

membaca,"Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau 

menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahankesalahanku 

sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-
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kesalahanku dengan salju, air dan embun ". (HR. Bukhari 744, Muslim 597, Abu Daud 

781 dan Nasai 60)  

c. Embun  

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air 

hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat 

banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari.  

Maka tetes embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci, bisa 

digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudhu, mandi, atau menghilangkan najis.  

Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadits tentang doa iftitah riwayat Abu 

Hurairah ra.  

d. Air Laut  

Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan 

untuk berwudhu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran 

(istinja‟). Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena 

najis. Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun 

hukumnya sama dengan air hujan, air embun atau pun salju. Bisa digunakan untuk 

mensucikan.  

e. Air Zam-zam  

Air Zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. 

Mata air itu terletak beberapa meter di samping ka`bah sebagai semua sumber mata air 

pertama di kota Mekkah, sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya pertama kali 

menjejakkan kaki di wilayah itu. Selain disunnahkan untuk minum air zam-zam, juga 

bisa dan boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu, mandi, istinja‟ ataupun 

menghilangkan najis dan kotoran pada badan, pakaian dan benda-benda. Semua itu 

tidak mengurangi kehormatan air zam-zam.  

Tentang bolehnya air zam-zam untuk digunakan bersuci atau berwudhu, ada 

sebuah hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu „anhu. 

Dari Ali bin Abi thalib ra bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air 

zam-zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudhu`. (HR. 

Ahmad).  

f. Air Sumur atau Mata Air  

Air sumur, mata air dan dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. 

Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa 

memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi atau mensucikan diri, pakaian dan barang 

dari najis.   

g. Air Sungai  

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya 

dengan air sumur atau mata air. Sejak dahuu umat Islam terbiasa mandi, wudhu` atau 

membersihkan najis termasuk beristinja‟ dengan air sungai.  

Namun seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi, 

terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang 
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meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar 

dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan.  

Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan madharat 

yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah 

ternak, limbah WC atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga 

lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu 

menjadi najis meski jumlahnya banyak. Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi 

seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah 

rasa, warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai, 

jelaslah air itu menjadi najis. Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu`, mandi atau 

membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma dan warnanya 

berubah seperti bau najis. Namun umumnya hal itu tidak terjadi pada air laut, sebab 

jumlah air laut jauh lebih banyak meskipun pencemaran air laut pun sudah lumayan 

parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok.  

2. Air Musta’mal  

Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk 

bersuci. Maksudnya adalah air yang menetes dari sisa bekas wudhu‟ di tubuh 

seseorang, atau sisa bekas air mandi janabah. Dimana air itu kemudian masuk lagi ke 

dalam penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air musta'mal. 

Air musta‟mal berbeda dengan air bekas mencuci tangan, atau membasuh muka 

atau bekas digunakan untuk keperluan lain, selain untuk wudhu‟ atau mandi janabah. 

Sehingga air bekas mandi biasa (bukan janabah), tidak disebut sebagai air musta‟mal. 

Jadi bila air dalam suatu wadah jumlahnya kurang dari 270 liter, lalu digunakan untuk 

berwudhu, mandi janabah atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudhu`, 

maka air itu dianggap sudah musta‟mal. 

Air itu suci secara pisik, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci (berwudhu` atau 

mandi). Tapi bila bukan digunakan untuk wudhu` seperti cuci tangan biasa, maka tidak 

dikategorikan air musta‟mal. 

3. Air Yang Tercampur Dengan Barang Yang Suci 

Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang 

bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur 

barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya.  

Namun bila air telah keluar dari kriterianya sebagai air murni, air itu hukumnya suci 

namun tidak mensucikan.  

Tentang kapur barus, ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkan kita untuk memandikan mayat dengan menggunakannya.  

Dari Ummi Athiyyah radhiyallahu „anha bahwa Rasulullah SAW 

bersabda,`Mandikanlah dia tiga kali, lima kali atau lebih banyak dari itu dengan air sidr 

(bidara) dan jadikanlah yang paling akhir air kapur barus (HR. Bukhari 1258, Muslim 

939, Abu Daud 3142, Tirmizy 990, An-Nasai 1880 dan Ibnu Majah 1458).  
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Dan mayat itu tidak dimandikan kecuali dengan menggunakan air yang suci dan 

mensucikan, sehingga air kapur dan bidara itu hukumnya termasuk yang suci dan 

mensucikan. Sedangkan tentang air yang tercampur dengan tepung, ada hadits yang 

diriwayatkan oleh Ummu Hani`. 

4. Air Yang Tercampur Dengan Barang Yang Najis 

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan 

hukum. Yaitu antara air itu berubah dan tidak berubah setelah tercampur benda yang 

najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna atau bau / aromanya.  

a. Bila Berubah Rasa, Warna atau Aromanya  

Bila berubah rasa, warna atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan 

barang najis, maka hukum air itu iut menjadi najis juga. Hal ini disebutkan oleh Ibnul 

Munzir dan Ibnul Mulaqqin.  

b. Bila Tidak Berubah Rasa, Warna atau Aromanya  

Sebaliknya bila ketiga krieteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan 

mensucikan. Baik air itu sedikit atau pun banyak. Dalilnya adalah hadits tentang a`rabi 

(arab kampung) yang kencing di dalam masjid : 

Dari Abi Hurairah ra bahwa seorang a`rabi telah masuk masjid dan kencing di 

dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW 

bersbda,`biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat 

kencingnya itu seember air. Sesungguhnya kalian dibangkitkan untuk memudahkan dan 

bukan untuk menyusahkan. (HR. Bukhari 220, Abu Daud 380, Tirmizy 147 An-Nasai 

56 Ibnu Majah 529). 
8
 

 

E. HIKMAH DAN MANFAAT THAHARAH 

Hikmah dan manfaat thaharah sangatlah banyak, tidak hanya berhubungan 

dengan masalah ritual ibadah semata, tetapi mengandung banyak hikmah dan manfaat 

yang lebih mendalam dan luas. Secara garis besar manfaat thaharah mencakup manfaat 

jasmani dan manfaat ukhrawi bagi thaharah fisik. Yang masing - masing dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Manfaat jasmani Pertama, membasuh seluruh tubuh dan seluruh ruas 

yang ada dapat menambah kesegarandan semangat, menghilangkan 

keletihan dan kelesuan sehingga ia dapat mengerjakan shalat secara 

sempurna, khusyuk dan merasa diawasi Allah SWT. Kedua, bersuci 

merupakan rukun sehat jasmani karena kotoran biasanya membawa 

banyak penyakit dan wabah. Kaum muslimin sangat layak untuk 

menjadi orang yang paling sehat fisiknya, jauh dari penyakit karena 

agama islam telah mengajarkan mereka untuk menjaga kebersihan 

tubuh, pakaian dan tempat tinggal. Ketiga. Bersuci berarti 

memuliakan diri seorang muslim, keluarga dan masyarakatnya 
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2) Manfaat ukhrawi bagi thaharah fisik Pertama, semua orang yang 

memiliki ghirah agama sepakat dapat melakukan tugas ini, tidak 

memandang kaya atau miskin, orang desa atau kota. kedua, thaharah 

dapat mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah 

menghilangkan kotoran dari diri mereka. ketiga, dengan melihat 

seorang mukmin melaksanakan perintah Allah, beramal shaleh 

mencari keridhaan, mengerjakan perintah secara sempurna sesuai 

dengan syari‟at yang ada, akan memupuk keimanan, melahirkan 

rasa diawasi Allah sehingga setiap kali ia melakukan thaharah 

dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Keempat, kesepakatan 

seluruh kaum muslimin untuk melakukan thaharahdengan cara dan 

sebab yang sama dimanapun mereka berada dan berapapun 

jumlahnya, serta kesepakatan umat dalam beramal adalah sebab 

terjalinnya keterpautan antar hati semakin kompak dalam beramal 

akan semakin kuat persatuan mereka. 

3)  Sedangkan esensi thaharah yang lengkap bagi seluruh tubuh ialah:: 

a) Menghilangkan semua bau busuk yang menjadikan tidak nyaman, 

selain tidak disenangi malaikat dan orang shalat bersama dalam 

jama‟ah, dan menyebabkan mereka benci kepada orang yang berbau 

busuk.contohnya pada disyari‟atkan mandi pada hari raya dan mandi 

jumat. 

 b) Supaya tubuh segar dan jiwa bersemangat, tidak dapat diragukan 

lagi bahwa hubungan antara kebersihan tubuh dan ketentraman jiwa 

sangat erat. Contohnya apabila tubuh dibersihkan setelah 

mubasyarah (berhubungan intim), maka kembalilah ruh kepada 

kesegaran dan hilanglah kemalasan dari tubuh.  

c) Memalingkan jiwa dari keadaan bahimiyah kepada malakiyah, 

keseimbangan jiwa dengan syahwat jima‟, menarik jiwa pada sifat 

ke-bahimiyah-an, apabila terjadi demikian kita segera 

mandi(thaharah), maka jiwa kita akan kembali pada sifat 

malakiyyah.  

d) Mensucikan diri dari hadats dan najis memberi isyarat supaya kita 

senantiasa mensucikan jiwa dari dosa dan segala perangai yang keji. 
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BAB II 

KERUSAKKAN LINGKUNGAN PERAIRAN 

 

Manusia telah diberikan peran di muka bumi sebagai khalifah, mengurus, 

memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari 

Allah SWT, berupa bumi dan segala isinya, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dengan 

menjaga keberlangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan 

seluruh makhluk hidup ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Lebih celakanya lagi, 

pesan Tuhan tersebut diabaikan. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru 

membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa 

bencana alam. Sebagaimana di dalam Al-Qur‟an telah dikatakan, bahwa bencana alam 

dan krisis lingkungan adalah ulah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan 

dalam Surat Ar-Rum (30): 41). 

                                        

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
9
 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan 

air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, 

lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan 

merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga 

mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu 

kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah 

untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan 

dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. 

Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dll juga 

mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap 

sebagai pencemaran. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang 

membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari 

tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Ditambah lagi selain polusi 

air merupakan masalah akut di negara berkembang, negara-negara industri/maju masih 

berjuang dengan masalah polusi juga.  

Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik 

dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan/atau 

mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas 

penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, algae blooms, 

                                                     
9 Muh. Sabaruddin Sinapoy,” Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan 

Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,( Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo 
Kendari,2019),87 

https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm
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badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan 

status ekologi air. 

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. 

Sampah organic seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan 

oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang 

dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. 

Industri membuang berbagai macam polutan kedalam air limbahnya seperti 

logam berat, toksin organik, minyak, nutrient dan padatan. Air limbah tersebut memiliki 

efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga 

mengurangi oksigen dalam air. Seperti limbah pabrik yang mengalir kesungai seperti di 

sungai citarum pencemaran air oleh sampah dan Penggunaan bahan peledak untuk 

menangkap ikan 

Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, 

meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, 

pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, 

nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian)  telah menyebabkan pertumbuhan tanaman 

air yang di luar kendali (eutrofikasi berlebihan).Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan 

oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, 

menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot 

lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas bakteri 

menurun. 

 

A. AKIBAT LIMBAH RUMAH TANGGA 

 

Limbah rumah tangga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan.Banyak 

orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan 

masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam 

bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang 

berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem. 

Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat, memiliki permasalahan 

pada pembuangan limbah rumah tangga. Permukiman padat di perkotaan banyak yang 

tidak dilengkapi dengan sumur resapan untuk mengolah kembali air ataupun 

mengendapkan limbah cair rumah tangga yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, 

seperti: mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci alat masak dan alat 

makan, cuci pakaian, cuci kendaraan ataupun aktivitas lainnya. 

Banyak rumah secara sengaja mengalirkan buangan limbah tersebut ke selokan 

ataupun sungai yang ada disekitarnya. Hal ini mengakibatkan munculnya kerusakan 

lingkungan yang akan membawa dampak buruk lain pada kehidupan di masyarakat. 

Bila limbah dibuang langsung ke sungai, air sungai akan tercemar oleh zat kimia dan 

https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm
https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm
https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm
https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm
https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm
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berbagai bakteri berbahaya yang akan menyebar lebih luas. Dengan begitu air sungai 

tidak lagi bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. 

Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah tangga ke 

alam bebas, antara lain; 

1. Dampak dari Aspek Kesehatan, air limbah yang berasal toilet 

mengandung bakteri E. Coli yang dapat menyebabkan penyakit perut 

seperti typhus, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah 

toilet bisa merembes ke dalam sumur (apalagi bila jarak antara sumur 

dan septic tank tidak sesuai baku mutu, seperti yang banyak ditemukan di 

permukiman padat). Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, 

bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, 

seperti; cuci piring, mandi, gosok gigi, wudhu dan kegiatan penggunaan air 

sumur lainnya tanpa melalui proses memasak. 

2. Dampak dari Aspek Lingkungan, jenis limbah tertentu, seperti limbah 

cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat 

keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang 

ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di 

sungai. Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan 

dalam waktu yang berkelanjutan. 

Air mengandung kadar oksigen, dan bisa berkurang saat ada komponen 

lain masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen di dalam air berkurang, maka 

kualitas air pun bisa dikatakan buruk. Di dalam air terdapat ekosistem 

yang harus dijaga keseimbangannya. 

Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan 

mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Tidak hanya hewan-

hewan yang hidup di dalamnya, tumbuhan air pun akan terganggu 

produktivitasnya karena air berguna sebagai pembentuk protoplasma yang 

berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. 

3. Dampak dari Aspek Estetika, seperti halnya limbah padat, air limbah 

yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan 

menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah 

tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. 

Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut: 

a) Limbah Organik,  

Berdasarkan pengertian  secara kimiawi limbah organik  merupakan segala 

limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga meliputi limbah dari mahluk 

hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja mengandung mikroba 

potogen, air seni (urine) umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor) sisa makanan 

(sisa-sisa sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan lain-lain) kertas, kardus, karton, air 

cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain. Limbah tersebut ada yang mempunyai 
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daya racun yang tinggi, misalnya: sisa obat, baterai  bekas, dan air aki. Limbah 

tersebut tergolong (B3) yaitu bahanberbahaya dan beracun, sedangkan limbah air 

cucian, limbah kamar mandi, dapat mengandung bibit- bibit penyakit atau pencemar 

biologis seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Namun secara teknis sebagian 

orang mendefinisakan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari mahluk 

hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya bahan-bahan organik alami namun 

sulit membusuk/atau terurai, seperti kertas, dan bahan organik sintetik (buatan) yang 

sulit membusuk atau terurai. 

a) Limbah Anorganik, 

         Berdasarkan pengertian secara kimawi, limbah yang tidak mengandung unsur 

karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan almunium dari 

kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang 

mengandung unsure nitrogen dan fospor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur 

karbon sehingga tiak dapat di urai oleh mikro organism. Seperti halnya limbah organik, 

pengertian limbah organik yang sering diterapkan dilapangan umumnya limbah 

anorganik dalam bentuk padat (sampah) agak  sedikit  berbeda dengan pengertian 

diatas secara teknis limbah anorganik di definisikan sebagai limbah yang tidak 

dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami  oleh mikro organism pengurai. Dalam 

hal ini bahan organic seperti plastic, karet, kertas, juga dikelompokan sebagai limbah 

anorganik. Bahan- bahan tersebut sulit terurai oleh mikroorganisme sebab unsur 

karbonnya memebentuk  rantai kimia yang kompleks dan panjang. Klasifikasi limbah 

padat (sampah) menurut istilah teknis ada 6 kelompok, yaitu: 

1. Sampah     Organik     mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat semi 

basah berupa bahan- bahan organic yang mudah busuk. 

2. Sampah Anorganikdan organic tak membusuk (rubbish) yaitu limbah 

padat anorganik atau organic cukup kering yang sulit terurai oleh mikro 

organisme, sehingga sulit membusuk, misalnya kertas, plastik kaca dan 

logam. 

3. Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil 

pembakaran. 

4. Sampah bangkai binatang (bead animal), yaitu semua limbah yang berupa 

bangkai binatang. Sampai sapuan (street sweeping), yaitu limbah 

padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang 

tersebar di jalanan. 

5. Sampah industry (industry waste), yaitu sebuah limbah padat 

buangan industri. 
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Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, 

sehingga terjadi pencemaran terhadap air misalkan air bekas mandi dan air 

cucian. Air yang tercemar tidak dapat di gunakan lagi untuk keperluan rumah 

tangga, air yang sudah tercemar dan kemudian tidak dapat di gunakan lagi 

sebagai penunjang kehidupan manusia, akan menimbulkan dampak sosial yang 

sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya, padahal air 

yang di butuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak. Air tidak dapat 

digunakan untuk keperluan industri, kalau air sudah tercemari air tersebut tidak 

bisa di gunakan untuk keperluan industri usaha untuk meningkatkan kehidupan 

manusia tidak akan tercapai.  

Air tidak dapat di gunakan untuk keperluan pertanian, karna airnya sudah 

tercemar maka tidak bisa digunakan lagi sebagai irigasi, untuk pengairan di 

persawahan dan kolam perikanan, karena adanya senyawa anorganik yang 

mengakibatkan perubahan drastis pada pH air.Dampak dari pembungan limbah 

padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah padat organik 

yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap 

(busuk) akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang di 

sertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Limbah organic yang 

mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi (lebih busuk) 

karena protein yang yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas 

ammonia. 

Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan 

penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat di timbulkan adalah: penyakit 

diare dan tikus, penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah 

dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap. 

Berikut ini dampak negative dari limbah rumah tangga yang masuk 

kedalam  lingkungan laut: 

 Eutrofikasi, penyebab terbesar adalah sungai yang bermuara di laut, 

limbah yang terbawa salah satu adalah bahan kimia yang di 

gunakan sebagai pupuk alam pertanian maupun limbah dari 

perternakan dan manusia, salah satu yang paling sering di temukan 

adalah detergen. Eutropikasi adalah perairan menjadi terlalu subur 

sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling 

berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Karena terlalu banyak 

maka alga dan fitoplankton di bagian bawah akan mengalami 
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kematian secara massal, serta terjadi kompetensi   dalam   

mengkonsumsi O2 karena terlalu banyak organisme pada tempat 

tersebut. Sisa respirasi menghasilkan banyak CO2 sehingga kondisi 

perairan menjadi anoxic dan menyebabkan kematian massal pada 

hewan-hewan di perairan tersebut. 

 Plastik, yang menjadi masalah terbesar dan paling berbahaya. Banyak 

hewan yang hidup pada atau di laut mengkonsumsi plastik karena 

kesalahan, Karena tidak jarang plastik yang terdapat di laut akan 

tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik tidak dapat di cerna 

dan akan terusberada pada organ pencernaan hewan ini, sehingga 

menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan kematian melalui 

kelaparan atau infeksi. Plastik terakumulasi karena tidak    mudah     

terurai,     plastik akan photodegrade (terurai oleh cahaya matahari) 

pada paparan sinar matahari, tetepi hanya dapat terjadi dalam kondisi 

kering. Sedangkan dalam air plastik hanya akan terpecah menjadi 

potongan-potongan yang lebih kecil, namun tetap tetep polimer, bahkan 

sampai ke Pe tingkat molekuler. Ketika pertikel-pertikel plastik 

mengambang hingga seukuran zooplankton dan di konsumsi oleh 

hewan lain yang lebih besar, dengan cara inilah plastik kedalam rantai 

makanan. Banyak dari potongan plastik ini berakhir di perut burung- 

burung laut dan hewan laut lain termasuk penyu. Bahan beracun yang 

digunakan dalam pembuatan bahan plastik dapat terurai dan masuk ke 

lingkungan ketika terkena air. Racun ini bersifat hidrofobik (berkaitan dengan 

air) dan menyebar di permukaan laut. Dengan demikian plastik jauh lebih 

mematikan di laut dari pada di darat. Kontaminan hidrifobik juga dapat 

terakumulasi pada jarak lemak, sehingga racun pelasti diketahui mengganggu 

system endokrin ketika di konsumsi, serta dapat menekan system kekebalan 

tubuh atau menurun tingkat     reproduksi.
10 

 

B. AKIBAT LIMBAH PABRIK 

Limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih 

dahulu dapat mencemari air. Material kasar pada limbah akan menyebar ke penjuru 

sungai, kemudian akan menyebarkan bakteri dan virus yang berbahaya. Limbah yang 

dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak 

sedap. 

                                                     
10

 Rosmidah Hasibuan,” Analisis Dampak Limbah/SampahRumah Tangga Terhadap 

Pencemaran Lingkungan Hidup”,( Labuhan batu: Dosen Tetap STKIP Labuhan batu,2016),47 
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Pabrik-pabrik yang membuang limbahnya secara ilegal merupakan salah satu 

faktor utama pencemaran air di seluruh dunia.Pembuangan limbah yang dilakukan 

secara illegal dapat mengontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada 

kehidupan lingkungan laut/sungai dan sekitarnya.Limbah yang dibuang dapat berupa 

bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, air yang terkontaminasi, gas, atau bahan 

berbahaya lainnya.Limbah-limbah tersebut akan mencemari air sungai/laut. Apabila air 

yang terkontaminasi limbah dikonsumsi oleh manusia, gejala-gejala kesehatan yang 

bisa berbahaya bisa timbul.                                         

Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau 

seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik 

berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang, berbau 

menyengat. Seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah 

pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri 

tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan 

merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri 

yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. 

Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium di mana ketiganya sangat 

berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang 

terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar teluk Minamata memakan ikan 

yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut 

penyakit Minamata. 

Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, 

meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, 

pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, 

nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian) telah menyebabkan pertumbuhan tanaman 

air yang di luar kendali (eutrofikasi berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini 

menyebabkan oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh 

hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, 

dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan 

mati, dan aktivitas bakteri menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi 

atas 4 kelompok, yaitu:  

1. Dampak terhadap kehidupan biota air 

Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar 

oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air 

membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya 

bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi 

pada air limbah juga terhambat. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi 

kematian organisme, apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu 

2. Dampak terhadap kualitas air tanah  

Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara lain:   

 Air sebagai media untuk hidup mikroba pathogen, 

https://www.sehatq.com/artikel/penyakit-akibat-pencemaran-air-yang-perlu-diwaspadai
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 Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, 

 Jumlah air yang tersedia tidak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak 

dapat membersihkan diri,   

 Air sebaga media untuk hidup vector penyakit. 

3. Dampak terhadap kesehatan 

4. Dampak terhadap estetika lingkungan 

Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka 

perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang 

menyengat disamping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah 

limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan.
11

 

Pada saat ini lingkungan hidup semakin tercemar disebabkan oleh ulah manusia itu 

sendiri. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi pada saat kejayaan peradaban 

Islam. Hal tersebut dapat dilihat di Kota Baghdad yang didirikan oleh Khalifah al-

Mansur pada tahun 762 M . Baghdad adalah kota-kota yang tertata rapi, dengan saluran 

sanitasi pembuang najis di bawah tanah serta jalan-jalan luas yang bersih dan diberi 

penerangan pada malam hari. Al-Mansur percaya bahwa Baghdad adalah kota yang 

akan sempurna untuk menjadi ibu kota Khilafah. Al-Mansur sangat mencintai lokasi itu 

sehingga konon dia berucap, “Kota yang akan kudirikan ini adalah tempat aku tinggal 

dan para penerusku akan memerintah”.
12

 

 Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, dalam aktivitas kita dalam 

memenuhi kebutuhan hidup hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemar 

antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah/limbah 

industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau ataupun ke 

dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa 

pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak 

menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman 

air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. 

Antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. 

Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan 

manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan 

manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. 

Dengan adanya hubungan dinamis-sirkuler antara manusia dan lingkungan hidupnya, 

dapat dikatakan hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang 

secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat 

berkembang ke arah yang optimal. 

Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman 

tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan 

                                                     
        

11
 https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/Pencemaran Air,Pengertian, Penyebab 

dan.Dampaknya. 

        
12

 Priyoto,”Penerapan Konsep Kota Islami dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Budaya 

Masyarakat”,( Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik UNTAG Surabaya), 85. 
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kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Agama 

dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. 

Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya 

pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan 

tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. 

Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan 

menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan 

setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, 

lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri 

manusia sendiri. Seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41 : .  

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. al-Rum: 41). 
13

 

Agama terutama Islam sebenarnya mempunyai pandangan (konsep) yang 

sangat jelas terkait konservasi dan penyelamatan lingkungan. Islam merupakan agama 

yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada 

Tuhan. Alam semesta termasuk bumi yang kita tempati ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh 

karena itu mengenal, memahami dan memelihara alam merupakan bagian dari 

keimanan seseorang kepada Yang Maha Menciptakan alam. Dengan kata lain, perilaku 

manusia terhadap alam lingkungannya merupakan cerminan dari akhlak dan keimanan 

seseorang. Dalam Islam, memelihara lingkungan merupakan kewajiban yang setara 

dengan kewajiban ibadah-ibadah sosial yang lain, bahkan setara dengan kewajiban 

mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan berhaji.
14

 

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi isu global yang 

penanganannya memerlukan keterlibatan seluruh umat manusia di bumi ini, tidak 

terkecuali Indonesia. Bahkan, peran Indonesia sebagai negara dengan umat muslim 

terbesar di dunia, diharapkan dapat memberikan andil besar dalam membantu 

menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, dengan mengedepankan pendekatan 

agama. Penyelamatan lingkungan harus menjadi sebuah gerakan bersama, bukan hanya 

individual semata. Kerusakan lingkungan yang terjadi saar ini akan memberi dampak 

buruk yang besar bagi kehidupan manusia. Pondok pesantren dapat berperan besar 

dalam upaya penyelamatan lingkungan, antara lain dengan menanamkan pemahaman 

lingkungan melalui aspek keyakinan bahwa menjaga lingkungan, seperti menanam 

pohon dan usaha lainnya adalah bagian dari ibadah serta kecintaan kita terhadap alam.
15

 

                                                     
        

13
 Safrilsyah, Fitriani,”Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”,( Prodi 

Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2014), 62 

       
14

 Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan 

Lingkungan dalam Perspektif Islam), (Yogyakarta : Deputi Komunikasi Lingkungan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Majelis Lingkungan Hidup 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), 3 . 

        
15

 https://ekopesantren.com/site/blog/5-pendekatanagama.html  
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   Agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kegiatan penyelamatan 

lingkungan merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama. Penyelamatan 

lingkungan merupakan bagian dari kegiatan penghambaan diri (ibadah) dan pemenuhan 

tugas sebagai khalifatullah fil ardl. Setiap manusia harus aktif dalam kegiatan 

penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari keterpanggilan dakwah dan penegakan 

nilai-nilai ajaran Islam
16

 

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Ri‟ayah al-Bi‟ah fi Syari‟ah al-Islam 

(2001)
17

, menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan 

lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap 

menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa memelihara 

lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-

syari‟ah). Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-

syari‟ah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha 

wajibun (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya 

wajib). 

Pemeliharaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menciptakan 

kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Hal sesuai dengan konsep maqasidul 

syariah (tujuan syariah agama) yang dirumuskan dalam kulliat al-hams: 1) hifdzu al-

nafs (melindungi jiwa) 2) hifdzu al-aql (melindungi akal pikiran), 3) hifdzu al-mal, 

(melindungi harta benda/properti), 4) hifdzu alnasb (melindungi keturunan/nasab), 5) 

hifdzu al-din (melindungi agama) yang dianutnya.
18

 

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi 

kelimatujuan syariah tersebut. Oleh karena itu seluruh perilaku yang mengarah 

kepadakerusakan lingkungan hidup, maka searti (semakna) dengan perbuatan jiwa, 

akal, harta,keturunan, dan agama yang dianutnya (diikuti). Demikian juga sistem 

penerapan hukuman (sanksi) orang yang melanggar kerusakan lingkungan hidup adalah 

berupa denda dan hukuman kurungan (at-ta‟zir) yang ditentukan oleh pemerintah 

(waliyyul amr).
19

 

 

                                                     
        

16
 http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/in/artikel-agama-dan-penyelamatan-lingkungan--

detail-246.html 
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 http://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/fiqih-lingkungan/ 
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 Yusuf al-Qardhawi, Ri‟ayatu al-Bi‟ah fi as-Syari‟ah al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Syuruq, 
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 BAB III 

ADAB ISTINJA BERHUBUNGAN DENGAN AIR 

 

 Istinja (cebok) menurut fiqih adalah menghilangkan najis akibat buang air kecil 

atau besar dengan air atau benda lain yang dapat menyucikan. Najis yang harus 

dihilangkan itu bisa berupa tinja, air kencing, wadi (yaitu lendir yang keluar setelah 

buang air kecil), dan nadzi (yakni lendir yang kekuar dari kemaluan karena gelora nafsu 

birahi). 

 Hukum istinja adalah wajib . bagi yang tidak melakukannya terhitung dosa. 

Ibnu Abbas ra. Memberitahukan, Muhammad Rosulullah saw. Bersabda, “pada 

umumnya siksa kubur itu karena kecing, karena itu bersucilah kamu dari kencing. (HR. 

Bazaar dan Thobroni dan disahkan oleh Hakim). 

 Sepintas buang air dan istinja adalah masalah sepele, namun dalam ajaran islam 

ada etikanya.
20

 Ketika buang air kecil (kencing) kita umat muslim dianjurkan 

melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Alasan paling sederhana adalah 

bahwa air kencing merupakan benda najis sehingga kita harus hati-hati dari najis 

tersebut. 

Pada kehidupan sehari-hari, umumnya laki-laki buang air kecil dengan cara 

berdiri, sedangkan perempuan dengan jongkok atau duduk pada toilet duduk. Kencing 

sambil berdiri akan menimbulkan percikan yang akan membuat badan dan pakaiannya 

najis. Di samping itu, duduk juga lebih terlindungi dari pandangan mata. Umar 

meriwayatkan, Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam melihat saya saat kencing 

sambil berdiri. Maka beliau bersabda, “Hai Umar, janganlah kamu kencing sambil 

berdiri!” Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, juga diriwayatkan 

dari Jabir bin Abdillah. Namun juga dinyatakan lemah oleh Al-Baihaqi dan yang 

lainnya. 

Permasalahan tentang penggunaan toilet duduk tampak begitu simpel di mata 

manusia secara umum, tetapi dalam Islam permasalahan ini juga mendapatkan 

proporsinya yang tepat utamanya di dalam hadis Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa 

Sallam. 

 

A. ETIKA BERSUCI MENGGUNAKAN AIR SETELAH ISTINJA 

Menggunakan air secara hemat. Sesuai dengan hadits Anas bin Malik riwayat 

alBukhari dan Muslim tentang berwudhu‟nya Nabi dengan air yang hanya seukuran 1 

mud (sekitar 0,75 liter) di atas. 

Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu 

pada lubang tempat keluarnya air kencing. Atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar 

mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan mengosok-gosoknya 

dengan tangan kiri. 

                                                     
20 Syamsul Rijal Hamid, Op.Cit,397 
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Ada beberapa adab buang hajat yang dianjurkan dalam agama Islam. Di 

antaranya adalah adab berikut ini: 

1. Tidak Buang Hajat di Tempat yang Biasa Didatangi dan Digunakan 

Manusia 

Saat akan buang hajat, pastikan Anda tidak melakukannya di tempat yang biasa 

didatangi atau digunakan manusia. Misalnya seperti tempat umum, tempat berteduh, 

pasar, dan juga jalanan umum. Jangan juga membuang hajat dekat dengan sumur atau 

sumber air yang biasa digunaka sehari – hari. 

Buang hajat di tempat – tempat tersebut dapat mengganggu dari banyak orang. 

Sedangkan Islam sangat menjaga hak – hak manusia lain. Selain itu, orang yang merasa 

terganggu juga bisa mendoakan keburukan atau bahkan laknat. 

2. Tidak Buang Hajat di Tempat yang Airnya Menggenang 

Kadang – kadang, bisa saja Anda menemukan tempat mandi yang tidak 

memiliki pembuangan atau aliran air. Sehingga, air mandi akan menggenang di tempat 

tersebut. Jika Anda mandi di tempat seperti ini, hindarilah buang air kecil. 

Buang air kecil di tempat seperti itu akan menimbulkan kekhawatiran. Seperti 

najis yang terciprat kemana – mana atau dikhawatirkan akan terkena baju yang akan 

kita gunakan. Sehingga, baju tersebut jadi tidak bisa digunakan untuk beribadah. 

Hal ini juga sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa‟i dan 

Imam Abu Dawud: 

“Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam telah melarang kencingnya 

seseorang di tempat mandinya.”(HR. An-Nasa‟i dan Abu Dawud) 

Akan tetapi, perlu dipahami juga bahwa larangan ini hanya berlaku di tempat 

mandi yang airnya tergenang. Jika tempat mandi tersebut memiliki saluran pembuangan 

air yang mengalir, maka larangan ini menjadi tidak berlaku. 

3. Tidak Buang Hajat di Tempat yang Airnya Tidak Mengalir 

Adab selanjutnya adalah buang air atau buang hajat di tempat yang airnya tidak 

mengalir. Misalnya kolam, danai, atau tempat – tempat semacam itu. Hal ini terdapat 

dalam sebuah hadits, yaitu: 

Sahabat Jabir Radhiyallahu „Anhu pernah mengatakan: 

“Bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam melarang kencing di tempat yang 

airnya berhenti, tidak mengalir ke tempat lain.” 

Buang air dalam kolam yang airnya banyak memang tidak akan mengubah 

kesucian dari air tersebut. Namun, hal ini masuk dalam adab yang diajarkan oleh Islam. 

Di samping itu, jika ada banyak orang yang melakukan hal tersebut, maka air kolam 

yang tadinya tetap suci perlahan – lahan akan rusak karena najis yang terkumpul di 

sana. 

4. Memilih Tempat yang Tanahnya Lembek 

Jika memang harus buang air di atas tanah, pastikan Anda mencari tempat yang 

tanahnya lembek dan tidak keras. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati – hatian. 

Buang air kecil di tempat yang tanahnya keras akan lebih rentan terciprat ke tempat 
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lain. Sedangkan tanah lembek akan lebih meminimalisir hal tersebut. Selain itu, tanah 

yang lembek juga lebih mampu untuk menyerap hajat yang Anda keluarkan. 

Yang dimaksud dengan tanah keras dalam hal ini tidak terbatas pada material tanah 

saja. Tapi termasuk juga batu, cor-coran, dan material sejenis yang berbahan keras dan 

tidak dapat menyerap air. 

 

Adab-adab istinja‟  

a. Menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan. Dalilnya 

adalah sabda Rasulullah SAW : 

 عن أبي قتادة  قال: قال رسول اللهه sللل يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو

عليه واللفظ لمسلم 0بول ول يتمسح من الخالء بيمينه ول يتنفس في الناء   متفق  

Dari Abi Qatadah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu 

kencing maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air 

besar jangan cebok dengan tangan kanan. Dan jangan minum dengan sekali nafas".(HR. 

Muttafaq 'alaihi). b. Istitar (memakai tabir penghalang) agar tidak terlihat orang lain. 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW 

"Bila kamu buang air hendaklah beristitar (menutup tabir). Bila tidak ada tabir 

maka menghadaplah ke belakang.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

c. Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah SWT.  

Atau nama yang diagungkan seperti nama para malaikat. Atau nama nabi SAW. 

Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bila masuk ke tempat buang 

hajat, beliau mencopot cincinnya. Sebab di cincin itu terukir kata "Muhammad 

Rasulullah".   

d. Tidak Menghadap Kiblat.  

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu mendatangi 

tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. "(HR. Bukhari 

dan Muslim) 

Dari  Abu Ayyub radhiyallahu „anhu,"Janganlah menghadap kiblat saat kencing 

atau buang hajat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat" (HR. Sab‟ah) 

e. Masuk tempat buang air dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.  

 Disunnahkan ketika masuk membaca doa : Bismillahi auzu bika minal 

khubutsi wal khabaits.   

Dari Anas bin Malik radhiyallahu „anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila 

masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucap,”Dengan nama Allah, aku berlindung 

kepada-Mu dari syetan laki dan syetan perempuan. (HR. Sab‟ah) 

Ketika keluar disunnahkan untuk membaca lafaz : Ghufraanaka, 

alhamdulillahillazi azhaba `anni al-aza wa `aafaani. 
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 f. Tidak Sambil Berbicara 

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila dua 

orang diantara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara. 

Karena sesunguhnya Allah murka akan hal itu.
21

 

 

B. ETIKA BERSUCI MENGGUNAKAN BATU, KAYU, DAN KERTAS   

PASCA ISTINJA 

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang kamil (sempurna) dan 

mutakamil (menyempurnakan). Ajaran Islam meliputi keseluruhan aspek kehidupan 

dengan seperangkat sistem ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Sebenarnya, jika kita 

mengacu kepada sumber ajaran Islam kita akan menemukan ajaran-ajaran Islam tentang 

peduli kepada lingkungan. Rasulullah Muhammad S.A.W. mencontohkan umatnya 

untuk berhemat air dalam berwudhu. Dikutip dari hadist yang dikemukakan Anas bin 

Malik R.A.: “Rasulullah S.A.W. berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu 

sha‟ hingga lima mud” (H.R. Al Bukhari No. 194). Satu mud adalah suatu takaran yang 

setara dengan sebanyak isi telapak tangan berukuran sedang, jika mengisi keduanya 

kemudian membentangkannya itulah yang dikatakan satu mud. Berdasarkan hadist ini 

diketahui bahwa Rasulullah S.A.W. hemat dalam menggunakan air untuk berwudhu. 

Pemborosan air wudhu perlu dihindari untuk menghindari perilaku mubazir (berlebih-

lebihan). Bahkan Rasulullah SAW melarang boros air meskipun di sungai yang 

mengalir (HR. Ahmad No. 6768 dan 7065; dan Ibnu Majah No.419) 

Idrus mengemukakan adanya tiga tahapan dalam beragama yang dapat menjadi 

sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam.
22

 Pertama ta`abbud, yaitu, 

menjaga lingkungan merupakan impelementasi kepatuhan kepada Allah. Kedua, 

ta`aqquli, yaitu menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan 

yang sangat dapat difahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup 

makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan 

keseimbangan dan keserasiannya serta keterkaitan satu sama lain. Ketiga, takhalluq, 

yaitu menjaga lingkungan sebagai akhlak, tabi`at dan kebiasaan setiap orang. Menjaga 

lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari 

kebiasaan atau keseharian setiap manusia sehingga keseimbangan dan dan kelestarian 

alam terjadi dengan dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman dan sebab-

sebab lain. Nampaknya, masih banyak perilaku beragama belum mencakup ketiga 

tahapan tersebut.  

Etika Islam masih merupakan teori yang dijadikan kajian tanpa implementasi, 

sementara ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi pun masih berada di atas kertas 

kerja laporan penelitian dan seminar-seminar terbatas. Melihat kesenjangan ini, kami 

terpanggil untuk membangun keterhubungan bagi terlaksanannya diseminasi penemuan 

yang dilandasi spirit Islam dalam menunjukkan Islam sebagai ajaran yang tidak 

                                                     
21 Ahmad Sarwat, Op.Cit,59 
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 Muhammad Idrus, “Islam dan Etika Lingkungan” (www.mohidrus.wordpress.com.) 
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berlawanan dengan etika bahkan mengandung ajaranajaran yang mendorong umatnya 

untuk peduli pada lingkungan. 

 

Jika menggunakan batu, maka patut memperhatikan beberapa syarat yang 

disinggung Syaikh Salim bin Sumair Al Hadlrami dalam kitabnya Safinatun Naja. 

" Syarat beristinja hanya dengan menggunakan batu ada delapan, yakni dengan 

menggunakan tiga buah batu, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis, 

najisnya belum kering, najisnya belum pindah, najisnya tidak terkena barang najis 

yang lain, najisnya tidak melampaui shafhah dan hasyafah, najisnya tidak terkena air, 

batunya suci." 

Syeikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja memberikan penjelasan 

sebagai berikut. 

" Ketahuilah, bahwa segala sesuatu yang dapat diqiyaskan dengan batu secara 

hakiki—yakni apapun yang padanya terdapat empat batasan—maka dapat digunakan 

untuk beristinja'. Yang demikian itu disebut batu secara syar'i." 

Selain menggunakan batu ada barang-barang lain yang juga dapat dijadikan alat 

untuk beristinja‟. Barang-barang ini, sebagaimana dijelaskan Syaikh Nawawi, secara 

syar‟i disamakan dengan batu bila memenuhi empat buah syarat sebagai berikut:  

1. Barangnya suci. Tidak bisa beristinja‟ dengan menggunakan suatu barang 

najis atau mutanajis (barang yang terkena najis). Tentunya ini justru akan lebih 

menambah kenajisan tempat yang akan dibersihkan, bukan malah membersihkannya.  

2. Barangnya padat. Tidak cukup beristinja‟ dengan menggunakan sesuatu yang 

basah baik berupa batu atau lainnya seperti minyak bunga mawar atau air cuka.  

3. Barang yang dipakai beristinja‟ berupa sesuatu yang dapat menghilangkan 

dan menyerap najisnya. Maka tidaklah cukup beristinja‟ dengan kaca atau bambu yang 

licin.  

4. Bukan sesuatu yang dihormati. Apa pun yang memenuhi keempat syarat 

tersebut maka dapat dijadikan pengganti batu untuk beristinja‟. Seumpama tisu, daun 

yang telah kering, batu bata dan lain sebagainya bisa digunakan untuk beristinja‟ karena 

ia memenuhi keempat syarat di atas. Sebagai penutup Syaikh Nawawi menyatakan: 

Bila beristinja‟ dengan air disunahkan mendahulukan membersihkan bagian 

qubul dari pada dubur, sebaliknya bila menggunakan batu disunahkan mendahulukan 

bagian dubur dari pada qubul”.Wallahu a‟lam. (Yazid Muttaqin)
23
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