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ABSTRAK 

Khoirul Burhan, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Ekonomi Di 

Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017. Semarang; Program Studi Ahwal Asy-

Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) 2018. 

Pembimbing: Drs. Ahmad Thobroni, MH. 

Kata kunci: Perceraian, Alasan, Ekonomi, Nafkah. 

 

Perceraian merupakan titik akhir dari sebuah ikatan pernikahan yang sudah tidak 

mampu mencapai kepada tujuan pernikahan yang mulia yakni kebahagiaan 

keluarga sebagaimana harapan setiap pasangan suami istri. Fenomena perceraian 

yang terjadi karena faktor ekonomi yang kian meningkat akhir-akhir ini menjadi 

motivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena Faktor 

ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017. Dalam hal ini permasalahan 

yang akan di analisis ada dua, yang pertama yakni apa Faktor dan alasan penyebab 

diajukannya perceraian karena Faktor ekonomi, dan kedua yaitu bagaimana 

pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian karena 

alasan ekonomi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengetahui data-data 

mengenai konsep dasar perceraian, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

perceraian di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017, untuk menjelaskan penyebab 

permohonan perceraian karena Faktor ekonomi dan mendeskripsikan pertimbangan 

hakim didalam mengabulkan permohonan perceraian karena Faktor ekonomi. 

Dalam penlitian ini terdapat dua manfaat yang pertama yaitu dari segi teoritis 

diharapkan memberi sumbangsih pengembangan ilmu khususnya dalam hal hukum 

perkawinan Islam di Indonesia. 

Penelitian ini termasuk pada penelitian pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

dimaksudkan memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi 

di lapangan (field research). Dan selain lapangan peneliti menambahkan penelitian 

pustaka (library research). Adapun jenis sumber data meliputi data primer dan 

sekunder yaitu wawancara dan dokumen, buku, dan jurnal. Metode analisis data 

pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil analisis mengenai 

Faktor yang menyebabkan permohonan perceraian dan dasar pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan perceraian kaerna ekonomi. Dalam penelitian ini 

terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab permohonan karena Faktor ekonomi yaitu 

: pertama karena tidak diberi nafkah, yang kedua ialah karena nafkah yang tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang ketiga ialah tidak adanya 

tanggung jawab suami dalam rangka menjadi kepala keluarga karena tidak 

mempunyai pekerjaan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim berupa kewenangan 

relatif dan kewenangan absolute selain itu hakim juga menggunakan ayat suci al-

Quran dan kaidah fikih. 
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MOTTO 

 

ٌۖ ُأِجيُب َدۡعَوَة ٱلدَّاِع ِإَذا َدَعانٌِۖ فَ ۡلَيۡسَتِجيُبو 
ْا ِل َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِِ فَِإِّنِ َقرِيب 

 (٦٨١)البقرة :   يَ ۡرُشُدوَن َوۡليُ ۡؤِمُنوْا ِب َلَعلَُّهۡم 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Q.S. Al-Baqarah : 186) 
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