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BAB II  

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori – teori yang digunakan dalam 

pembangunan efisiensi penggunaan air pada sistem kran wudhu otomatis. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Romi Wijaya (2015), melakukan penelitian “APLIKASI 

MIKROKONTROLER PADA SISTEM KRAN AIR WUDHU OTOMATIS 

DENGAN TAMPILAN LCD  (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) DAN OUTPUT 

SUARA YANG DIIMPLEMENTASIKAN PADA MESJID ATAU MUSHALLA” 

pada penlitian ini melakukan pembuatan sistem pengontrolan kran air dengan 

memanfaatkan sensor PIR (Napion Mn12111) dan menggunakan Mikrokontroler 

sebagai pengendali proses. Hasil yang didapat dari otomatisasi pengontrolan kran 

air ini adalah menghindari pemborosan, dan memanfaatkan tampilan LCD dan 

output suara. Kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini cara memanfaatkan 

sensor PIR agar kran dapat bekerja secara otomatis dan cara membuat sensor PIR 

agar dapat membaca suatu objek yang mendekat. 

Budi Eko Sulistiyono Dkk (2015), melakukan penelitian “RANCANG 

BANGUN KRAN AIR WUDHU OTOMATIS DAN KONTROL BAK AIR 

BERBASIS ARDUINO” hasil dari pada penelitian ini adalah memanfaatkan 

arduino sebagai alat pengontrol sensor dan efektifitas sensor ultrasonic dalam 

mendeteksi level air dan efektifitas sensor PIR dalam mendeteksi keberadaan 

objek/manusia. Kontribusi dari penelitian ini dalam cara agar arduino dapat 

mengontrol sensor. 

Jufrizel Dkk (2015), melakukan penelitian “PERANCANGAN 

PROTOTYPE KRAN WUDHU OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO 

UNTUK MENGHEMAT AIR MENGGUNAKAN SENSOR PING” pada hasil 

penelitian ini terdapat 2 buah tabel perbandingan antara menggunakan kran manual 

dengan kran otomatis serta memanfaatkan sensor ping untuk mengetahui 
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karakteristik dari sensor ping dan menganalisa dari data jarak yang dihasilkan oleh 

sensor ping. Kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini bagaimana arduino 

bekerja dengan sensor ping dan perbandingan antara kran otomatis dengan kran 

manual. 

Rozeff Pramana Dkk (2015), melakukan penelitian “KRAN AIR WUDHU’ 

OTOMATIS BERBASIS ARDUINO ATMEGA 328” hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sensor PIR ini dapat mendeteksi objek dalam jarak maksimum 15 cm. Dari 

hasil perbandingan menggunakan kran manual ultrasonik otomatis terjadi selisih 

20% lebih hemat menggunakan kran otomatis dari pada menggunakan kran manual. 

Penggunaan sensor PIR pada penelitian ini memiliki sensitifitas sangat rendah, 

dimana pembacaan sensor ini harus tepat dengan objek, jika objek tidak sesuai 

maka sensor tesebut tidak dapat berkerja. Kontribusi yang diperoleh dari penelitian 

ini  bagaimana agar tingkat sensitifitas sensor PIR dengan objek dapat diminimalisir 

dan menganalisis perbandingan tabel kran otomatis dengan kran manual. 

Moh Vita Nur Adhitya Dkk (2015), melakukan penelitian 

“PERANCANGAN DAN REALISASI KERAN DAN PENGISIAN TANGKI AIR 

OTOMATIS DENGAN SENSOR ULTRASONIK DAN LIQUID WATER 

LEVEL MENGGUNAKAN AT-MEGA 328” pada hasil penelitian ini sebuah 

keran otomatis mengunakan sensor ultrasonic yaitu sensor yang akan mendeteksi 

adanya objek dan mengeluarkan air secara otomatis. Pada pengisian tangki air 

untuk mencegah air meluap digunakan sensor water level yang akan secara otomatis 

mengisi pada saat sensor berada dilevel low dan juga akan secara otomatis berhenti 

mengisi pada saat berada dilevel full sehingga tidak ada lagi air yang terbuang 

percuma akibat kelalaian pengguna. Kedua sensor yang digunakan akan dikontrol 

oleh sebuah mikrokontroller yaitu AT-Mega 328. Kontribusi dari penelitian ini 

bagaimana cara melakukan pembacaan sensor ultrasonic untuk membaca level air. 

Rausan Fikri Dkk (2015), melakukan penelitian “RANCANG BANGUN 

SISTEM MONITORING KETINGGIAN PERMUKAAN AIR 

MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA328P BERBASIS WEB 

SERVICE” yang dilakukan penelitian ini sistem monitoring ketinggian permukaan 
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air dengan menggunakan mikrokontroler Atmega328P berbasis web service. 

Sistem perangkat secara garis besar terdiri atas mikrokontroler Atmega328P, sensor 

ultrasonic HC-SR04, sensor suhu dan kelembaban DHT-11, modul ultrasonic HC-

05 dan modul ultrasonic ENC28J60. Sistem juga dilengkapi dengan panel surya 

dan baterai berkapasitas 35Ah sebagai sumber  listrik. Setelah dilakukan pengujian, 

alat ini memiliki keakuratan rata-rata sebesar 96,48% dalam menentukan 

ketinggian permukaan air. Hasil dari pengukuran dapat diakses secara online dan 

realtime pada sebuah halaman web yang ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. 

Ketinggian maksimum yang dapat diukur alat ini sebesar 2,5 m dengan rentang 

waktu pengukuran setiap 10 menit. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur 

ketinggian permukaan air.. Hasil pengujian menunjukkan, sistem monitoring ini 

dapat menampilkan ketinggian air secara 7thern dan melakukan pengisian air secara 

otomatis pada saat bak penampungan air kosong dan menghentikan proses 

pengisian saat air mencapai ketinggian yang telah diatur pengguna yaitu 20 cm, 

sehingga memudahkan dalam mengontrol persediaan air. Kontribusi yang 

diperoleh dari penelitian ini bagaimana cara kerja sensor ultrasonic sebagai 

pendeteksi tingkatan air dan pengontrolan secara real time. 

Agustiawan Dkk (2017), melakukan penelitian “EFISIENSI RANCANG 

BANGUN KERAN WUDHU OTOMATIS HEMAT AIR” pada penlitian ini yaitu 

efisiensi rancang bangun keran otomatis menggunakan relay sebagai pengganti 

mikrokontroler yang dikombinasikan dengan sensor PIR. Sensor PIR mendeteksi 

pergerakan tangan maka solenoid akan membuka valve pada sehingga air mengalir. 

Dari hasil eksperimen diperoleh dengan menggunakan relay keran otomatis 

berfungsi dengan tingkat kinerja 70%. Selain itu, keran otomatis dapat menghemat 

air wudhu sebanyak 41,8% dibandingkan dengan keran konvensional. Kontribusi 

yang diperoleh dari penelitian ini cara kerja sensor PIR dipadukan dengan kran 

secara langsung. 

Jufrizel, MT, Weni Puji Hastuti, M.KP (2017),  melakukan penelitian 

“MANFAAT PEMBUATAN PERENCANAAN KRAN WUDHU OTOMATIS 

BAGI KEMASLAHATAN UMAT ISLAM” hasil dari pada penelitian ini adalah 

mengatasi permasalahan pemborosan air tersebut dapat dilakukan dengan membuat 
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prototype kran wudhu otomatis berbasis arduino uno menggunakan sensor ping 

dengan tujuan untuk menghindari pemborosan air dan menghindari resiko kran 

mudah rusak dalam berwudhu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah telah 

tercapainya tujuan penghematan air dalam pengambilan wudhu menggunakan alat 

pengendali kran otomatis, hal ini terbukti dengan volume air yang dibutuhkan saat 

menggunakan sistem otomatis hanya membutuhkan air ± 600 mili liter dimana pada 

penggunaan alat pengendali kran manual adalah ± 1.076 mili liter. Kontribusi dari 

penelitian ini dalam cara menggunakan sensor ultrasonic sebagai inputan. 

Rina Latuconsina Dkk (2017), melakukan penelitian “PEMANFAATAN 

SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED RECEIVER) DAN MIKROKONTROLER 

ATMEGA 16 UNTUK EFISIENSI PEMAKAIAN AIR WUDHU” hasil dari 

penelitian ini adalah perancangan kran yang menggunakan sensor PIR sebagai 

pendeteksi gerakan, Arduino Atmega 328 sebagai pengendali dan juga 

menggunakan solenoid valve sebagai kran yang bisa menutup secara otomatis saat 

tidak ada kegiatan pengambilan air wudhu, sehingga penggunaan air tetap stabil 

dan tidak ada pemborosan dalam penggunaannya. Kontribusi dari penelitian ini 

bagaimana arduino dapat mengendalikan dan menggunakan solenoid valve. 

Irvawansyah (2018), melakukan penelitian ” PROTOTYPE SISTEM 

MONITORING DAN PENGONTROLAN LEVEL TANGKI AIR BERBASIS 

SCADA” pada hasil penelitian ini mengembangkan prototype system peringatan 

dini banjir dengan menggunakan sensor ultrasonic yang diintergrasikan dengan 

arduino uno untuk mengukur ketinggian air. Hasil dan Pembahasan dari penelitian 

yang didapat adalah sensor ultrasonic dapat membaca ketinggian air dan modul 

GSM Shield dapat mengirimkan informasi data ketinggian air yang sudah dibaca 

oleh sensor ultrasonic, serta miniatur pintu air dapat membuka dan menutup sesuai 

dengan perintah yang dikirim melalui pesan singkat oleh operator. Kontribusi dari 

penelitian ini penggunaan cara pengirimian notifikasi berupa pesan singkat dan 

informasi pesan. 

Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan memanfaatkan sensor leap motion 

sebagai sensor pembaca objek, sensor ultrasonic sebagai pembaca level air dan 
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motor servo dengan kran sebagai pengganti keran konvensional untuk diterapkan 

pada sistem ini menggunakan konsep pembacaan objek tangan oleh leap motion  

sebagai inputan gerakan berwudhu, seperti pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan Romi Wijaya, (2015) yaitu memanfaatkan sensor PIR (Napion 

Mn12111) dan menggunakan Mikrokontroler sebagai pengendali proses. Kemudian 

Pada penelitian terdahulu dari Budi Eko Sulistiyono, Dkk. (2015) memanfaatkan 

arduino sebagai alat pengontrol sensor dan efektifitas sensor ultrasonic dalam 

mendeteksi level air dan efektifitas sensor PIR dalam mendeteksi keberadaan 

objek/manusia. Kemudian penelitian Jufrizel, Dkk. (2015) menjelaskan tentang 

cara memanfaatkan sensor ping untuk mengetahui karakteristik dari sensor ping dan 

menganalisa dari data jarak yang dihasilkan oleh sensor ping. Kemudian penelitian 

terdahulu dari Rozeff Pramana, Dkk. (2015) mengenai pengujian sensor pir yang 

dapat mendeteksi objek dalam jarak maksimum 15 cm dan penggunaan sensor PIR 

ini memiliki sensitifitas sangat rendah, dimana pembacaan sensor ini harus tepat 

dengan objek, jika objek tidak sesuai maka sensor tesebut tidak dapat berkerja. 

Kemudian penelitian terdahulu dari Moh Vita Nur Adhitya Dkk (2015) 

menjelaskan mengenai sebuah keran otomatis mengunakan sensor ultrasonic yaitu 

sensor yang akan mendeteksi adanya objek dan mengeluarkan air secara otomatis. 

Pada pengisian tangki air untuk mencegah air meluap digunakan sensor water level 

yang akan secara otomatis mengisi pada saat sensor berada dilevel low dan juga 

akan secara otomatis berhenti mengisi pada saat berada dilevel full. Kemudian 

penelitian dari Rausan Fikri Dkk (2015) dimana pada melakukan sistem 

monitoring ketinggian permukaan air dengan menggunakan mikrokontroler 

Atmega328P berbasis web service. Sistem perangkat secara garis besar terdiri atas 

mikrokontroler Atmega328P, sensor ultrasonic HC-SR04, sensor suhu dan 

kelembaban DHT-11, modul bluetooth HC-05 dan modul ethernet ENC28J60. 

Sistem juga dilengkapi dengan panel surya dan baterai berkapasitas 35Ah sebagai 

sumber energi listrik. Kemudian penelitian terdahulu dari Agustiawan Dkk (2017) 

rancang bangun keran otomatis menggunakan relay sebagai pengganti 

mikrokontroler yang dikombinasikan dengan sensor PIR. Sensor PIR mendeteksi 

pergerakan tangan maka soneloid akan membuka valve pada sehingga air mengalir. 
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Kemudian penelitian dari Jufrizel, MT, Weni Puji Hastuti, M.KP (2017) 

penelitian ini adalah mengatasi permasalahan pemborosan air tersebut dapat 

dilakukan dengan membuat prototype kran wudhu otomatis berbasis arduino uno 

menggunakan sensor ping dengan tujuan untuk menghindari pemborosan air dan 

menghindari resiko kran mudah rusak dalam berwudhu. Kemudian penelitian 

terdahulu dari Rina Latuconsina Dkk (2017) perancangan kran yang 

menggunakan sensor PIR sebagai pendeteksi gerakan, Arduino Atmega 328 

sebagai pengendali dan juga menggunakan solenoid valve sebagai kran yang bisa 

menutup secara otomatis. Kemudian penelitian dari Irvawansyah (2018) 

mengembangkan prototype system peringatan dini banjir dengan menggunakan 

sensor ultrasonic yang diintergrasikan dengan arduino uno untuk mengukur 

ketinggian air. Hasil dan Pembahasan dari penelitian yang didapat adalah sensor 

ultrasonic dapat membaca ketinggian air dan modul GSM Shield dapat 

mengirimkan informasi data ketinggian air yang sudah dibaca oleh sensor 

ultrasonic, serta miniatur pintu air dapat membuka dan menutup sesuai dengan 

perintah yang dikirim melalui pesan singkat oleh operator. Dengan konstribusi dari 

berbagai referensi tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya diambil suatu 

kesimpulan yang akan diuraikan melalui pemetaan pustaka pada Gambar 1.1. 
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Gambar 2.1 Map Pustaka 
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2.2 Arduino Uno 

Arduino adalah suatu perangkat prototype elektronik berbasis mikrokontroler 

dan open source, perangkat keras dan perangkat lunaknya mudah digunakan. 

(Artanto, 2012). Sederhananya arduino adalah perangkat elektronik yang dapat 

digunakan secara bebas dan tipe dari perangkat ini adalah mikrokontroler.  

 

Gambar 2.2 Arduino Uno 

(sumber https://store-cdn.arduino.cc) 

Pada Gambar 2.2 adalah sebuah gambaran dari alat arduino  yang sebenarnya, 

Arduino dapat digunakan “mendeteksi” lingkungan dengan menerima masukkan 

dari berbagai sensor (Artanto, 2012). Alat dari arduino ini memiliki fungsi untuk 

menerima inputan dari banyak macam sensor, untuk contoh berikut ini adalah 

beberapa macam sensor inputan untuk alat arduino (contoh: cahaya, suhu, 

inframerah, ultrasonic, jarak, tekanan, kelembaban) arduino ini juga dapat berfungsi 

untuk mengendalikan peralatan didekatnya (contoh: lampu, berbagai jenis motor, 

dan aktuor lainnya). 

2.3 Ethernet Shield 

Menurut halaman web yang disponsori oleh immersa-lab.com ethernet Shield 

adalah modul yang digunakan untuk mengkoneksikan arduino dengan internet 

menggunakan kabel (Wired). Arduino Ethernet Shield dibuat berdasarkan pada 

Wiznet W5100 ethernet chip. Wiznet W5100 menyediakan IP untuk TCP dan UDP, 

yang mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk menggunakanya 



13|Institut Teknologi Nasional 
 

dibutuhkan library Ethernet dan SPI. Ethernet Shield ini menggunakan kabel RJ-

45 untuk mengkoneksikanya ke Internet. 

 

Gambar 2.3 Module Arduino Ethernet Shield 

(Sumber : Randofo. 2016. Arduino Ethernet Shield Tutorial) 

Pada Gambar 2.3 adalah, gambaran bentuk secara fisik dari alat modul Ethernet 

shield yang akan tersambung langsung atau akan digabungkan dengan arduino.  

2.4 Leap Motion Controller 

Leap Motion Controller adalah alat sensor perangkat keras komputer yang 

mendukung gerakan tangan dan jari sebagai masukan, yang dapat disamakan 

fungsinya seperti mouse, namun tidak membutuhkan kontak langsung dengan 

tangan atau sentuhan (Yowanda, et al. 2014). Leap Motion Controller atau sering 

disingkat menjadi leap motion. Alat yang berupa sensor gerak tangan dan 

mendeteksi objek tangan bentuk fisik dari sensor leap motion seperti pada Gambar 

2.4. 

 

Gambar 2.4 Leap Motion Controller 

 (Leap Motion. 2010. Leap Motion Controller Gallery)  

Leap Motion Controller merupakan sebuah alat yang menarik. Dikarenakan 

bentuknya yang kecil, alat ini dapat dengan mudah diletakkan dipermukaan meja 

maupun laptop atau keyboard (Canneyt, 2013). Karena alat dari leap motion ini 

kecil dan selain diletakan diatas meja sering kali juga alat ini diletakan diatas kepala 
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menghadap ke depan ataupun ke bawah dengan bantuan alat tertentu seperti Oculus 

Rift. Meskipun diletakkan diberbagai sisi dan dan menghadap ke berbagai arah, 

Leap Motion Controller dalam keadaan tetapnya akan menghasilkan posisi tangan 

yang sejajar dengan tubuh pengguna pada tampilan antarmuka. Sebagai alat sensor, 

Leap Motion Controller memiliki beberapa alat didalamnya untuk mengamati. 

Alat-alat tersebut berupa kamera IR monokromatik dan tiga inframerah LED. 

Dengan alat-alat tersebut, Leap Motion mampu mengamati gerakan tangan yang 

dalam jangkauan berbentuk hemisphere dengan radius sejauh 1 meter seperti yang 

terdapat pada Gambar 2.4. Jarak jangkauan ini nantinya akan membuat wilayah 

seperti kotak yang disesuaikan dengan layar. Jarak jangkauan ini sendiri bisa 

dibentuk menjadi sebuah kelas bernama InteractionBox dalam antarmuka 

pemrograman aplikasinya.  

 

Gambar 2.5 Jarak Deteksi Leap Motion Controller 

(Sumber : Yowanda, et al. 2014) 

Pada Gambar 2.5 adalah jarak deteksi dari leap motion controller, Leap 

Motion dapat mendeteksi objek tangan pada rentang 7-50 cm untuk jarak tangan 

pengguna secara vertikal, rentang 0-40 cm untuk jarak sisi kiri dan kanan Leap 

Motion, rentang 0-30 cm untuk jarak sisi depan dan belakang Leap Motion, dan 

terdapat cahaya. Kelas Finger mewakili jari yang dilacak. 

 



15|Institut Teknologi Nasional 
 

2.5 Motor Servo 

Motor Servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup 

dimana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang 

ada didalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

batas sudut dari putaran Servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor Servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor 

(Benfany, 2011). Motor servo ini sering kali digunakan untuk kemudi pada pesawat 

atau mobil remote control bisa juga untuk kebutuhan penggerak pada lengan 

robotatauerlukan sebuah   

Standar untuk ukuran motor servo yaitu memiliki 3 posisi utama yang pertama 

posisi 0 derajat, kedua posisi 90 derajat, dan terakhir dengan posisi 180 derajat. 

 

Gambar 2.5 Motor Servo 

(sumber : https://www.jsumo.com/mg996-servo-motor-analog-1701-65-B.jpg) 

Berikut bagian-bagian dari Motor Servo:  

A. Konektor yang digunakan untuk menghubungkan Motor Servo dengan Vcc  

B. Kabel menghubungkan Vcc, Ground dan signal input dari konektor ke 

motor servo.  

C. Tuas menjadi bagian dari motor servo yang terlihat seperti suatu bintang 

four pointed. Ketika motor servo berputar, tuas motor akan bergerak ke 

bagian yang dikendalikan sesuai dengan program.  

D. Cassing berisi bagian untuk mengendalikan kerja motor servo yang pada 

dasarnya berupa motor DC. Bagian ini berkerja untuk menerima instruksi 

dan mengkonversi ke dalam sebuah pulsa untuk menentukan arah / posisi 

servo. 

https://www.jsumo.com/mg996-servo-motor-analog-1701-65-B.jpg
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2.6 Wudhu  

A. Wudhu  

Didalam kamus bahasa arab “al Wudhu” dengan dhommah, berarti pekerjaan 

bersuci dan dengan huruf wawunya (Wadhu), berarti air yang dipergunakan untuk 

berwudhu. (Abubakar Muhammad, Al Ikhlas, 1998). Wudhu menurut bahasa 

artinya bersih dan indah, sedang menurut syara’ artinya membersihkan anggota 

wudhu untuk menghilangkan hadats kecil. (Moh. Rifa’I, 2015). 

Al Imam Ibnu Atsir Al-Jazary rohimahumullah (seorang ahli bahasa) 

menjelaskan bahwa jika dikatakan wadhu’ (الوضوء), maka yang dimaksud adalah 

air yang digunakan berwudhu. Bila dikatakan wudhu (الوضوء), maka yang 

diinginkan disitu adalah perbuatannya. Jadi, wudhu adalah perbuatan sedang wadhu 

adalah air wudhu. (Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, Jannatul Afkar, 2008). Al-

Hafizh Ibnu Hajar Asy-Syafi’iy rohimahulloh, kata wudhu terambil dari kata al-

wadho’ah / kesucian (الوضوء). Wudhu disebut demikian, karena orang yang sholat 

membersihkan diri dengannya. Akhirnya, ia menjadi orang yang suci. (Pustaka 

Azam, 2001). 

 Sedangkan menurut Syaikh Sholih Ibnu Ghonim As-Sadlan Hafishohulloh: 

اْلُو ُضْوِء:ِاَْستَْعِمُل َماٍء َطُهْوٍر فِى اأْلَ ْعَضاِء ااْلَْر بَعَِة َمْعنَى  

 ْرعِ َعلَى ِصفٍَة َمْخُصْو َصٍة فِى الش  

Artinya: maka wudhu adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada 

anggota-anggota badan yang empat (wajah, tangan, kepala dan kaki) berdasarkan 

tata cara yang khusus menurut syariat”. 

Jadi definisi wudhu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peribadatan 

kepada Allah Ta’ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang 

khusus. Dasar disyari’atkan melakukan wudhu ditegaskan berdasarkan 3 macam 

alasan, yakni sebagai berikut: 

1) Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) : 6 



17|Institut Teknologi Nasional 
 

ََل ةِ فَا ْغِسلُوا ُوُجو َهُكْم َوأَْيِد  يَا أَيٌَها ال ذ يَِن آَمنُوا إذَا قُْمتُْم إِلَى الص 

إِْن  ُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن يُِكْم إِلَى  اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوسِ  و 

ُروا  ُكْنتُْم ُجنُبًا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ  فَا ط ه 

ُموا َصِعيدًا  ِمْنُكْم ِمَن اْلغَابِطِ  أَْو اَل َمْستُُم الن َِسا َء فَلَْم تَِجدُ وا َماًء فَتَيَم 

َما يُِريدُ اللهُ ِليَْجعََل ج بُِوُجوِهُكْم َوأَ ْيِد يُِكْم ِمْنهُ  ا ْمَسُحواَطي ِبًا فَ 

َر ُكْم َوِليُتِم  نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم  َعلَْيُكْم ِمْن َحَرجٍ َولَِكنْ  يُِريدُ ِليَُطه ِ

 لَعَل ُكْم تَْشُكُر ونَ 

“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.” 

2) Sabda Rasulullah 

ا ءَ   الَتَْفبَُل الله َصََل ةَ اَ َحدُ ُكْم إِذَا أَ ْحدَ َث َحت ى يَتََو ض 
Artinya: Allah tidak menerima shalat salah seorang diantaramu bila ia 

berhadats, sehingga ia berwudhu”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

3) Ijma’ 

Telah terjalin kesepakatan kaum muslim atas disyari’atkannya wudhu semenjak 

zaman Rosululloh hingga sekarang ini, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa 

ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. (Sayyid Sabiq, 1987). 

 




