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ABSTRAK 

 

Praktik jual beli telah ada sejak zaman lampau dan terus 

berlanjut hingga masa sekarang. Pada zaman Islam, jual beli 

terus dipraktikkan oleh umat manusia, termasuk oleh 

Rasulullah dan juga umat Islam. Namun demikian, ketentuan 

tentang jual beli yang boleh dan tidak boleh dilakukan tidak 

semuanya dipahami secara sama oleh para ulama dan juga umat 

Islam. Salah satunya adalah tentang kesucian dan kemanfaatan 

objek jual beli. Sebagian ulama mengatakan bahwa objek jual 

beli harus suci dan juga bermanfaat, sementara sebagian ulama 

yang lain tidak mensyaratkan objek jual beli itu harus suci, 

yang penting memiliki manfaat. Dalam perkembangannya saat 

ini, ternyata banyak terjadi jual beli terhadap objek yang haram, 

namun memiliki manfaat, seperti jual beli kucing, kotoran 

binatang, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut, muncul 

persoalan atau pertanyaan di kalangan umat Islam terkait 

keabsahan jual beli terhadap objek yang haram dengan tujuan 

untuk diambil manfaatnya. Penelitian ini hendak mengkaji 

masalah tersebut dengan menggunakan teori Ilhaqi dan juga 

Maqashid Syariah. 

Teori yang akan digunakan untuk menganalisa 

permasalahan di atas yaitu Teori Ilhaqi dan Teori Maqashid 

Syari‟ah. Kedua teori tersebut berfungsi untuk menemukan 

ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang praktik jual beli 
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hewan yang haram dikonsumsi untuk diambil manfaatnya. 

Melalui Teori Ilhaqi kita dapat mengetahui hukum jual beli 

hewan yang haram dengan menyamakan kasus serupa yang 

telah ada hukumnya dalam kitab fikih, sedangkan  melalui 

Teori Maqashid Syari‟ah kita dapat melihat tingkat 

kemanfaatan hewan tersebut melalui tiga unsur pokok yaitu 

daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari 

konsep, sumber, asas, teori, dan berbagai dokumen lain melalui 

media literasi seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan juga 

internet. Selain itu, penelitian ini mengambil data dari sumber 

yang paling utama yaitu dari Al-Qur‟an dan hadis serta 

pendapat para ulama mengenai jual beli hewan yang haram 

namun bermanfaat yang tertuang dalam berbagai kitab fikih. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu dengan 

mendeskripsikan masalah utama yang diteliti lalu 

menganalisanya dengan teori yang disebutkan di atas. 

Setelah dilakukan penelitian, ternyata hasil 

menunjukkan bahwa jual beli hewan yang haram dikonsumsi 

itu boleh apabila terdapat manfaat yang dapat diambil darinya. 

Selain daripada itu, masyarakat harus memperhatikan tingkat 

kedaruratan yang dihadapi apabila akan melakukan transaksi 

jual beli hewan haram, apabila tidak terjadinya jual beli 

tersebut dapat mengancam kehidupan dan kemaslahatan 

manusia maka kebolehan jual beli hewan haram menjadi kuat, 
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begitu pula sebaliknya. Hal yang mendasari adanya kehalalan 

dan keharaman jual beli ini dapat dilihat dari kaidah-kaidah 

fikih serta ayat-ayat dalam Al-Qur‟an dan hadis. 

 

Kata kunci : jual beli, hewan haram, manfaat, teori ilhaqi, 

maqashid syariah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 Alif ا

Tidak 

dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Bā‟ B Be ب

 Tā‟ T Te ت

 Ṡā‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Ḥā‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā‟ Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā‟ R Er ر

 Zāi Z zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭā‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fāʼ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Wāwu W We و

 Hā‟ H Ha ه

 Hamzah ` apostrof ء

 Yā‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis muta’addidah متعدَّدة

 Ditulis ‘iddah عدَّة

C. Ta’Marbuttah 

Semua ta‟marbuttah ditulis dengan h, baik berada 

pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan 

kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”. Ketentuan 

ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah 
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terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

مةحك  Ditulis Hikmah 

 Ditulis ‘illah عهة

 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامة األونيبء

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

---    َ --- Fatḥah Ditulis A 

---    َ --- Kasrah Ditulis I 

---    َ --- Ḍammah Ditulis U 

 

 Fatḥah Ditulis fa’ala فعم

 Kasrah Ditulis żukira ذُكر

 Ḍammah Ditulis yażhabu يَرهب

 

E. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif Ditulis 
Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جههيَّة

2. fatḥah + yā‟ 

mati Ditulis 
Ā 

 Ditulis تىس
Tansā 

3. kasrah + yā‟ 

mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم
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4. Ḍammah + 

wāwu mati Ditulis Ū 

 Ditulis فروض
Furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + yā‟ mati Ditulis Āi 

 Ditulis bainakum بيىكم

2. fatḥah + wāwu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قىل

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أأوتم

 Ditulis u’iddat أعدَت

شكرتمنئه   Ditulis la’in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis 

menggunakan huruf awal “al”  

 Ditulis Al-Qur’ān انقرآن

 Ditulis Al-Qiyās انقيبس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai 

dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut 
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 ’Ditulis As-Samā انّسمبء

 Ditulis Asy-Syams انشمس

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

żawi al-furūd Ditulis وضنفرذوي ا 

ahl as-sunnah Ditulis نسّىةام أه 
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MOTTO 

 

“LIFE IS LIKE RIDING A BICYCLE, TO KEEP YOUR 

BALANCE, YOU MUST KEEP MOVING” 

-ALBERT EINSTEIN- 
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PERSEMBAHAN 

 

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ALLAH 

SWT. YANG TELAH MEMBERIKAN SEGALA NIKMAT 

KESEHATAN DAN KESEMPATAN SERTA UNTUK NABI 

MUHAMMAD SAW. YANG TELAH MENJADI SURI 

TAULADAN BAGI UMAT ISLAM 

 

Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar saya 

Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga 

Teman-teman serta orang sekitar saya 

 

Terimakasih atas segala doa, motivasi, semangat, kasih 

sayang, serta dukungannya kepada saya selama ini. 
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KATA PENGANTAR 
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الحمد هلل رب العا لميه وبه وستعيه على أمور الدويا والديه 

والصالة والسالم على أشرف األوبيآء والمرسليه سيدوا دمحم 

حبه أجمعيهصوعلى آله و  

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada 

Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua 

dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. 
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Haram Dikonsumsi untuk Diambil Manfaatnya” ini, penulis 
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dukungan tak henti-henti secara lahir dan batin, serta 

kasih sayang yang tak terbatas kepada penulis hingga saat 

ini. 

7. Saudara dan saudari tersayang, Mas Abid, Mba Farah, 

Mas Uung, Mas Hasan, Mas Yuda, dan Mba Icha yang 

selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. 

8. Teman-teman terdekat semenjak penulis duduk di bangku 

SMP hingga saat ini, Desmiasari, Aprilita, Inayah, Icun, 

Vian dan lain lain yang selalu memberikan motivasi 

sehingga penulis selalu merasa semangat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia, hewan serta tumbuhan hidup 

berdampingan. Adakalanya antara makhluk satu dengan 

yang lain saling menguntungkan atau merugikan. Dalam 

hal menguntungkan, hewan serta tumbuhan memberikan 

banyak manfaat seperti sumber pangan, membantu suatu 

pekerjaan sampai hanya sebatas hiburan atau bahan 

penelitian oleh manusia. 

Manusia adalah makhluk sosial di mana manusia 

yang satu membutuhkan manusia yang lain. Salah satu 

wujud dari saling membutuhkan tersebut adalah munculnya 

praktik jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan 

barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan.
1
 Dengan kata lain jual beli 

adalah  suatu aktivitas atau kegiatan dimana penjual 

menawarkan barang atau produknya untuk memperoleh 

keuntungan dan pembeli membeli barang atau produk 

tersebut untuk diambil manfaatnya. Ditinjau dari segi benda 

                                                             
1
 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah. Cet. 1, 

(Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65. 
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yang dijadikan objek jual beli  sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi 

menjadi tiga bentuk yaitu, jual beli benda yang kelihatan, 

jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual 

beli benda yang tidak ada.
2
  

Jual beli barang (benda) bagi muslim bukan sekadar 

memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara 

vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan 

secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

sehingga barang-barang yang diperjualbelikan akan 

senantiasa dirujukkan kepada aturan-aturan Allah.
3
 

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-

aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan 

yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. 

Aturan-aturan tersebut mewujud dalam bentuk hukum 

muamalat yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan 

hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat.
4
 

Praktik bermuamalat diatur secara jelas dalam 

hukum Islam. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalat 

yang disyariatkan oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam 

firman-Nya : 

                                                             
2
 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan 

Manajemen Islam Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 254. 
3
 Djamila Usup, “Hukum Jual Beli dengan Barang-barang 

Terlarang”, Jurnal Ilmiah Al-Syariah Vol. 11 (2013), hlm. 2. 
4
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: 

UII Press, 2009), hlm. 11. 
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 واحم هللا انبيع وحرو انربوا...

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi 

beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-

Nya kepada umat manusia.
5
 

Dalam praktik jual beli pasti terdapat beberapa 

komponen yang harus ada sehingga suatu aktivitas tersebut 

dapat disebut jual beli, komponen yang menjadi syarat 

tersebut yaitu penjual, pembeli, dan barang atau benda yang 

diperjualbelikan sebagai objek akad. 

 Dalam syarat sah ba’i (penjual), terdapat beberapa 

syarat benda yang menjadi objek akad atau ma’qud ‘alaih, 

yaitu : 

1. Ma’qud ‘alaih ada saat terjadi transaksi 

2. Ma’qud ‘alaih berupa harta (mal) yang 

bermanfaat 

3. Ma’qud ‘alaih menjadi hak milik ba’i 

(penjual) 

4. Ma’qud ‘alaih dapat diserahterimakan pada 

saat transaksi 

5. Ma’qud ‘alaih harus dapat diketahui secara 

jelas oleh dua pihak yang melakukan 

transaksi 

                                                             
5
 Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat”, skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 3.  
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6. Malikiyah dan Syafi’iyah menambah syarat-

syarat ma’qud ‘alaih yang lain, yaitu : 

a. Substansi ma’qud ‘alaih harus suci 

b. Barang yang diperjualbelikan bukan 

termasuk barang yang dilarang untuk 

diperjualbelikan 

c. Jual beli tersebut tidak tergolong 

perbuatan haram, seperti 

memperjualbelikan barang hasil curian, 

hasil rampasan, atau jual beli yang 

dilakukan karena adanya paksaan.
6
 

Hewan menjadi salah satu objek yang sering 

diperjualbelikan. Bahkan di Indonesia terdapat pasar 

khusus yang digunakan untuk jual beli hewan. Terdapat 

beberapa jenis hewan yang diperjualbelikan sebagai sumber 

bahan pangan seperti sapi, ayam dan kambing. Namun, 

terdapat juga hewan yang dijadikan sebagai penjaga rumah 

seperti anjing, peliharaan seperti kucing, bahan obat seperti 

ular dan cacing. 

Dalam kebanyakan aturan fikih terdapat suatu 

peraturan yang melarang hewan yang haram dikonsumsi 

atau barang najis untuk ditransaksikan berdasarkan dalil : 

                                                             
6
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fikih 

Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 

2009), hlm. 5. 
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حدثني سهًة بٍ شبيب حدثنا انحسٍ بٍ اعيٍ حدثنا 

يعقم عٍ ابي انسبير قال سأنت جابرا عٍ ثًٍ انكهب 

ي ملسو هيلع هللا ىلص عٍ ذنكوانسنور قال زجر اننب  

Berdasar hadis di atas, Nabi SAW melarang 

umatnya untuk memperjualbelikan anjing dan kucing. 

Anjing merupakan hewan yang haram sekaligus najis 

sedangkan kucing tidak najis namun termasuk hewan yang 

diharamkan dagingnya. 

عٍ جابررضي هللا اٌ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال اٌ هللا 

اه ورسونو حرو بيع انخًر وانًيتة وانخنسير واالصناو )رو

 انبخارى ويسهى(

Sedangkan hadis riwayat di atas menyatakan bahwa haram 

hukumnya jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.  

Oleh sebab itu, terjadi perdebatan di antara para 

ulama mengenai transaksi hewan haram atau najis. Hal ini 

tentu menimbulkan keraguan bagi masyarakat awam 

berkaitan dengan praktik jual beli hewan haram atau najis 

tersebut. Maka dari itu dibutuhkan ijtihad mengenani 

transaksi tersebut seperti yang diutarakan oleh para ulama. 

Sebagai contoh hewan yang haram dikonsumsi dan 

najis yaitu anjing. Menurut mazhab Syafi’iyah dan 

Hanabilah jual beli anjing adalah tidak sah secara mutlak 

baik anjing terlatih maupun yang tidak. Sebagian ulama 

Malikiyah memebedakan antara anjing yang boleh 
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dipelihara dan anjing yang tidak boleh dipelihara. Mereka 

membolehkan menjual anjing yang boleh dipelihara. 

Adapun mengenai anjing yang tidak boleh dipelihara, maka 

terjadi kontroversi, ada yang membolehkan da nada yang 

tidak membolehkan. Sedangkan Hanafiyyah  berpendapat 

bahwa sah jual beli anjing secara mutlak.
7
 

Di era sekarang kebutuhan manusia semakin 

banyak. Salah satunya menjadikan hewan sebagai suatu 

barang yang dapat membantu manusia. Manfaat tersebut 

sayangnya tidak jarang diperoleh dari anjing, babi, tikus, 

atau kucing yang mana hewan-hewan tersebut termasuk 

hewan najis atau haram dikonsumsi. Maka dari itu, perlu 

adanya suatu kepastian hukum yang dapat membantu 

masyarakat muslim mengenai pemanfaatan hewan-hewan 

yang haram itu. 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap hewan 

mana yang diperbolehkan dan dilarang untuk 

diperjualbelikan, maka penulis melakukan pengelompokan 

atau klasifikasi terhadap hewan yang haram. Klasifikasi ini 

dibuat berdasar manfaat yang dapat diperoleh dari hewan 

tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas 

tentang bagaimana kehalalan atau keharaman suatu hewan 

yang najis atau haram itu diperjualbelikan jika dilihat dari 

klasifikasi manfaat hewan-hewan tersebut. Maka, penelitian 

ini penulis beri judul “Pandangan Hukum Islam terhadap 

                                                             
7
  Ibid., hlm. 62. 
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Jual Beli Hewan yang Haram Dikonsumsi Untuk Diambil 

Manfaatnya”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam berkaitan dengan 

praktik jual beli hewan yang haram dikonsumsi? 

2. Bagaimana landasan hukum memperjualbelikan hewan 

yang haram dikonsumsi tersebut? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

menjawab pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam 

berkaitan dengan praktik jual beli hewan yang haram 

dikonsumsi serta kepastian halal atau tidaknya hewan 

tersebut diperjualbelikan berdasar klasifikasi hewan haram 

atau najis. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis dapat menambah wawasan berupa ilmu 

hukum Islam mengenai praktik jual beli hewan haram 

atau najis yang akan diambil manfaatnya. 

b. Secara praktis dapat memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat muslim terkait hukum jual beli hewan 

haram yang dihalalkan atau diharamkan dengan 

maksud diambil manfaatnya menurut hukum Islam. 
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D. Telaah Pustaka 

Terkait dengan jual beli hewan haram atau najis, terdapat 

beberapa kajian terdahulu yang dijadikan telaah pustaka 

penelitian ini, antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid 

yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat”. Dalam 

penelitiannya, Fadhilah menggunakan teori dharurat, yaitu 

kondisi yang tidak biasa bahkan sesuatu yang diharamkan 

boleh diterjang bila dalam keadaan darurat. Maka dari itu, 

bahwa memperjualbelikan barang yang haram sebagai obat 

itu diperbolehkan karena berhubungan dengan kesehatan 

(darurat) dengan beberapa syarat,  yaitu ada kekhawatiran 

terhadap kesehatan apabila tidak mengkonsumsi obat 

tersebut, tidak ada obat lain yang dapat menggantikannya, 

dan atas rekomendasi dokter muslim yang agama dan 

keahliannya terpercaya.
8
 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Noor Laila M 

Habibah yang berjudul “Larangan Jual Beli Anjing dan 

Kucing (studi Ma’ani al-Hadis)”. Dalam skripsinya, Noor 

Laila menggunakan teori tahrim dan tanzih. Tahrim disini 

yaitu mayoritas ulama secara mutlak melarang jual beli 

anjing dan kucing, sedangkan tanzih yaitu makruh atau 

                                                             
8
  Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat”, skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 93. 
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mendekati boleh, sebab menjual kucing termasuk perbuatan 

yang merusak kemuliaan akhlak dan muru’ah seseorang. 

Jadi, Noor Laila menyimpulkan bahwa memperjualbelikan 

anjing dan kucing diperbolehkan selama memberikan 

manfaat bagi manusia seperti penjagaan dan pelacakan 

(bagi anjing yang terlatih).
9
 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eko Yunianto yang 

berjudul “Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran 

Imam Malik dan Imam Syafi’i”. Teori yang digunakan 

dalam skripsi tersebut yaitu jam’u dan taufiq dengan cara 

taqyid dari yang mutlak, serta menggunakan cara tarjih. 

Dalam penelitiannya, Eko menyimpulkan bahwa menurut 

Imam Malik menperjualbelikan anjing dihukumi makruh. 

Apabila anjing tersebut dimanfaatkan sebagai penjaga itu 

boleh, sedangkan apabila hanya dijadikan sebagai hiasan 

tidak diperbolehkan. Menurut Imam Syafi’i jual beli anjing 

haram atau tidak boleh karena anjing merupakan hewan 

najis. Namun kepemilikan anjing diperbolehkan selama itu 

untuk hal-hal bermanfaat seperti anjing penjaga atau 

pelacak.
10

 

                                                             
9
 Noor Laila M Habibah, “Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing 

(studi Ma’ani al-Hadis)”, skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN 

Walisongo Semarang (2017), hlm. 113.  
10

 Eko Yunianto, “Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran 

Imam Malik dan Imam Syafi’I”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 11. 
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Keempat, jurnal yang ditulis oleh Djamila Usup 

yang berjudul “Jual Beli dengan Barang-Barang 

Terlarang”. Dalam tulisannya Djamila membedakan 

pendapat dari beberapa imam mazhab seperti Maliki, 

Syafi’i, Hambali dan Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi 

memperjualbelikan barang-barang terlarang dan najis itu  

diperbolehkan asalkan terdapat manfaat di dalamnya bagi 

manusia. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan 

Mazhab Hambali (jumhur ulama) berpendirian bahwa ilat 

keharaman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah 

karena kenajisannya haram diperjualbelikan. Seperti darah, 

bangkai, babi, dan anjing. Akan tetapi dikalangan sebagian 

ulama Mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan 

bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi 

mereka bukan najis.
11

  

Dari keempat sumber yang dijadikan telaah pustaka 

tersebut, penulis menemukan tentang apa yang menjadi 

topik utama dalam penelitian ini yaitu mengenai jual beli 

hewan najis yang akan diambil manfaatnya beserta 

pengklasifikasiannya berdasar manfaat tersebut.  

 

 

 

 

E. Kerangka Teoritik 

                                                             
11

 Djamila Usup, hlm. 7.  
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1. Ilhaqi 

Metode ini merupakan metode istinbath hukum 

yang digunakan oleh para ulama NU. Secara garis besar 

metode istinbath hukum tersebut ada empat, yaitu metode 

qauli, taqrir jama’i, ilhaqi, dan manhaji. Di kalangan NU, 

pengertian istinbath adalah menggali secara langsung 

dengan al-Qur’an dan hadits, dengan cenderung ke arah 

perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sulit 

karena keterbatasan-keterbatasan yang didasari oleh 

mereka.
12

 

Metode qauli adalah suatu metode istinbat dengan 

cara langsung merujuk kepada redaksi ‘ibarah (ta’bir) kitab 

fiqh atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat 

yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu. Jadi, 

untuk menjawab masalah yang jawabannya mampu dengan 

‘ibarah kitab, dan dalam kitab tersebut hanya ada satu 

qaul/wajh, maka qaul/wajh yang ada di dalam ‘ibarah kitab 

itulah yang digunakan sebagai jawabannya. Namun, apabila 

ternyata ada lebih dari satu qail/wajh, maka dilakukan 

taqrir jama’i yang berfungsi untuk memilih satu 

qaul/wajh.
13

 

                                                             
12

 Istinbath Hukum Nahdatul Ulama, 

https://www.researchgate.net/publication/333430273_ISTINBATH_HUKU

M_NAHDLATUL_ULAMA, diakses pada tanggal 19 Januari 2020.  
13

  Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren Cet. I (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2008), hlm. 192.   

https://www.researchgate.net/publication/333430273_ISTINBATH_HUKUM_NAHDLATUL_ULAMA
https://www.researchgate.net/publication/333430273_ISTINBATH_HUKUM_NAHDLATUL_ULAMA


12 
 

Jika dengan metode qauli tersebut tidak menemukan 

ta’bir kitab fiqh, maka dilakukan metode ilhaqi. Ilhaqi 

yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab 

oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus 

serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada 

ketetapannya), atau menyamakan dengan pendapat yang 

sudah “jadi”. Dalam operasionalnya, metode ilhaqi ini 

dengan memerhatikan unsur-unsur persyaratan sebagai 

berikut : mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan 

hukumnya atau kalau dalam qiyas disebut far’), mulhaq 

‘alaih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya atau 

dalam qiyas disebut asl), wajh ilhaq (faktor keserupaan 

antara mulhaq bih dengan mulhaq ‘alaih atau ‘illat) oleh 

para mulhiq (pelaku ilhaq) yang ahli.
14

  

Apabila dengan metode ilhaqi belum juga ditemukan 

jawaban, maka metode yang dilakukan selanjutnya adalah 

metode manhajiy. Metode manhajiy bisa dikatakan dengan 

berijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama NU secara 

kolektif, sebagaimana metode qauliy dan ilhaqi. 

Berdasar metode di atas, penulis memilih metode 

ilhaqi sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan 

dalam penelitian ini. Yang menjadi perbedaan utama antara 

ilhaqi dengan qiyas yaitu pada sumber (asl). Ilhaqi, al-asl 

dan hukumnya berasal dari kitab-kitab fikih yang bernilai 

                                                             
14

 Ibid., hlm. 193. 
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zann (prasangka, hipotetik, spekulatif), sedangkan qiyas 

berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah qat’i.
15

 

Untuk itu, penulis menggunakan metode ilhaqi ini 

dengan menyamakan hukum jual beli hewan haram yang 

akan diambil manfaatnya berdasar pada kitab-kitab fikih 

tertentu. 

 

2. Maqashid al-Syariah  

Maqhasid al-Syariah terdiri dari dua kata, maqashid dam 

syari’ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama’ dari 

muqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan 

syari’ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang 

ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
16

 

Singkatnya maqashid syariah merupakan tujuan 

hidup yang mengandung kemashlahatan umat manusia. 

Maqashid syariah mencakup lima unsur pokok  yaitu 

agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurut As-

Syatibi, dalam usaha mewujud dan memelihara lima unsur 

pokok itu terdapat tiga tingkat maqashid atau tujuan 

syariah, yaitu : 

1. Maqashid al-Daruriyat 

                                                             
15

 Ibid., hlm. 194. 

 
16

 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum 

Islam”, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung , Vol. 44 No. 118 (2009), hlm. 

118. 
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2. Maqashid al-Hajiyat 

3. Maqashid al-Tahsiniyat.
17

 

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk 

memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di 

atas. Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk 

menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan 

terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. 

Sedangkan maqashid al-Tahsiniyat dimaksudkan agar 

manusia dapat melakukan yang terbaik untuk 

penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.
18

 

Maka dari itu, untuk menyempurnakan penelitian ini, 

penulis memasukkan kelima unsur pokok tersebut ke dalam 

manfaat yang dapat diambil dari hewan yang haram 

dikonsumsi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library 

research yaitu memanfaatkan sumber kepustakaan seperti 

buku-buku atau jurnal untuk memperoleh data penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-

data terdahulu yang berhubungan dengan apa yang menjadi 

topik utama dalam penelitian ini. 

                                                             
17

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut As-Syatibi, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 72. 
18

 Ibid, hlm. 72. 
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2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat penelitian yang penulis ambil yaitu deskriptif-

analitik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu 

mendeskripsikan hewan-hewan haram atau najis yang 

dijadikan ma’qud alaih atau objek jual beli, lalu langkah 

kedua menganalisanya berdasar dalil dan pemikiran-

pemikiran beberapa pakar agama atau ulama. 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder : 

a. Bahan Primer, merupakan data atau bahan yang wajib 

ada dalam penelitian  dan lebih diutamakan terkait 

pokok masalah dalam penelitian ini. Yang menjadi data 

primer yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits serta pendapat-

pendapat beberapa imam mazhab. 

b. Bahan Sekunder, merupakan pelengkap penelitian ini 

sebagai penguat data pada data primer. Adapun yang 

menjadi data sekunder yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, 

artikel dari internet maupun sumber lain yang berkaitan 

dengan pokok masalah penelitian ini. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Mendaftar semua variable yang perlu diteliti lalu 

kemudian mencari setiap variable pada subyek 

Ensiklopedia. 
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b. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari 

sumber atau referensi yang tersedia, misalnya buku 

teks, jurnal dan laporan penelitian, makalah, skripsi dan 

lain-lain. 

c. Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan 

topik masalah yang diteliti. 

d. Mencari artikel-artikel, buku, dan biografi yang 

membantu mendapatkan bahan-bahan yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

e. Setelah informasi yang relevan ditemukan, kemudia 

peneliti “mereview” dan menyusun bahan pustaka 

sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya 

dengan masalah yang sedang diteliti. 

f. Bahan-bahan yang diperoleh kemudia dibaca, dicatat, 

diatur, dan ditulis kembali.
19

 

4. Pendekatan Penelitian  

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu 

pendekatan normatif. Khairudin Nasution menerangkan 

bahwa pendekatan normatif adalah studi Islam yang 

memandang masalah dari sudut legal formal dan atau 

normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya 

dengan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. 

Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang 

                                                             
19

 Penelitian Kepustakaan, https://www.academia.edu, diakses pada 

tanggal 18 April 2019. 
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terkandung dalam nash.
20

 Pendekatan normatif ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat awam untuk 

memahami jual beli hewan dalam Islam.  

5. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis data. Analisis data merupakan proses atau 

upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar 

karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti 

dan berguna untuk solusi suatu permasalahan.
21

 Dengan 

analisis data, maka permasalahan pokok dapat ditarik 

sebuah kesimpulan berkaitan dengan data yang ada. 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun 

penelitian ini serta memudahkan pembaca dalam 

memahami keseluruhan bagian dari penelitian ini, maka 

disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima 

bab sebagai berikut : 

Pada bab pertama akan dibahas mengenai 

pendahuluan yang mana di dalamnya berisi latar belakang 

                                                             
20

 Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta : 

Academia, 2010), hlm. 190. 
21

 Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis, dan Prosedur Analisis 

Data, https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html , 

akses 21 Maret 2019. 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html
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masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka 

pemikiran penyusun dalam melakukan sebuah penelitian. 

Selanjutnya bab kedua yaitu tentang penalaran 

hukum dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab, 

antara lain pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan 

syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, serta 

teori Ilhaqi dan Maqashid As-Syariah sebagai metode 

penalaran hukum. Uraian teoritik tersebut yang kemudian 

akan dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana hukum 

jual beli hewan yang haram untuk diambil manfaatnya. 

Bab ketiga akan membahas tentang bagaimana 

hewan yang haram dikonsumsi apabila dijadikan objek 

akad jual beli. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

pengertian dan jenis-jenis hewan haram dikonsumsi, 

klasifikasi hewan haram dilihat dari segi kemanfaatannya, 

pengertian manfaat, dan pandangan hukum Islam tentang 

hewan yang haram dikonsumsi sebagai objek akad jual beli. 

Selanjutnya bab keempat, yaitu analisis hukum 

Islam terhadap praktik jual beli hewan yang haram 

dikonsumsi untuk diambil manfaatnya. Bab ini terdiri dari 

dua sub bab yaitu ketentuan hukum islam tentang jual beli 

hewan yang haram dikonsumsi dan dasar hukum praktik 

jual beli hewan haram dengan maksud untuk diambil 

manfaatnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. 
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Bab kelima merupakan hasil dari penelitian ini yaitu 

penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya 

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual 

beli hewan yang haram dikonsumsi untuk diambil 

manfaatnya, maka dari seluruh pembahasan tersebut 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Jual beli hewan haram dan najis adalah boleh 

apabila memang dapat dimanfaatkan. Kebolehan 

memperjualbelikan hewan-hewan haram yang 

akan diambil manfaatnya dapat dilihat dari 

tingkatan daruratnya. Apabila tidak 

terlaksanakannya jual beli hewan haram tersebut 

dapat mengancam lima unsur Maqashid 

Syari’ah, maka kebolehan jual beli tersebut 

menjadi kuat, begitu pula sebaliknya. 

2. Hal yang menjadi dasar keharaman dan 

kehalalan jual beli hewan haram dan najis antara 

lain yaitu pendapat Imam Syafi’i bahwa haram 

hukumnya memperjualbelikan hewan yang najis, 

karena salah satu yang menjadi syarat sah objek 

jual beli adalah objek tersebut harus suci. 
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Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam 

Maliki, sah memperjualbelikan hewan yang najis 

apabila ada unsur manfaat darinya. Selain 

daripada itu, terdapat kaidah-kaidah fikih yang 

menerangkan bahwa segala sesuatu yang 

diharamkan  dengan tujuan sadduz zari’ah 

menjadi boleh apabila terdapat maslahat yang 

kuat dengan mempertimbangkan mudharat yang 

timbul dari sesuatu tersebut. 

 

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan oleh 

penyusun adalah sebagai berikut : 

1. Mendorong para tokoh agama untuk lebih 

menjelaskan tentang bagaimana halal dan haram 

jual beli hewan kepada umat muslim. 

2. Ketika seseorang menghadapi keadaan jual beli 

yang sifatnya darurat, ia harus berusaha 

mendapatkan yang halal terlebih dahulu. 

3. Kepada umat muslim agar lebih bijak dalam 

memperjualbelikan hewan khususnya hewan 

yang haram dengan melihat sisi kemanfaatannya 

dan mudharatnya. 
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C. Penutup 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan 

rohmat berupa nikmat kesehatan serta kesempatan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada 

umumnya. Segala kritik dan saran terhadap penelitian 

ini amat sangat diharapkan karena penelitian ini tidak 

luput dari kesalahan atau kekurangan agar penulis dapat 

lebih baik lagi di masa yang akan datang. 
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