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ABSTRAK 

 

Bahruddin, Ibnu. 2015. Khiya>r ‘Ayb Menurut Imam al-Nawawi@ dan 
Relevansinya dengan Fiqh Mu‘a>malah Kontemporer. Tesis. Program Studi 

Ekonomi Syari’ah Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. 

Kata Kunci: Khiya>r ‘Ayb, Imam al-Nawawi@, Fiqh Mu‘a>malah Kontemporer.  

Khiya>r  adalah memilih di antara dua perkara, sedangkan ‘ayb adalah cacat 
atau kekurangan yang ada pada barang tertentu. Dengan demikian khiya>r ‘ayb 
adalah memilih antara meneruskan transakasi jual beli atau membatalkannya 
yang disebabkan adanya cacat pada mabi>‘. Konsep khiya>r ‘ayb ini telah lama ada 
dan telah dikodifikasi oleh para ulama’ terdahulu seperti Imam Al-Nawawi>. 
Produk pemikiran al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb sudah dikodifikasi  sejak 
belasan abad yang lalu. Sementara di era modern saat ini telah terjadi banyak 
perubahan dalam praktek jual beli, bahkan ada yang bertentangan dengan aturan 
Islam. Karena itu, perlu adanya kajian mendalam terhadap konsep khiya>r ‘ayb 
secara umum dan konsep khiya>r ‘ayb al-Nawawi> khususnya. Karena produk 
pemikiran Imam al-Nawawi> telah menjadi referensi mayoritas ulama’ dunia 
setelahnya, termasuk ulama’-ulama’ di Indonesia. 

Berdasar pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah 
penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep khiya>r ‘ayb dalam transaksi 
jual beli menurut Imam al-Nawawi>? Dan (2) Bagaimana relevansi konsep khiya>r 
‘ayb dalam transaksi jual beli menurut Imam al-Nawawi> dengan fiqh mu‘a>malah 
kontemporer? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pendekatan sudut 
pandang sejarah (histories) dan sosiologi. Sumber data yang mendasari penelitian 
ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Karena 
penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan metode 
content analysis, secara deskriptif-kualitatif dan berfikir deduktif-induktif 
dengan menggunakan teori istis}la>h} berdasarkan norma-norma agama dan sosial. 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisisnya, penelitian ini menghasilkan 

dua macam temuan yaitu: (1) Konsep khiya>r ‘ayb al-Nawawi> bersumber pada al-
Qur’an, al-Hadith, ijma>‘ dan qiya>s serta istis}la>h} dan ‘urf. Fatwa-fatwa al-Nawawi> 
lebih cenderung pada interpretasi dan eksplorasi pendapat ulama’ seniornya, 
kemudian memberikan komentar dan kriteria s}ah}i>h}, as}ah}h}, ra>jih}, arja>h} atau d}a‘i>f 
dan konsep khiya>r ‘ayb al-Nawawi> lebih bersifat objektif. (2) konsep khiya>r ‘ayb 
menurut al-Nawawi> memiliki relevansi dengan konsep fiqh kontemporer dalam 
beberapa hal, yaitu aspek prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku 
kegiatan ekonomi, dasar hukum yang digunakan, metodologi dalam ijtiha>d dan 
tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ekonomi  khususnya praktek-praktek 
transaksi jual beli.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Penciptaan manusia di muka bumi ini memiliki misi yang jelas dan 

pasti serta bersifat given (pemberian / karunia ) yang diemban oleh manusia, 

yaitu misi utama untuk beribadah, misi fungsional sebagai khali>fah2 dan misi 

operasional untuk memakmurkan bumi.3 Dari sini tampak jelas bahwa tujuan 

diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Penciptanya;4 Allah 

SWT. Dengan demikian, idealnya semua perilaku manusia haruslah 

mencerminkan rasa hormat, tunduk dan syukur kepadaNya serta menjunjung 

tinggi sifat ketuhanan-Nya dengan tulus. 

Untuk membimbing prilaku manusia, Allah SWT menurunkan 

shari>‘ah sebagai sistem yang mengatur dan mengarahkan manusia menuju 

dan meraih kemaslahatan, baik di dunia terlebih di akhirat. Ini sesuai dengan 

firman Allah SWT: 

                      
                                                           

2Secara harfiah, kata khali>fah berarti wakil/ pengganti, dengan demikian misi utama 
manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Jika Allah sebagai Sang Pencipta 
seluruh jagat raya ini maka manusia sebagai khali>fah-Nya berkewajiban untuk memakmurkan 
jagad raya itu, utamanya bumi dan seluruh isinya, serta menjaganya dari segala macam bentuk 
kerusakan. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbag & Diklat Kementrian 
Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tafsir Ilmi; Penciptaan 
Manusia dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains, ( Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 2. 

3Ibid. 
ن و اإنس إا لَيعُبدوف  4 َ.56: الذارياتُو ما خلقُت ا  
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Artinya: 
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS: al-Qas}as}: 77).5 

Menurut sarjana muslim klasik maupun kontemporer konsep agama 

ini dimaknai secara komprehensif (ka>ffah) yang mencakup dua wilayah besar, 

yaitu vertical-trancendental (h{abl min Alla>h) dan profance-trancendental 

(h{abl min al-na>s); yang pertama diwakili oleh aspek ‘aqi>dah dan yang kedua 

oleh aspek shari>‘ah.6 Dengan demikian manusia selain harus memperhatikan 

(‘aqi>dah) hubungan dengan Sang Pencipta juga dituntut memperhatikan 

shari>‘ah (hubungan kepada sesama manusia). 

Pembawaan alamiah yang terdapat dalam diri manusia adalah selalu 

berfikir pragmatis dan praktis, artinya ia akan berusaha untuk meraih suatu 

kebahagiaan (mas}lah{ah) serta menghindar dari segala bentuk bahaya (d}arar). 

Upaya tersebut merupakan bentuk manifestasi dari naluri dan sifat 

manusiawi setiap individu. 

Di antara bentuk mas}lah{ah7 yang menjadi tujuan manusia adalah 

dalam bidang ekonomi, karenanya untuk mencapai kemaslahatan dibidang 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 

394. 
6Jamal Ma’ruf Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan 

Implementasi, (Surabaya: Kalista, 2007), 33. Lihat juga Muh{ammad Shawqi> al-Fanjari>, al-
Waji>z al-Iqtis}ad al-Isla>mi>, (ttp: Da>r al-Shuru>q, 1994), 11. 

7Secara umum mas{lah{ah dapat didefinisikan sebagai suatu nilai kebahagiaan yang 
ukuranya telah ditentukan oleh syari’at. Namun demikian syari’at juga tidak 
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ekonomi, maka kegiatan ekonomi harus diarahkan, sehingga terwujud 

kemaslahatan bersama, yang merupakan harga mati yang harus dipegang 

teguh oleh setiap pelaku ekonomi.8 

Kegiatan ekonomi yang di maksud bisa dalam bentuk produksi 

(inta>j), distribusi (tawzi>‘ ) dan konsumsi (istihla>k).9 Ketiga aspek kegiatan 

ekonomi berupa konsumsi, produksi dan distribusi ini merupakan suatu 

kesatuan integral untuk mewujudkan mas{lah{ah dalam kehidupan,10 khususnya 

di bidang ekonomi, yang harus mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu 

meraih mas{lah{ah yang maksimum bagi umat manusia. Sehingga harus tetap 

menjaga keseimbangan kebutuhan antar individu dan keseimbangan antar 

aspek kehidupan. 

Untuk mengarahkan ketiga kegiatan tersebut Islam memberikan 

apresiasi dengan menawarkan konsep khiya>r (hak pilih) yang dapat dijadikan 

pegangan dalam menjalankan kegiatan ekonomi (jual beli). Dengan khiya>r 

inilah   nantinya penjual dan pembeli bisa memilih komoditas atau mabi >‘ 

secara teliti, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjualnya, 

                                                                                                                                                               

mengesampingkan kontruksi kehidupan manusia dari segala aspek yang mengitarinya, (baca: 
Abdul Hak dkk, Formulasi Nalar Fiqh; Tela’ah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya; 
Khalistha, 2009), vol. I,   262. Sedangkan antonimnya adalah mafsadah, artinya sebentuk 
pekerjaan yang bila dilakukan akan dicap buruk, menuai cercaan dan ancaman neraka sebagai 
balasannya, Ibid, 260. 

8 Serta tidak mengharuskan terwujudnya kepuasan secara material, bahkan, pada 
kondisi tertentu, demi kemaslahatan terkadang seorang muslim harus berkorban, sehingga 

mengurangi tingkat kepuasan dirinya dan nilai barang. ( وضوعى  .186-84 ,( التفس ا
9Wa Iqtis}a>d ‘Ilm Yabh }ath fi> al-Z{awa>hir al-Kha>s}s}ah bi Inta>j wa al-Tawzi>’ wa Istihla>k, 

Dawwa>bah (al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>), 23. Atau lihat juga dalam Tafsir al-Qur’an Tematik; 
Pengembangan Ekonomi Umat, vol: 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), 
186. Periksa juga dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII 
Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 9-10. 

10 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, 
Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 9. 
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kemudian keduanya melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dan tidak 

ada pihak yang dirugikan. Pada akhirnya tercapailah mas{lah{ah dan tidak ada 

penyesalan antara kedua belah pihak. 

Pada dasarnya jual beli itu tetap (luzu>m wa thubu>t), karena tujuannya 

adalah untuk memiliki dan menggunakan, baik thaman maupun mabi>‘, namun 

Allah SWT telah menetapkan khiya>r bagi kedua pihak yang melakukan 

transaksi. karena itu masing-masing memiliki hak antara membatalkan atau 

meneruskan transaksi jual beli. Demikian bisa dikarenakan adanya salah satu 

dari beberapa sebab. Di antara penyebabnya yaitu adanya ‘ayb (cacat), baik 

pada komoditas (mabi>‘) maupun harga (thaman), baik di saat transaksi 

maupun setelah transaksi.11 Dalam literatur yang sama Shaikh Ibra>hi>m 

menyebutkan, khiya>r ada tiga macam yaitu: khiya>r al-majlis, khiya>r al-shart} 

dan khiya>r al-‘ayb. 

Konsep khiya>r ini bertujuan untuk menghindari resiko yang muncul 

setelah terjadinya transaksi yang sah. Konsep khiya>r sebenarnya sudah ada 

sejak zaman Rasulullah.12 Namun seiring dengan perkembangan teknologi 

                                                           
11 Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri>, H{a>shiyah al-Ba>ju>ri> ‘Ala>  Ibn Qa>sim, Vol. 1, (Surabaya: Da>r al-

‘Ilm, tt), 347. Periksa juga dalam Jala>l al-Di >n ‘Abd al-Rah{ma>n al-Suyu>t}i>, al-Ashba>h wa al-
Naz}a>’ir fi> Qawa>‘id wa Furu >‘ al-Fiqh al-Sha>fi‘i>yah. 

12 Hal ini terbukti dengan banyaknya h{adith Rasul yang mengungkapkan masalah 
khiya>r. Diantaranya hadith nomor 3272 dalam Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur’an dan 
Hadith Juz VII: 

هما عن رسوؿ اه صلى اه علي و سلم قاؿ َِياِر : و عن ابن عمر رضي اه ع ْ ػُْهَما بِا ِف َفُكل َواِحٍد ِم ََ ِإَذا تَػَباَيَع الرُج
َا اأَخَر فَػَتَبايَػَعا َعَلى َذِلَك فَػَقْد َوَجَب اْلبَػْيُع َو ِإْف تَػَفرقَا بَػْعَد  ُُ َا اأَخَر فَِإْف َخيػَر َأَحُد ُُ َيِػْر أَحُد ُ ًعا أو  يػْ َِ ْ يَػتَػَفرقَا وََكاَف  ََ َما

ػُْهَما اْلبَػْيَع فَػَقْد َوَجَب اْلبَػْيعُ  ْ يَػتػُْرْؾ َواِحٌد ِم ََ سلم. أَْف تَػَبايَػَعا َو   .متفق علي و اللفظ 
Artinya: 3272. Dari Ibnu Umar ra., dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: ‚Apabila 

dua orang berjual beli, maka masing-masing berhak khiya>r (memilih antara membatalkan atau 
meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan keduanya masih bersama; atau salah 
seorang di antara keduanya  tidak menetapkan khiya>r pada yang lain. Jika salah seorang 
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secara pesat hampir di semua aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi, 

banyak terjadi penyimpangan. Seperti halnya transaksi jual beli yang 

dilakukan tanpa melihat mabi> yang belum berada di tangan penjual. 

Transaksi jual beli yang dilakukan secara berjauhan antara pembeli dan 

penjual dengan memanfaatkan media elektronik. Jual beli dengan adanya 

larangan mengembalikan barang yang sudah dibeli (meskipun mengandung 

cacat yang diketahui setelah transaksi) dari pihak penjual bagi pembeli, dan 

transaksi lain yang rawan terjadi kecurangan di dalamnya. Maka dari itu, 

perlu adanya kajian mendalam terhadap konsep tersebut,13 dan tentu saja 

dengan tujuan menciptakan mas}lah}ah sekaligus menghilangkan atau 

setidaknya meminimalisir terjadinya mafsadah, khususnya dalam transaksi 

jual beli. 

Mengenai konsep khiya>r dalam jual beli, terdapat khila>fi>yah antar 

madhhab fiqh, bahkan khila>fi>yah juga terjadi antar tokoh dalam satu 

                                                                                                                                                               

menetapkan khiya>r pada yang lain, kemudian keduanya melangsungkanakad jual belinya atas 
ketetapan itu, maka jadilah akad jual beli itu. Jika mereka berpisahsetelah melakukan jual beli 
dan salah seorang dari mereka tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah akad jual belinya. 
HR. Bukha>ri> dan Muslim. Lafal h{adith menurut riwayat Muslim. 

Dan masih banyak lagi h{adith yang subtansinya menyebutkan tentang khiya>r dalam 
jual beli, di antaranya hadith no. 3272 dan no. 3274.  Periksa dalam karya Ahmad Muhammad 
Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur’an dan Hadith Juz VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 
2009), 33. 

13 Karena masalah baru yang muncul di era globalisasi seperti sekarang belum tentu 
sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh para fuqaha>’ tempo dulu. Bisa saja suatu 
ketetapan itu berubah dikarenakan perbedaan waktu dan tempat, buktinya saja dalam madhab 
terkenal dengan adanya qawl qadi>m (pendapat Imam Shafi‘i yang lama ketika masih berada di 
Irak) dan qawl jadi>d (pendapat Imam Shafi‘i ketika sudah berpindah dan menetap di Mesir). 
Sesuai dengan sebuah maqa>lah: 

ِ اْأَْزـِ    َواَأْمِكَِ  َواْأَْحَواؿِ نَ ِ تَػَ يػُر اْأَْحَكاـِ بِتَػَ 
 ‚Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat dan situasi‛ Lihat A. 

Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 14. Lihat juga Alaidin Koto, Ilmu Fikih dan 
Ushu>l Fikih, 25. 
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madhhab. Misalnya dalam kasus jual beli multi-komoditi, tetapi keadaan 

masing-masing berbeda, sebagian baik tanpa cacat dan sebagian yang lain 

mengandung cacat (‘ayb). Namun semuanya dengan harga sama, jika dibeli 

secara bersamaan (borongan; jawa). 

Menurut pendapat ulama’ Sha>fi‘i >yah, jual beli komoditi seperti di 

atas membutuhkan dua akad yang berbeda, sebab harga yang berbeda pada 

masing-masing komoditi. Jual beli seperti ini menurut ulama’ Sha>fi‘i>yah sah 

dengan syarat pembeli (konsumen) harus menerima kedua komoditi tersebut. 

Jika pembeli hanya menerima salah satunya saja, maka hukumnya tidak sah. 

Jika kedua komoditi itu diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh 

mensyaratkan khiya>r pada salah satu komoditi dan mengembalikan yang lain 

karena mengandung cacat yang mengurangi nilai jual.14 

Sedangkan menurut ulama’ H{ana>bilah, tidak sah mensyaratkan 

khiya>r pada salah satu komoditi yang tidak ditentukan, dan sah mensyaratkan 

khiya>r apabila pada satu komoditi tertentu. Sebagai contoh, apabila 

seseorang membeli dua baju sekaligus dengan syarat khiya>r terhadap salah 

satu baju tertentu, maka hukum jual beli ini sah. Tetapi jika membeli 

keduanya sekaligus dengan syarat khiya>r pada salah satunya tanpa 

menentukan satu dari kedua baju tersebut, maka hukum jual beli ini tidak sah. 

Menurut pendapat H{ana>bilah jual beli itu sah jika penjual menjelaskan barang 

yang di jual (mabi>‘) dengan harga masing-masing. Misalnya baju yang satu 

ini harganya sekian dan baju yang itu harganya sekian. Namun jika penjual 

                                                           
14 ‘Abd al-Rahma>n al-Jazi>ri>, Kita>b al-Fiqh ‘Ala > al-Maz}a>hib al-Arba‘ah, Vol. 2, cet. 3, 

(Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi >yah, 2008), 171. 
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tidak menjelaskannya pada pembeli, maka hukum jual beli ini hukumnya 

fa>sid karena tidak diketahui (tidak jelas) masing-masing harganya.15 

Dari kedua pendapat mad}hab di atas tampak adanya perbedaan yaitu 

dalam hal pensyaratan khiya>r dalam dua komoditi yang menjadi objek 

transaksi. Perbedaan kedua pendapat tersebut tampak pada hak khiya>rnya, 

yaitu apabila kedua komoditi diterima oleh konsumen maka menurut 

pendapat Sha>fi‘i>yah jual beli dengan cara ini sah dengan syarat khiya>r. 

Sedangkan menurut pendapat H{ana>bilah, jual beli dengan cara di atas tidak 

sah, apabila dengan syarat khiya>r pada salah satu komoditi tanpa 

menentukannya. Namun bisa sah apabila penjual sebelumnya telah 

menjelaskan harga masing-masing komoditi. 

Selain khila>fiyah yang terjadi antar madhhab, khila>fiyah juga terjadi 

dalam satu madhhab antara fuqaha>’ masing-masing madhhab. Misalnya 

keterangan terkait khiya>r ‘ayb berikut yang dinukil oleh Imam Qulyu>bi> dalam 

H{a>shiyah al-Qulyu >bi> wa ‘Umayrah. Imam al-Sha>fi‘i> berpendapat bahwa 

penjual wajib memberitahukan cacat (‘ayb) komoditi hanya sebatas cacat 

yang menjadi sebab terjadinya khiya>r. Jika penjual menyembunyikan ‘ayb, 

maka hukumnya haram. Sedangkan jika ‘ayb yang tidak diberitahukan 

kepada pembeli itu tidak menjadi sebab terjadinya khiya>r, maka tidak ada 

                                                           
15 Ibid, 171. 
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hukum haram bagi produsen dan tidak ada pelanggaran hak oleh produsen 

atas konsumen.16 

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa penjual wajib menjelaskan 

cacat barang yang akan dijual, apabila cacat tersebut menjadi sebab tetapnya 

khiya>r bagi pembeli. Namun tidak ada kewajiban bagi penjual untuk 

memberitahukan cacat barang yang tidak mengharuskan adanya khiya>r. Dari 

sini tampak adanya sedikit kelonggaran bagi produsen. Tetapi di sisi lain ada 

hak konsumen yang dikesampingkan; berupa hak untuk mendapatkan 

informasi penuh tentang barang. Karena itu, seandainya cacat itu diketahui 

oleh konsumen setelah sempurnanya transaksi, tentu saja konsumen merasa 

kecewa dan karena tidak ada hak khiya>r berati konsumen tidak bisa 

mengembalikan barang atau meminta ganti rugi. Sehingga konsumen 

mengalami kerugian dan tidak mencapai mas}lah}ah dalam bertransaksi. 

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam al-Nawawi> dalam kitabnya 

Rawd}ah al-T{a>libi>n, menyatakan bahwa penjual wajib memberitahukan segala 

macam bentuk cacat (‘ayb) meskipun tergolong cacat ringan yang sebenarnya 

tidak menjadi sebab tetapnya khiya>r.17 Berarti memberikan informasi oleh 

                                                           

ُ أَْو َسَعى ِِ َتْدلِيٍس  16 َِياَر فََأْخَفا ْ ُ أَف َمْن َعِلَم َشْيًئا يُػْثِبُت ا َُْرـُ ِكْتَماُن ـُ الضاِبُط ِفيَما  َما ُُ رَأَْيت ِِ اْلُقوِت قَاَؿ اْإِ
ُ َا َيُكوُف ِمْن التْدلِيِس اْلُمَ رـِ  ِفيِ  ْ َيُكْن اللْيُ  ُمْثِبًتا لِْلِ َياِر فَػتَػْرُؾ التػَعرِض َل ََ َُرًماا َوِإْف  فَػَقْد فَػَعَل  . Lihat keterangan 

Imam al-Qulyu>bi> dalam H{a>shiyah al-Qulyu>bi> wa ‘Umayrah, Vol. 7,   3; al-Maktabah al-
Sha>milah, atau lihat juga dalam Kodifikasi Angkatan Santri 2009 (Team Kang Santri ’09), 
Kang Santri Menyingkap Problematika Umat, vol. II, cet. III, (Kediri: Pustaka D’Aly, 2010), 
38-39. 

ْ َيُكْن اْلَعْيُب ُمْثِبًتا لِْلِ َياِر  17 ََ ـُ اْلُمْلَِي بِاْلَعْيِب َوِإْف  ََ ِ إْع ََُِب َعَلْي  Lihat keterangan .قَاَؿ ِِ َشرِْح الرْوِض 

Imam al-Qulyu>bi> dalam H{a>shiyah al-Qulyu>bi> wa ‘Umayrah, Vol. 7,  3. Periksa juga Imam al-
Nawawi>, Rawd}ah al-T{a>libi>n, Vol. 1,   444, al-Maktabah al-Sha>milah; 
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penjual (produsen) kepada pembeli (konsumen) dengan lengkap terkait 

komoditi, baik keunggulan ataupun kekurangannya, adalah wajib. Karena itu 

sebagai penjual dilarang menyembunyikan cacat (‘ayb) barang, cacat 

dimaksud tidak sebatas yang menyebabkan adanya khiya>r saja, bahkan cacat 

ringan yang tidak menetapkan hak khiya>r sekalipun, wajib dijelaskan atau 

diberitahukan kepada pembeli. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi 

pembeli dari kerugian setelah terjadinya transaksi yang sah, sehingga 

mas}lah}ah bisa dirasakan oleh konsumen. 

Kalau dicermati lagi, dari ungkapan Imam al-Nawawi> di atas maka 

akan ditemukan adanya mas}lah}ah kaitannya dengan ekonomi bagi kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Bagi penjual yang jujur akan 

terhindar dari hasil pencarian yang tidak baik atau batil yang jelas-jelas 

dilarang oleh shari>‘ah. Di sisi lain jika penjual telah menyampaikan semua 

keterangan terkait komoditi, berati ia telah melaksanakan kewajiban sebagai 

produsen serta telah memberikan hak konsumen berupa hak untuk 

mendapatkan dan menerima informasi penuh dan benar mengenai keadaan 

komoditi. Sebaliknya, apabila produsen tidak menyampaikan semua 

informasi tentang keadaan komoditi, meskipun cacat yang tidak menetapkan 

adanya khiya>r (cacat ringan), kepada konsumen, berati penjual atau produsen 

tidak memberikan hak konsumen secara penuh. Karena itu transaksi yang 

dilakukan mengandung unsur gharar atau penipuan dengan menyembunyikan 

                                                                                                                                                               

ى شيئاً فوجد معيباً فل الرد ومن باع شيئاً يعلم ب عيباً وجب علي : الثاي من أسباب الظنُ  اطراد العرؼ فمن اش
ي ي واه أعلم: قلت .بيان للمل ل ن علم إعَـ ا ب أيضاً على غ البائع   َ.َو
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cacat dari penglihatan konsumen. Kesimpulannya, bahwa setiap jual beli 

yang mengandung unsur gharar hukumnya adalah haram.18 

Jika dibandingkan antara dua pendapat di atas, maka sekilas pendapat 

Imam al-Nawawi> lebih cendrung pada aspek kehati-hatian dalam 

mu‘a>malah,19 dengan usaha menghindari bahaya kecil atau ringan supaya 

tidak merambah pada bahaya yang lebih besar. Pendapat Imam al-Nawawi> ini 

menuntut kepada para pelaku bisnis dan para produsen untuk berkata jujur 

dan berlaku benar, jujur dalam memberikan informasi kepada konsumen dan 

benar dalam memperlakukan konsumen. Sehingga konsumen pun akan 

merasa aman dari tindakan merugikan oleh produsen serta tampak adanya 

payung hukum yang mengayomi konsumen. Pada akhirnya terwujudlah 

kemaslahatan bersama di bidang ekonomi, dimana produsen akan 

menghasilkan kebutuhan hidup tanpa adanya penipuan yang merugikan pihak 

lain. Sedangkan konsumen akan merasakan kepuasan dengan terpenuhinya 

kebutuhan tanpa kerugian dan akan meraih kebahagiaan (mas}lah}ah). 

Setelah mengetahui perbedaan pendapat tentang khiya>r di atas, maka 

akan muncul pertanyaan dari sudut pandang sosial khususnya, seberapa besar 

                                                           
18 Larangan tentang jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan 

barang (mabi>‘) maupun harga barang (thaman), berdasarkan hadith berikut: 

 .و قد هى رسوؿ اه صلى اه علي و سّلم عن بيع ال رر
‚Sungguh Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli (yang  mengandung) gharar.‛ 

Redaksi hadith di ambil dari kitab Kifa>yah al-Akhya>r Fi> H}ill Gha>yah al-Ikhtis}a>r, Vol. 1,   234. 
19

 Mua‘a>malah; merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara 
seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, 
seperti perseroan, firma, yayasan dan Negara. Badan hukum ini dalam hukum Islam dikenal 
dengan nama ‚al-Shakhs}i>yah al-I‘tiba>ri>yah‛. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan 
dengan manusia ini adalah jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan. Lebih lanjut bisa di 
lihat dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 4, Cet. 11, (Jakarta: 
PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 245. 
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pengaruh konsep khiya>r terhadap kemaslahatan di bidang ekonomi, masih 

relevankah konsep khiya>r Imam al-Nawawi> tersebut diterapkan di era 

globalisasi seperti sekarang ini, terlebih di tanah air Indonesia, sedangkan 

formulasi konsep khiya>r Imam al-Nawawi> telah dikodifikasi sejak belasan 

abad yang lalu dan bukan dibumi Nusantara. Masih adakah korelasi dan 

kontribusi konsep khiya>r Imam al-Nawawi> masa dulu dengan konteks sosial 

dalam mewujudkan mas}lah}ah ekonomi era sekarang, karena budaya dan 

peradaban dulu dengan sekarang sudah mengalami perubahan. Sementara 

konsep khiya>r yang telah dikodifikasi oleh Imam al-Nawawi>, yang hidup pada 

abad ke-7 Hijriyah; tepatnya 631 H s/d 676 H atau 1233 M s/d 1277 M. 

Berangkat dari pemikiran di atas, muncullah ide dan ketertarikan 

penulis untuk melakukan kajian teoritis secara lebih intens terhadap konsep 

yang sudah dikodifikasi oleh Imam al-Nawawi>. Tujuan dari kajian teoritis ini 

adalah untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan pemahaman konsep 

khiya>r ‘ayb menurut Imam al-Nawawi> berikut relevansinya dengan konsep-

konsep fiqh mu‘a>malah di era modern sekarang, dengan harapan dapat 

berkontribusi dalam menolak mafsadah yang sering terjadi dalam transaksi 

jual beli. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengkaji konsep khiya>r, 

khususnya khiya>r ‘ayb dalam perspektif Imam al-Nawawi>, yang akan penulis 

analisis melalui sebuah tesis dengan judul ‚KHIYA>R ‘AYB MENURUT 

IMAM AL-NAWAWI< DAN RELEVANSINYA DENGAN FIQH 

MU‘A>MALAH KONTEMPORER‛. 
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B.  RUMUSAN MASALAH 

 Untuk mempermudah  dan lebih fokus pada objek penelitian serta 

supaya tidak meluas pada masalah lain yang di anggap tidak penting, maka 

penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian, dengan 

merumuskan beberapa rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana konsep khiya>r ‘ayb dalam jual beli menurut Imam al-

Nawawi>? 

2. Bagaimana relevansi konsep khiya>r ‘ayb dalam jual beli menurut Imam 

al-Nawawi> dengan fiqh mu‘a>malah kontemporer?  

C.   TUJUAN PENELITIAN 

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui konsep khiya>r ‘ayb dalam jual beli menurut Imam al-

Nawawi>. 

2. Mengetahui relevansi konsep khiya>r ‘ayb dalam jual beli menurut Imam 

al-Nawawi> dengan fiqh mu‘a>malah kontemporer. 

D.  KEGUNAAN PENELITIAN 

Diharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi 

positif, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu  yang berkaitan 

dengan ekonomi Islam. Selain itu, harapan besar dari penulis, mudah-

mudahan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam 
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penyelesain problematika actual terkait dengan ekonomi Islam, demi 

terwujudnya kemaslahatan bersama di bidang ekonomi. 

2. Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga 

dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, 

sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan kegiatan ekonomi 

sesuai dengan tujuan shari‘ah yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, 

sekaligus menolak mafsadah yang mungkin terjadi dalam kegiatan 

ekonomi. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Sejauh penelaahan penulis tentang karya tulis ilmiah atau penelitian 

yang terkait dengan pembahasan garansi, diantaranya: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Al-Maskan Muqor tahun 2007 

dengan judul ‚Ketentuan Khiya>r ‘ayb Menurut Fiqh Madhhab Sha>fi‘i> (Studi 

Kasus di Toko Bangunan ‚Agung Raya‛ Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi praktek 

khiya>r al-’aib di toko bangunan ‚Agung Raya‛ bertentangan dengan fiqh 

madzhab Shafi’i, karena lebih cenderung pada usaha mencari untung sendiri 

tanpa adanya usaha perlindungan terhadap konsumen dan dianggap sangat 

merugikan konsumen. Dalam praktek khiya>r ‘ayb di toko tersebut setiap 

pembelian awal dan jenis barang cacat yang boleh dikembalikan sangatlah 
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terbatas serta jangka waktu pengembalian barang cacat satu hari setelah 

pembelian.20 

Kedua, skripsi Reza Fahmi Affandi tahun 2007 yang berjudul ‚Studi 

Komparatif antara Sistem Garansi Bank di Bank Syari‘ah dan Bank 

Konvensional‛. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan tentang 

perbandingan konsep garansi yang ada di bank syari’ah dan konvensional 

tentang mekanisme pengambilan laba (fee). Dalam bank syari’ah mekanisme 

operasionalnya mengandung akad tabarru’ sedangkan pada bank 

konvensional sebagaimana dalam buku III bab XVII yakni pasal 1820 s/d 

1850. Pengambilan laba (fee) dalam bank syari’ah boleh mengambilnya 

namun tidak boleh dijadikan lahan yang menghasilkan keuntungan besar.21 

Ketiga, skripsi Agus Setya Budi tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Garansi Pada Jual Beli Komputer" (Studi Kasus di 

Toko Istana Komputer Ponorogo). Dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa analisa hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan aqad garansi jual 

beli hadware komputer di toko Istana komputer Ponorogo adalah telah sesuai 

dengan hukum Islam karena telah dipenuhi syarat dan rukun kafa>lah yakni 

adanya i>ja>b dan qabu>l serta adanya penjamin orang yang dijamin dan orang 

                                                           
20 Al-Maskan Muqor, Ketentuan Khiya>r ‘Ayb Menurut Fiqh Madhhab Sha>fi‘i>; Studi 

Kasus di Toko Bangunan ‚Agung Raya‛ Kecamatan Kartoharjo, (Skripsi: 2007), 75. 
21

 Reza Fahmi Affandi, Studi Komparatif antara Sistem Garansi Bank di Bank Syari‘ah 
dan Bank Konvensional, (Skripsi: 2007), 80.  
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yang berutang dan berpiutang. Selain itu, telah ada kerelaan dan ridlo atas isi 

perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak.22 

Selain dalam bentuk penelitian, kajian mengenai garansi juga banyak 

dibahas dalam beberapa buku yaitu: 

Pertama, Buku karya Team Pembukuan Manhaji Purna siswa MHM 

Lirboyo, Paradigma Fiqih Masail, (Kediri: 2003). Dalam buku tersebut 

terdapat hasil kumpulan-kumpulan masalah mu‘a>malah kontemporer, 

diantaranya Garansi dalam perspektif Fiqh. Hasil Bahtsul Masail tersebut 

menyimpulkan bahwa garansi adalah sebuah fasilitas yang tercantum dalam 

pembelian suatu produk (al-shart} fi> al-bay‘), yaitu berupa hak khiya>r. Dan 

garansi sah menurut sebagian ulama’ H{anafi>yah dan H{ana>bilah serta masih 

terjadi khila>fi>yah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama’ Sha>fi’i>yah.23 

Kedua, buku Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum 

Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994). Buku ini membahas 

beberapa kegiatan ekonomi Islam, dalam bukunya menjelaskan pengertian 

garansi secara global yaitu suatu kesepakatan dua pihak yang berupa 

tanggungan atau janimam dari seorang penjual bahwa barang yang dijual 

bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dengan jangka waktu 

satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun.24 

                                                           
22Agus Setya Budi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Pada Jual Beli 

Komputer; Studi Kasus di Toko Istana Komputer Ponorogo, (Skripsi: 2009), 71. 
23Team Pembukuan Manhaji Purna siswa MHM Lirboyo, Paradigma Fiqh Masail, 

(Kediri: 2003), 129. 
24Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 139. 
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penulis yakin bahwa 

dalam penulisan karya ilmiyah ini nanti benar-benar tidak ada unsur plagiasi. 

Karena jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

tersebut. Dimana penelitian ini memprioritaskan konsep khiya>r ‘ayb dalam 

jual beli menurut Imam Nawawi dan batasan komoditas yang mengharuskan 

adanya khiya>r ‘ayb dalam transaksi jual beli sebagai objek penelitian. Oleh 

karena itu, penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan dengan penelitian 

tentang garansi diatas. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian literer atau kepustakaan (library 

research). Karena sumber data yang menjadi objek penelitian ini adalah 

sumber data dari literartur-literatur terdahulu; berupa dokumen-dokumen 

dan buku-buku. Dengan demikian, di dalam mengumpulkan data penulis 

tidak di lapangan sosial; cukup mengumpulkan data dari berbagai sumber 

tertulis untuk dikaji secara intensif. Tentunya bahan pustaka yang dikaji 

mempunyai korelasi dengan variabel-variabel dan pokok bahasan dalam 

penelitian ini. Karena tujuan kajian ini untuk mengungkapkan dan 

mendeskripsikan argumen-argumen para tokoh terdahulu secara logis, 

meningkatkan pemahaman konsep khiya>r ‘ayb dan memperjelas 

bahasannya, maka dari itu penulis menggunakan metode atau pendekatan 

sejarah (histories) dan pendekatan sosiologi. 
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Pendekatan sejarah adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan 

suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku 

dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak 

dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya dan 

siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.25 

Pendekatan sosiologi adalah suatu metode penelitian dengan 

menggunakan Ilmu yang mempelajari manusia dan interaksinya dengan 

sesama, interaksi satu individu dengan individu lain, atau individu dengan 

kelompok masyarakat, sebuah masyarakat dengan masyarakat lain, 

pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, organisasi dengan 

organisasi. Perkembangan yang sangat penting pada abad ini adalah 

lahirnya ilmu sosial yang mewarnai dan meramaikan kehidupan akademik 

dan intelektual.26 

Adapun penelitian ini adalah merupakan penelitian yang diharapkan dapat 

menghasilkan deskripsi jelas dan logis tentang ucapan, tulisan atau 

perilaku yang diamati dari seluruh individu, kelompok, masyarakat atau 

organisasi tertentu dalam suatu latar tertentu.27 

Karena itu, data yang merupakan pusat dan dasar kajian ini adalah data 

yang diambil dari produk pemikiran tokoh yang abstrak dan produk 

                                                           
25

 http://putrawahyuza.blogspot.in/2011/10/1-Pendekatan-Sejarah-2-Pendekatan. html, 
artikel yang di postkan oleh Wahyu Putra pada 2011 lalu dan di akses pada hari senin tanggal 18 
Juli 2016. 

26 Ibid. 
27 M. Djunaidi Ghony dkk, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Jogjakarta; Ar-

Ruzz Media, 2012), 32. 

http://putrawahyuza.blogspot.in/2011/10/1-Pendekatan-Sejarah-2-Pendekatan.%20html
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hukum; yakni kitab al-Majmu >‘ karya Shaykh Abu> Zakari>ya> Yah}ya> Ibn 

Sharaf al-Nawawi>, yang lebih masyhur dengan nama Imam al-Nawawi>. 

Selain itu, penulis juga mengambil data skunder sebagai penunjang dan 

pendukung sumber primer. 

2. Sumber data 

Sumber data yang mendasari penulisan karya ilmiyah ini ada dua macam, 

yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. 

a. Sumber primer 

Sumber primer merupakan sumber data yang memiliki otoritas dan 

prioritas dalam suatu penelitian. Di antara sumber data primer dalam 

penelitian hukum adalah produk hukum itu sendiri.28 Jadi bahan primer 

sebagai objek pokok penelitian ini adalah produk pemikiran Imam al-

Nawawi>, yaitu berupa pemikiran-pemikiran Imam al-Nawawi> yang 

membahas permasalahan khiya>r ‘ayb. 

b. Sumber skunder 

Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur dan 

buku-buku serta karya lain baik tertulis maupun tercetak yang subtansi 

pembahasanya memiliki korelasi dengan sumber primer. Sumber 

skunder ini penulis gunakan sebagai pendukung dan penunjang sumber 

primer dalam menganalisis data untuk menemukan hasil yang lebih 

akurat, valid dan dapat dipercaya. 

 

                                                           
28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1998), 141. 



20 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan jenis penelitian; penelitian literer atau studi kepustakaan, 

maka teknik pengumpulan data yang cocok adalah menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu mengambil data-data dari dokumen, meliputi buku-

buku dan hasil penelitian terdahulu.29 Termasuk di antaranya: fotografi, 

video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis dan sebagainya yang 

dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang.30 Di sini jelas bahwa 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen berbentuk 

apapun, baik dokumen yang memang dipersiapkan untuk bahan penelitian 

ataupun tidak direncanakan untuk penelitian. 

4. Teknik analisis data 

Pada tahap ini penulis akan berusaha interaktif untuk menganalisa atau 

mengkaji data yang sudah atau sedang dikumpulkan. Hal ini untuk 

menemukan deskripsi yang realistis, logis dan jelas dalam memberikan, 

menyajikan dan menyimpulkan data. Pada proses analisis ini penulis 

menempuh analisis isi (content analysis); yaitu suatu analisis yang 

memprioritaskan pada isi (content) dari suatu pesan dan informasi.31 

Analisis isi atau dokumen (content or document analysis) ditujukan untuk 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang 

                                                           
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 

2011), 62. 
30 Ghony, Metode, 199. 
31 Eriyanto, Analisis Framing, Kontruksi, Ideologi dan Politik Media, (Yokyakarta: 

LkiS, 2002), 11. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Ihyaul Arifin, Tinjauan Hukum Pidana 
Islam terhadap Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak 
Cipta, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri 
Walisongo semarang, 2011, 13. 
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validitas dan keabsahanya terjamin, baik dokumen perundangan dan 

kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan 

terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.32 

Dengan demikian, metode analisis dalam penelitian ini yang tepat adalah 

metode analisis isi, karena data atau objek penelitian ini adalah pemikiran 

Imam al-Nawawi>. Lebih spesifik bahwa data primer penelitian ini adalah 

permasalahan tentang khiya>r ‘ayb menurut Imam al-Nawawi>. 

Kemudian sebagai bahan analisis dalam penelitian ini digunakan teori-

teori mad}hab fiqh yang membahas tentang khiya>r dalam jual beli, secara 

deskriptif-kualitatif dengan model berfikir deduktif-induktif. Berfikir 

deduktif berarti metode berfikir yang berangkat dari fakta dan peristiwa 

yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya 

ksusus. Sedangkan berfikir induktif berarti berfikir yang berangkat dari 

fakta dan peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-

generalisasi yang sifatnya umum. 

Setelah diketahui konsep khiya>r ‘ayb menurut Imam al-Nawawi>, langkah 

selanjutnya adalah mencari titik-titik kontribusi pemikiran Imam al-

Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb terhadap terwujudnya kemaslahatan sosial di 

bidang ekonomi. Dalam proses ini penulis akan menghubungkan 

                                                           
32 Kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan 

antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan dan peristiwa yang ada atau yang 
terjadi, untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut. Lihat 
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2010), 81-82. 



22 

 

pemikiran Imam al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb dengan konsep mas}lah}ah 

secara kontekstual kehidupan modern seperti sekarang. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah penulisan karya ini secara sistematis dan 

prosedural, maka penulis dapat memberikan sistematika penulisan secara urut 

berdasarkan bab pembahasan. Dalam penelitian penulis membagi menjadi 

enam bab, yaitu: 

Bab I : subtansinya adalah (1) latar belakang masalah; yang di 

dalamnya disampaikan alasan fundamental yang mendasari penelitian ini 

dilakukan, (2) rumusan masalah; untuk membatasi masalah yang akan di 

bahas dan di kaji dalam penelitian ini, supaya tidak terjadi kerancuan dalam 

mengkaji masalah, (3) tujuan penelitian; merupakan keinginan dan harapan 

penulis yang akan dicapai dalam penelitian, (4) kegunaan penelitian; 

merupakan fungsi dan guna dari hasil penelitian ini dilakukan, baik secara 

teoritis maupun praktis, (5) telaah pustaka; subtansinya adalah penelitian-

penelitian terdahulu ataupun karya ilmiyah lain yang telah dihasilkan oleh 

para penulis terdahulu. Tujuan telaah pustaka ini adalah untuk menghindari 

terjadinya plagiasi karya ilmiyah. (6) metode penelitian; berisi metode 

ilmiyah dan cara sistematis yang digunakan penulis dalam mengumpulkan, 

menyajikan dan menganalisis data penelitian. Dengan demikian hasil yang 

akan diraih bisa mencapai tingkat validitas dan akurasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan (7) sistematika pembahasan; menjelaskan alur 
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atau kronologi penelitian ini dilakukan, dari mana harus memulai sebuah 

penelitian. 

Bab II : subtansinya adalah (1) riwayat Imam al-Nawawi>; berupa 

biografi yang menyangkut waktu kelahiran, nasab, pendidikan yang diterima 

dari guru-gurunya. Selanjutnya mengungkap siapa saja guru Imam al-Nawawi> 

dan siapa yang menimba ilmu dari beliau, (2) merangkum karya-karya yang 

dihasilkan Imam al-Nawawi> dari berbagai disiplin ilmu, (3) menegaskan 

posisi Imam al-Nawawi> dalam madhhab Sha>fi‘i>yah dan intervensinya dalam 

ijtihad dan berfatwa demi kemaslahatan umat Islam, (4) berisi rangkaian 

metode yang digunakan Imam al-Nawawi> dalam istinba>t } hukum dan 

mentarjih pendapat para ulama’ terdahulu termasuk Imam Sha>fi‘i> sendiri. 

Bab III: Subtansinya adalah pembahasan pokok dalam penelitian ini. 

Di antara subtansi kandungannya yaitu; (1) definisi khiya>r ‘ayb dari berbagai 

sumber; khususnya dalam perspektif Imam al-Nawawi>, (2) dasar hukum 

khiya>r ‘ayb yang digunakan Imam al-Nawawi> dalam ijtiha>d; khususnya dalam 

istinba>t} hukum tentang khiya>r ‘ayb, (3) ketentuan ‘ayb  yang 

memperbolehkan khiya>r, (4) ketentuan waktu khiya>r ‘ayb dalam jual beli, (5) 

cara menggunakan hak khiya>r  dengan khiya>r ‘ayb dalam praktek jual beli 

menurut Imam al-Nawawi>, dan (6) keuntungan atau mas}lah}ah yang 

terkandung dalam khiya>r ‘ayb. 

Bab IV: merupakan analisis konsep khiya>r ‘ayb  dalam jual beli 

menurut pandangan Imam al-Nawawi> dan relevansinya dengan fiqh 

mu‘a>malah kontemporer terkait ketentuan dan implementasi khiya>r ‘ayb 
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dalam jual beli menurut para ahli era kontemporer. Dalam hal ini akan di 

bahas tentang mas}lah}ah di bidang ekonomi tempo dulu; di masa Imam al-

Nawawi> dan relevansinya dengan konsep fiqh mu‘a>malah era modern 

sekarang. Semuanya di pandang berdasar konteks sosial kehidupan; 

khususnya di bidang sosial ekonomi. 

Bab V: merupakan penutup dari pembahasan yang berisi hasil atau 

kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

RIWAYAT IMAM AL-NAWAWI< 

 

A. BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI< 

Imam al-Nawawi>, adalah nama populernya di kalangan para fuqaha>’, 

khususnya madhhab Sha>fi‘i>. Nama lengkapnya adalah Yah}ya> bin Sharaf  bin 

Muri> bin H{asan bin H{usayn bin Muh{ammad bin Jum‘ah bin H>{azam al-Nawawi> 

al-Dimashqi>.33 Imam al-Nawawi> lahir pada bulan Muh{arram tahun 631 

H/1233 M, di desa Nawa> Damaskus, yang kemudian dijadikan nisbat bagi 

beliau yang terkemuka dalam madhhab Sha>fi‘i>, bahkan dikalangan umat Islam 

di dunia dan tak terkecuali di Indonesia. Sosok yang nantinya menjadi ulama’ 

besar ini berkebangsaan Syam. Beliau memiliki kunni>yah34 Abu> Zakari>ya> 

serta laqb35 (gelar) Muh{yi> al-Di>n36 yang artinya adalah orang yang 

menghidupkan agama. 

                                                           
33Garis nasab Imam al-Nawawi>  ini berdasarkan di Wikipedia Bahasa Indonesia, 

Ensiklopedi bebas. ht.thp://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>. atau periksa juga dalam Ibn 
al-‘At}t}a>r, Tuh{fah al-T{a>libi>n Fi> tarjamah al-Ima>m al-Nawawi>, Vol. 1, al-Maktabah al-
Sha>milah,  1. Namun terdapat pendapat yang berbeda jika melihat ‘Abd al-wahha>b Ibn ‘Ali> 
Ibn ‘Abd al-Ka>fi> al-Subki>, T{abaqa>t al-Sha>fi‘i>yah al-Kubra>, Juz VIII, al-Maktabah al-
Sha>milah,  225. ‘Abd al-wahha>b menyebutkan bahwa nasabnya Imam al-Nawawi> setelah 
H{usayn bukan Muh{ammad, tapi H>{azam; H{usayn Ibn Muh{ammad Ibn Jum‘ah. 

34 Kuni>yah adalah nama panggilan untuk seseorang dengan mendahulukan salah satu 

dari kata ِبْت- إبن-أـّ - َأب , sepeti ت َج ش-إبن عمر- أـ كلثـو-أبو بكر ِب , dan lain sebagainya. 
35 Secara sederhana laqb adalah kata yang memberikan arti pujian atau hinaan terhadap 

orang lain. Ini biasanya diberikan kepada orang lain karena suatu  tertentu. Seperti nabi 
Muh{ammad SAW. Sejak kecil beliau, oleh bangsa Quraysh sudah diberi laqb ‚al-ami>n‛, 
artinya orang yang sangat dipercaya. 

36Imam al-Nawawi> mendapat laqb (gelar) muh{yi> al-di>n ini dari para ulama’ 
dizamannya. Namun sebenarnya ia sangat membenci laqb ini karena kerendahan hati 
(tawad{d{u‘). Terdapat salah satu riwayat bahwa beliau berkata; saya tidak akan memaafkan 
orang yang memberiku gelar muh{yi> al-di>n. Demikian dikarenakan beliau meyakini bahwa 
agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi
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Sejak kecil, sudah tampak nur pada diri beliau al-Nawawi>; apabila 

bermain dengan teman-teman seusianya dan tidak disenangi oleh teman-

temannya, maka al-Nawawi> kecil akan lari menjauh dengan menangis dan 

tidak akan bermain lagi dengan teman-temannya. Kemudian menghafalkan al-

Qur’an, mengaji dan menghafalkan kitab-kitab; setiap harinya mencapai 12 

pelajaran.37 Hal inilah yang membuat gurunya mencintainya dan berpesan 

kepada orang tuanya; anak ini kelak akan menjadi orang paling alim dan 

paling zuhud di antara orang-orang pada masanya nanti, serta akan banyak 

orang yang mengambil manfaat darinya.38 

Selanjutnya Imam al-Nawawi> pindah ke Damaskus pada tahun 649 H 

dan tinggal di distrik Rawa>hi>yah. Di  tempat ini beliau belajar dan sanggup 

menghafal kitab al-Tanbi>h hanya dalam waktu empat setengah bulan. 

Kemudian beliau menghafal kitab al-Muhadhdhab pada bulan-bulan yang 

tersisa dari tahun tersebut, dibawah bimbingan Shaykh Kamal Ibnu Ahmad. 

Semasa hidupnya beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, 

                                                                                                                                                               

menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkan atau 
meninggalkannya. Keterangan ini di dapat dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedi 
bebas. ht.thp://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>, yang di akses pada hari kamis, 12 
Februari 2015. 

37  Maftuh Basthul Birri, Manaqib 50 Wali Agung, Cet. 2, (Lirboyo: 2009), 169.  
serupa juga di sampaikan oleh gurunya Shaykh Ya>si>n Ibn Yu>suf al-Zarkashi> dalam kitab al-
T{ari>qah; sebagaimana yang dikutip oleh Shaykh Ta>j al-Di>n al-Subki>. Lihat ‘Abd al-wahha>b 
Ibn ‘Ali> Ibn ‘Abd al-Ka>fi> al-Subki>, T{abaqa>t al-Sha>fi‘i>yah al-Kubra>, Juz VIII, al-Maktabah al-
Sha>milah,  226. 

38 ‘Abd al-wahha>b Ibn ‘Ali> Ibn ‘Abd al-Ka>fi> al-Subki>, T{abaqa>t al-Sha>fi‘i>yah al-Kubra>, 
Juz VIII, al-Maktabah al-Sha>milah,  226. 

وى ُ و ابن علر س ب يي الدين و وقاؿ شي  ِ الطريق  الليخ ياس بن يوسف الزركلي رأيت الليخ 
اؿ فوقع ِ قلي حب  هم ويقرأ القرآف ِ تلك ا هم ويبكي إكرا و يهرب م ون على اللعب معهم و والصبياف يكر
ذا  وجعل أبو ِ دكاف فجعل ا يلت ل بالبيع واللرا  عن القرآف قاؿ فأتيت الذي يقرئ القرآف فوصيت ب وقلت ل 

اس ب تفع ال م وي د ل زمان وأز  َالصي يرجى أف يكوف أعلم أ

http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi
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menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas 

terpaan badai kehidupan. Kehidupan sehari-hari beliau sangat sederha, dalam 

sehari hanya makan dan minum satu kali. Beliau lebih memilih bersikap 

zuhud,39 wara‘,40 qana>‘ah41 dan rid}a>.42 Pakaian beliau adalah kain kasar, 

sementara serban beliau berwarna hitam dan berukuran kecil.43 

Imam al-Nawawi> belajar berbagai disiplin ilmu agama, seperti H{adi>th, 

ilmu H{adi>th, us}ul fiqh, fiqh dan ilmu bahasa. Beliau belajar pada guru-guru 

                                                           
39 Menurut Ensiklopedi Islam zuhd adalah keaadaan meninggalkan dunia dan 

menjauhkan diri dari kehidupan kebendaan. Zuhd adalah makam terpenting yang harusdilalui 
oleh seorang sufi. Seseorang yang hendak menjadi sufi terlebih dahulu menjadi za>hid. Karena 
menurut pandangan para sufi, dunia dan segala macam kehidupan materinya adalah sumber 
kemaksiatan dan penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. H{asan 
al-Bas}ri; ahli h{adi>th dan fiqh pada periode ta>bi‘i>n, mengatakan: ‚jauhilah dunia ini karenaia 
bagaikan ular, lembut dalam elusan tangan tetapi racunnya mematikan. Hati-hatilah terhadap 
dunia ini karena ia penuh dengan kebohongan dan kepalsuan.‛ Periksa Dewan Redaksi 
Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 3, Cet. 11, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 
2003), 125. 

40 Wara‘ atau wira‘i yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang didalamnya 
mengandung shubhat (keragu-raguan) terhadap yang halal, karena dengan mendekati yang 
shubhat seseorang akan akan terjerumus kedalam yang haram. Qamar Kailani (penulis 
masalah sufi) mengatakan bahwa para sufi membagi wara‘ atas dua bagian, yaitu (1) wara‘ 
lahiriah yakni tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk hal- yang tidak di rid}ai Allah 
SWT, dan (2) wara‘ batiniyah yakni tidak menempatkan atau mengisi hatinya kecuali dengan 
Allah SWT. Ibid, 125. 

41 Qana>‘ah; merasa cukup yaitu salah satu sikap sufi bagian dari hidup zuhd. Menurut 
Abu> Zakari>ya> al-Ans}a>ri> (salah satu tokoh tasawuf dari Mesir), qana>‘ah adalah perasaan 
seseorang bahwa ia telah merasa cukup dengan apa yang ia miliki, yang sudah memenuhi 
keperluan hidupnya, baik berupa makanan, pakaian maupun lainnya. Sedangkan menurut 
‘At}a>’illa>h (ahli tasawuf), qana>‘ah ialahterhentinya keinginan seseorang terhadap apa yang 
sudah diberikan kepadanya dan tidak ada lagi keinginannya untuk menambah yang sudah ada. 
Qana>‘ah merupakan sikap yang di tuntut dari para sufi, karena qana>‘ah dapat menjauhkan diri 
dari ajakan nafsu terhadap berbagai tipu daya kehidupan dunia, yang membuat seseorang lupa 
akan Allah SWT dan lalai atas kewajibannyasebagai seorang hamba Allah dalam 
mempersiapkan diri menuju kehidupan di akhirat kelak. Lihat dalam Dewan Redaksi 
Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 3, Cet. 11, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 
2003), 9. 

42 Rid}a>  yaitu sikap menerima qad}a>’ dan qadar Allah SWT serta mengeluarkan rasa 
benci sehingga yang tinggal hanyalah rasa senang, tidak meminta imbalan atas amal 
ibadahnya, dan lebih dari itu merasa senang jika tertimpa musibah sebagaimana ia senang 
ketika menerima nikmat. Dhu> al-Nu>n al-Mis}ri> menyebutkan ada tiga tanda dalam diri 
seseorang jika ia telah sampai pada makam rid}a>, yaitu: (1) meninggalkan usaha sebelum 
terjadi ketentuan, (2) lenyap rasa resahgelisah sesudah terjadi ketentuan, dan (3) cinta yang 
bergelora pada saat menerima musibah. Ibid, 125. 

43 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedi bebas. 
ht.thp://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi
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yang amat terkenal seperti ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh{ammad al- Ans}a>ri>, Zayn al-

Di>n bin ‘Abd al-Da>’im, ‘Ima>d al-Di>n bin ‘Abd al-Kari>m al-H{arastani>, Zayn al-

Di>n Abu> al-Baqa>’, Kha>lid bin Yu>suf al-Maqdisi> al-Nabalusi>, Jama>l al-Di>n Ibn 

al-S{ayrafi>, Taqi>y al-Di>n bin Abu> al-Yusri>, dan Shams al-Di>n bin Abu> ‘Umar. 

Kemudian al-Nawawi> muda belajar H{adi>th kepada ulama’ terkenal, yaitu 

Syaikh al-Muh{aqqiq Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m bin ‘I<sa> al-Mura>di> al-Andalu>si>. 

Selanjutnya beliau juga belajar fiqh kepada al-Kama>l Ish{a>q bin Ah{mad bin 

‘Uthma>n al-Maghribi> al-Maqdisi>, Shams al-Di>n ‘Abd al-Rahma>n bin Nu>h dan 

‘Izz al-Di>n al-Arbili> serta guru-guru lainnya.44 

Belajar dari guru-guru tersebut, Imam al-Nawawi> selalu mampu 

menerima ilmu yang disampaikan oleh gurunya dengan sempurna. Sehingga 

beliau menjadi ulama’ yang handal dan tak tertandingi oleh ulama’-ulama’ 

lain yang semasa, bahkan hingga sekarang.45 Dengan modal kemampuan yang 

brilian, Imam al-Nawawi> menjadi seorang ulama’ yang paling produktif dan 

menghasilkan karya-karya luar biasa dalam jumlah besar. Banyak karya al-

Nawawi> yang hingga sekarang tetap di pelajari dan di kaji di pondok-pondok 

pesantren yang tersebar di bumi Indonesia. Diantaranya kitab al-arba‘i>n al-

                                                           
44 Menurut keterangan lain Imam al-Nawawi> belajar ilmu us}ul fiqh kepada al-Qa>d}i> al-

Tafli>s. periksa dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 4, Cet. 11, 
(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 22. 

45  ini dapat dibuktikan dengan banyaknya hasil karya beliau selama hidupnya. Sampai-
sampai seandainya usianya di bagi dengan banyaknya jumlah kitab karangannya, untuk 
menulisnya saja sangat tidak cukup. Demikian menunjukan pada keluasan ilmu yang 
dikuasainya. Kitab-kitab karyanyapun masih tetap dijadikan referensi oleh banyak ulama’-
ulama’ diseluruh penjuru dunia Islam, dulu hingga sekarang. Bahkan diantara kitab beliau ada 
yang menjadi rujukan utama dalam madhhab Shafi‘i>. suatu ketika beliau pernah berujar 
‚hanya sia-sia tak berarti jika tinta ini menulis sendiri tapi tidak ada keuntungannya/dalam 
arti tidak di ambil manfaat oleh orang lain‛. Lihat Maftuh Basthul Birri, Manaqib 50 Wali 
Agung, Cet. 2, (Lirboyo: 2009), 169. 
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Nawawi>, riya>d} al-s}a>lihi>n, al-tibya>n fi> ada>b h{amlah al-qur’an, al-adhka>r dan 

lain sebagainya. 

Imam al-Nawawi> merupakan salah satu ulama’ yang menganut bahkan 

mendukung madhhab Imam Sha>fi‘i>. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

pujian beliau terhadap Imam al-Sha>fi‘i> dalam kitab al-majmu>‘.46 Selain itu al-

Nawawi> juga merupakan salah seorang tokoh pemikir ulung dari kalangan 

madhhab Sha>fi‘̀i>yah dan telah banyak berjasa dalam mengembangkan dan 

memperkenalkan madhhab Sha>fi‘i>yah kehadapan masyarakat Islam di seluruh 

dunia.47 

Ungkapan di atas juga menunjukkan sikap kepedulian Imam al-Nawawi> 

terhadap agama Islam seutuhnya, hingga kepedulian terhadap konteks 

kehidupan sosial. Dengan memberikan banyak peninggalan berupa kitab-kitab 

hasil dari pemikiran beliau yang kesahihannya telah mendapat pengakuan dari 

para ulama’ setelahnya. Lebih dari itu Imam al-Nawawi> juga mengajarkan 

keilmuannya secara lisan kepada murid-muridnya. Tidak sedikit ulama’ yang 

                                                           
46 Di antara pernyataan Imam al-Nawawi> mengenai Imam Sha>fi‘i>, sebagaimana yang 

tercantum dalam kitab al-Majmu>, Vol. 1,  9, seperti berikut: 

قاـ ااعلى واحل  ل  من حاؿ اللافعي رضي اه ع اعلم ان كاف من أنواع احاسن با فصل ِ تل يص 
ات * ااس  ع اه الكرم ل من ا يل الصفات * ا  كرمات * ووفق ل من  فمن * وسهل علي من أنواع ا

سب و ورسوؿ اه صلى اه علي وسلم ِ ال ر واجتماع  صر البا ر والع سب الطا وذلك غاي  : ذلك شرؼ ال
سب قدس  ونلأ مك : الفضل وهاي  ا لأ فان ولد باارض ا ولد وا ومن ذلك أن جا  بعد أف : ومن ذلك شرؼ ا

فت  .مهدت الكتب وص
47  ini dibuktikan dengan lahir dan berkembangnya karya-karyanya yang amat besar 

sampai sekarang ini. Ia adalah penuntun yang berhasil bagi pemula dan belajar agama. Dalam 
suatu riwayat dikatakan bahwa al-Nawawi> menjalani kehidupan sehari-hari memiliki 
kebiasaan hidup sangat sederhana, seperti makan hanya satu kali sehari, setelah shalat Isya. 
Dalam ibadah ia memperbanyak puasa, zikir dan wirid. Dalam masalah dunia, ia berlaku zuhd, 
warà, qanaah, dan ridha, dengan tetap menjaga diri dari hal- duniawi. Lihat Maftuh Basthul 
Birri, Manaqib 50 Wali Agung, Cet. 2, (Lirboyo: 2009), 169. Dan periksa juga Ibn al-‘At}t}a>r, 
Tuh{fah al-T{a>libi>n Fi> tarjamah al-Ima>m al-Nawawi>, Vol. 1, al-Maktabah al-Sha>milah,  1.  
Lihat juga dalam al-Suyu>t}i>, T{abaqa>t al-H{uffa>z{z{, al-Maktabah al-Sha>milah, Vol. 1,  106. 
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datang kepada beliau dengan tujuan untuk menimba ilmu darinya. Sehingga 

banyak ulama’ setelahnya yang menjadi penerus dalam mengembangkan 

ajaran Islam, khususnya yang menganut madhhab Sha>fi‘i>yah. 

Diantara murid-murid Imam al-Nawawi> yang tersohor adalah al- Khati>b 

S{adr al-Di>n Sulayma>n al-Ja‘fari>, Shiha>b al-Di>n al-Arbadi>, Shiha>b al-Di>n bin 

Ja‘wa>n, ‘Alaw al-Di>n al-‘At}t}ar, Ibn Abi> Fath} sebagai periwayat H{adi>th, al-

Ma>zi dan lainnya.48 

Bukti lain atas kepedulian Imam al-Nawawi> terhadap konteks sosial 

ialah dengan menegakkan amr ma‘ru>f dan nahy munkar.49 Termasuk kepada 

para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat 

berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang sangat halus dan santun. 

Beliau membimbing para pemimpin dan orang-orang z}alim serta mungkar 

kepada agama. Ia melarang masyarakat Syam (kini Suriah) memakan buah-

buahan yang shubha>t atau hukum halalnya masih diragukan dan 

diperselisihkan ulama’. Dalam masalah perkawinan ia menyatakan bahwa 

seseorang pemuda yang tidak/belum mampu secara lahir maupun batin tidak 

boleh (haram) melangsungkan perkawinan. Hal ini didasarkan H{adi>th Nabi 

yang artinya:  

                                                           
48 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedi bebas. 

ht.thp://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>. 
49 Sebagai contoh ketika Baybars Sultan Mamluk keempat (1250-1277) memungut 

pajak untuk biaya perang melawan serangan bangsa Mongol ke Suriah dan Mesir, ia 
menentangnya. Alasan yang diutarakan al-Nawawi> adalah Baybars tidak berhak memungut 
pajak dari rakyat karena Baybars sendiri adalah seorang budak dan statusnya (merdeka atau 
belum) masih diragukan. Atas kritik al-Nawawi> ini, Imam ‘Izz al-Di>n Ibn ‘Abd al-Sala>m 
(tokoh fiqh madhhab Sha>fi‘i>yah di Mesir) ketika itu menyatakan Baybars dan pejabat 
Mamluk lainnya merdeka, dengan syarat membayar uang tebusan untuk memerdekakan diri 
dari status budaknya. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi
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‚Dari Ibnu Mas`ud RA ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Wahai kaum pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk 
menikah, maka menikahlah karena bahwasanya itu dapat memejamkan mata 
dan menjaga kehormatan (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu 
untuk menikah, maka hendaklah berpuasa karena ia dapat membendung 
syahwat.‛ ( HR. Al-Jamaah ).50 

Imam al-Nawawi> wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H atau 22 Desember 

1277 M, dalam usia 45 tahun.51 Sebelum wafat beliau sempat pergi ke makah 

dalam rangka menunaikan ibadah haji bersama orangtuanya. Namun setelah 

selai menunaikan haji beliau tidak langsung kembali kedaerah asal, untuk 

sementara waktu; selama satu setengah bulan beliau menetap di Madinah. 

Beliau juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Baitul Makdis di 

Yerusalem. Menurut riwayat al-Suyu>t}i> dalam T{abaqa>t al-H{uffa>dh, bahwa 

Imam al-Nawawi> tidak menikah hingga wafatnya.52 

Imam al-Nawawi> mulai aktif menyusun berbagai kitab pada tahun 656 H 

atau 1257 M dan terus berlangsung hingga menjelang wafat pada tahun 676 H 

atau 1277 M. Dari waktu yang terhitung singkat ini, yaitu lebih kurang 20 

tahun, Imam al-Nawawi> mampu menghasilkan karya yang cukup banyak.53 

Setidaknya ada sekitar 40 kitab yang dihasilkan Imam al-Nawawi>; yang 

notabenenya sebagai penganut madhhab sha>fi‘i>yah abad ke-7 ini. 

                                                           

كم البا ة: عن ابن مسعود رضي اه ع أف رسوؿ اه صلى اه علي وسلم قاؿ 50 يا معلر اللباب من استطاع م  

ماع ُ فليتزّوج فإن أغّض للبصر و أحصن للفرج و من َ يستطع فعلي بالصـو فإن ل وجا    َ.روا ا
51 al-Suyu>t}i>, T{abaqa>t al-H{uffa>z{z{, al-Maktabah al-Sha>milah, Vol. 1,  106. Atau priksa 

juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 4, Cet. 11, (Jakarta: PT 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 22. 

52 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 4, Cet. 11, (Jakarta: PT 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 22. Periksa juga dalam al-Suyu>t}i>, T{abaqa>t al-H{uffa>dh, Vol. 1; 
al-Maktabah al-Sha>milah,  106. 

53 Ibid, 23. 
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B. KARYA-KARYA IMAM AL-NAWA<WI< 

Imam al-Nawawi> tidak hanya terkenal sebagai tokoh tersohor madhhab 

sha>fi‘i>ah sebagai ulama’ yang ‘a>lim, zuhd, wara‘, qana>‘ah dan rid}a>. Namun, 

lebih dari itu Imam al-Nawawi> juga merupakan ulama’ yang paling produktif 

dalam mengarang dan menyusun kitab di antara ulama’-ulama’ sha>fi‘i>yah. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya karya yang beliau hasilkan, di samping beliau 

juga sibuk dengan aktifitas mengajar ilmu kepada murid-muridnya dan 

ibadah-ibadah lainnya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangatnya 

dalam menulis, demi mengajarkan Islam melalui tulisan. Beliau selalu 

meluangkan waktu untuk berkarya yang bermanfaat untuk umat. 

Selama lebih kurang dua puluh tahun beliau selalu memanfaatkan waktu 

untuk mengarang kitab. Beliau berprinsip bahwa waktu itu akan habis sia-sia 

seandainya tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Suatu ketika beliau 

pernah berujar ‚hanya sia-sia tak berarti jika tinta ini menulis sendiri tapi 

tidak ada keuntungannya/dalam arti tidak di ambil manfaat oleh orang lain‛.54 

Menurut riwayat, selama hidupnya Imam al-Nawawi> telah menghasilkan 

40 kitab. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit bila dibandingkan dengan 

dengan usianya yang hanya 45 tahun; yaitu 631- 676 H atau 1232-1277 M. 

Berikut di antara kitab-kitab yang telah beliau hasilkan:55 

                                                           
54 Maftuh, Manaqib,  169. 
55 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Bebas. 

ht.thp://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>. Diakses pada kamis, 12 Februari 2015. Lihat 
juga dalam Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, ed. Abdul 
Azis Dahlan, (Jakarta: Djambatan, 2002),  1316. Periksa juga dalam al-Suyu>t}i>, T{abaqa>t al-
H{uffa>dh, Vol. 1, al-Maktabah al-Sha>milah,  106. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi
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1. Dalam bidang hadits: 

a. Al-Arba‘i>n al-Nawawi>yah ( ووي   -kumpulan 40 -tepatnya 42 ;(اأربع ال

h{adi>th penting. 

b. Riya>d} al-S}a>lih}i>n (  kumpulan h}adi>th mengenai etika, sikap ;(رياض الصا

dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam. 

c. Al-Minha>j ( هاج شرح ص يح مسلم: ا ); penjelasan atau kitab S}ahi>h Muslim Ibn 

al-H{ajjaj. 

d. Sharh} Kita>b H{adi>th Sunan al-Baghawi> wa Da>ruqut}ni > ( ن  شرح كتاب حديث س

 .(الب وي و الدارقط

e. Al-Taqri>b wa Taysi>r fi> Ma‘rifah Sunan al-Bashi>r al-Naz}i>r, ( التقريب و التيس

ذير ن البل ال  .pengantar studi h}adi>th ,(ِ معرف  س

f. Al-Isha>rah ila> al-Mubhama>t (بهمات  tentang h}adi>th-h}adi>th yang ,(اإشارة إ ا

diragukan). 

g. Al-Adhka>r (ت ب  من كَـ سيد اأبرار  .kumpulan doa Rasulullah ,(اأذكار ا

h. Khula>s}ah fi> al-H{adi>th (ديث  .(خَص  ِ ا

i. Sharh{ S}ah}i>h} Muslim (شرح ص يح مسلم). 

j. Tah}ri>r al-Tawbi>h} (رير التوبيح ). 

k. ‘Ulu>m al-Hadi>th (ديث  .(علـو ا
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2. Dalam bidang fiqh: 

a. Minha>j al-T{a>libi>n wa ‘Umdah al-Mufti>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi‘i> 

فت ِ فق اإماـ اللافعي) هاج الطالب و عمدة ا  .(م

b. Rawd}ah al-T{a>libi>n (  .(روض  الطالب

c. Al-Tah}qi>q (الت قيق). 

d. Al-Majmu>‘ Sharh} al-Muhadhdhab ( هّذب: اجموع شرح ا ), panduan hukum 

Islam yang lengkap. 

e. Matn al-I<d}a>h} fi> al-Mana>sik (اسك  .membahas tentang haji ,(من اإيضاح ِ ا

f. Al-I<d}a>h} (اإيضاح). 

g. Al-Fata>wa> (الفتاوى). 

h. Al-‘Umdah fi> Tas}h}i>h al-Ni>yah ( ي  .(العمدة ِ تص يح ال

3. Dalam bidang bahasa: 

a. Tahz}i>b al-Asma>’ wa al-Lugha>t; bagian 1, (هذيب اأما  و الل ات). 

b. Tahz}i>b al-Asma>’ wa al-Lugha>t; bagian 2, (هذيب اأما  و الل ات). 

4. Dalam bidang lainnya: 

a. Al-Tibya>n fi> Ada>b H{amlah al-Qur’a>n (ل  القرأف  .(التبياف ِ أداب 

b. Busta>n al-‘a>rifi>n (  .(بستاف العارف

c. Ma> Tamass Ilayh H{a>jah al-Qa>ri> li S}ah}i>h> al-Bukha>ri> ( س إلي حاج  القاري  ما 

 .(لص يح الب اري
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d. Tah}ri>r al-Tanbi>h ( بي رير الت ). 

e. Ada>b al-Fatwa> wa al-Mufti> wa al-Mustafti> ( ستف ف و ا  .(أداب الفتوى و ا

f. Al-Tarkhi>s} bi al-Qiya>m li dhawi> al-Fad}l wa al-Mazi>yah min  Ahl al-

Isla>m (ل اإسَـ زي  من أ خيص بالقياـ لذوي الفضل و ا  .(ال

g. T{abaqa>t al-Fuqaha>’ ( طبقات الفقها), 

h. Mukhtas}ar Asad al-Gha>bah fi> al-S}ah}a>bah dan sebagainya. 

Memperhatikan karya-karya besar al-Nawawi> di atas baik dalam bidang 

h{adi>th, fiqh dan beberapa bidang ilmu pengetahuan lainnya, jelas bahwa ia 

merupakan salah seorang ulama terkemuka di zamannya terutama dalam 

bidang h{adi>th. Semua karya Imam al-Nawawi> telah diterima dan disukai 

banyak orang dari kalangan ahli ilmu. Apabila ada orang yang merujuk kepada 

karya-karyanya, maka dia telah memberikan landasan pendapatnya dan 

memperkuat hujjahnnya. Sebagaimana akan ditemui banyak ulama’ 

setelahnya yang berfatwa dengan bersandar pada hasil ijtihad Imam al-

Nawawi>, terutama adalah murid-murid beliau sendiri seperti Shiha>b al-Di>n al-

‘At}t}a>r. Termasuk  Imam Ibnu Hajar al-Haytami> dan Imam al-Ramli> di periode 

setelahnya. 

C. KEDUDUKAN IMAM AL-NAWA<WI< DALAM MADHHAB SHA<FI‘I< 

Adapun mengenai kedudukan  al-Nawawi> dalam derajat para imam 

mujtahid khususnya dalam mazhab Sha>fi’i>, para ulama mutaakhirin 

menganggapnya sebagai Mujtahid Tarji>h, sama halnya dengan imam al-
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Ra>fi’i>.56 Al-Ra>fi’i> adalah ulama’ pentarji>h} pertama dalam mazhab Sha>fi’i>. Ia 

yang mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab Sha>fi’i>. 

Selanjutnya muncul  al-Nawawi> untuk mentarjihkan pendapat-pendapat yang 

pernah ditarjihkan oleh al-Ra>fi’i>. Sehingga terjadi perbedaan dalam 

pentarjihan antara kedua imam ini. Bahkan telah populer di kalangan mazhab 

Sha>fi’i>yyah yaitu apabila terjadi pertentangan dalam pentarjihan antara  al-

Nawawi> dan Ra>fi’i>, maka didahulukan tarjih  al-Nawawi>. Dalam menentukan 

urutan pendapat yang paling kuat (tarjih) di kalangan mazhab Sha>fi’i>, maka 

pendapat yang didahulukan adalah hukum yang telah disepakati oleh al-

Shaykha>ni yaitu al-Nawawi> dan al-Ra>fi’i>, kemudian tarjih al-Nawawi>, 

selanjutnya terjih al-Ra>fi’i>, kemudian tarji>h}-tarji>h} ulama lain yang tah}qi>q 

(sanggup mengemukakan sesuatu dengan dalil) dan tadqi>q (melebihi 

kemampuannya dari tah}qi>q) di kalangan para ulama mutaakhirin . Misalnya 

Abu Zakari>ya> al-Ans}a>ri> (W. 926 H), Ibn H}ajr al-Haytami> (W.974 H),  al-

Ramli> (W. 1004 H) dan lain-lain.57 

                                                           
56 Wahbah al-Zuhayli>, Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Vol. 1, (Beirut: Da>r al-Fikr al-

Mu‘a>s}ir, 1989),  63. Imam al-Rafi`i nama lengkapnya adalah Abul Qasim Abdul karim Ibn 
Muhammad Abd al-Karim Ibn al-Fadl Ibn al-Husaini Ibn al-H}asan al-Rafi‘i>. Lahir tahun 555 
H di daerrah Rafàsalah satu wilayah di Quzwaini>. Gelar al-Rafi‘i> diambil dari kakeknya al-
Rafi`i Ibn Khudej sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara karyanya yang sangat populer 
yaitu: al-‘Azi>z Sharh} } al-Waji>z, Sharh} al-S}aghi>r, Sharh} Musnad al-Sha>fi‘i>, al-Muharrar fi > Furu>‘ 
Sha>fi‘i>yah , dan lain-lain. Al- Ra>fi‘i> mendapat kedudukan yang terhormat dalam Madhhab 
Sha>fi’i> dengan titel sebagai Mujtahid Tarjihatau menurut Siradjuddin Abbas sebagai Mujtahid 
Madhhab sederajat dengan Imam al-Nawawi>. Ia wafat tahun 623 H pada usia 66 tahun. Lihat. 
Al- Ra>fi‘i>, Muqaddimah al-‘Azi>z ‘Ala> Sharh} al-Waji>z, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 
1997),  407-412. Lihat juga Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madhhab Sha>fi‘i>, 174. 

57 Zainuddin al-Mali>bari>, I‘`a>nah al-T{a>libi>n , Vol. 1, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), 19. 



37 

 

Ibn Kathi>r58 mengatakan, Imam al-Nawawi> adalah guru madhhab dan 

pembesar fuqaha >’  pada masanya. Al-Dhahabi> mengatakan, Imam al-Nawawi> 

adalah seorang ketua ahli dalam mengetahui madhhab. Qa>d}i> Safad 

Muh}ammad Ibn Abd al-Rahma>n al-Uthma>ni> dalam kitabnya, Al-Tabaqa>t al-

Kubra>, menyebutkan, Imam al-Nawawi> adalah Shaykh al-Isla>m, orang yang 

mendatangkan barakah untuk kelompok Sha>fi‘i>yah, penghidup dan penjernih 

madhhab, orang yang pendapatnya selalu dirajihkan ulama. Shiha>b Abu> al-

‘Abba>s bin Ha>im dalam mukaddimah al-Bah}r al-‘Ajja>j Sharh} al-Minha>j 

mengomentari, Imam al-Nawawi> adalah Imam, ‘ulama’ besar, orang yang 

mendapat predikat al-H}a>fiz}, ahli fiqh besar, penjernih madhhab dan 

pembaharu metodologi.59 

Sedangkan menurut riwayat al-Ba>ju>ri>, Imam al-Nawawi> termasuk 

kedalam golongan mujtahid al-fatwa>60 setelah masanya Imam al-Ra>fi‘i> dalam 

madhhab sha>fi‘i>yah. Demikian karena kemampuannya dalam mentarjih atau 

                                                           
58 Nama lengkapnya adalah Ismail Ibn Amir al-Qurashi> Ibn Kathi>r al-Bas}ri> al-Dimashqi> 

‘Ima>d al-Di>n Abu> Fida> al-H}a>fiz} al-Muh}addith al-Sha>fi‘i>. Dilahirkan pada tahun 705 H, dan 
wafat tahun 774 H.Ia seorang ahli fiqih, Hadits dan ahli tafsir dengan karyanya yang terkenal 
yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Tentang tafsirnya ini Muhammad Rasyid Ridaha menjelaskan, 
"Tafsir merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang 
diriwayatkan dari para mufassir salaf." Lihat Manna>’ Khali>l al-Qat.tha>n, Studi Ilmu-ilmu 
Qur’an, Terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1992), 521. 

59 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi, 772. 
60 Mujtahid al-Fatwa> adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mentarjih antara 

pendapat-pendapat para ulama’. ( جيح ِ اأقواؿُ و من يقدر على ال تهد الفتوى  , sedangkan proses 

atau perbuatan yang di lakukan di sebut ijtiha>d ; yaitu mengerahkan segala upaya atau 

kemampuan untuk mencapai tujuan ُقصود َاإجتهاد ِ اأصل بذؿ اجهود ِ طلب ا , kemudian term 

ijtiha>d digunakan dalam arti penggalian hukum (istinba>t} al-ah{ka>m). Lihat Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri>, 
H{a>shiyah al-Ba>ju>ri> ‘Ala> Ibn Qa>sim, Vol. 1, (Surabaya: Da>r al-‘Ilm, t.th), 19. Al-Ba>ju>ri> 
menyebutkan mujtahid ada tiga; yaitu (1) Mujtahid al-Mut}laq seperti Imam Sha>fi‘i> dan Imam 
madhhab yang lain, (2) Mujtahid al-Madhhab seperti al-Muzanni> murid Imam Sha>fi‘i>, dan (3)  
Mujtahid al-Fatwa> seperti Imam al-Ra>fi‘i> dan Imam al-Nawawi>. Namun menurut sebagian 
pendapat Imam al-Ra>fi‘i> dan Imam al-Nawawi> termasuk dalam derajat mujtahid madhhab 
bukan mujtahid al-fatwa>. Lihat dalam Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab 
Syafi`‘i>, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 174. 
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memilah dan memilih pendapat mana yang lebih unggul di antara pendapat-

pendapat para ulama’. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya fuqaha>’ 

setelahnya yang menjadikan pendapat dan fatwa Imam al-Nawawi> sebagai 

dasar ijtiha>d. sabagai contoh Ibnu H}ajar al-Haytami>, Imam al-Ramli>, ‘Ali> 

Shibra>malisi> dan lain sebagainya. 

Muridnya, Ibnu al-‘At}t}a>r mengatakan, Imam al-Nawawi> hafal madhhab 

al-Sha>fi’i>, kaidah- kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya, madhhab-madhhab 

sahabat, ta>bi‘i>n, perselisihan dan kesepakatan ulama, pendapat yang masyhur 

dan yang tidak masyhur.61 

Memperhatikan uraian di atas dapatlah difahami bahwa Imam al-

Nawawi> merupakan ‘ulama’ dan mujtahid, pembaharu madhhab dan 

metodologi, pembela mazhab Ia telah banyak berbuat bagi kepentingan umat 

Islam terutama dalam madhhab Sha>fi‘i>, yaitu dengan menghasilkan banyak 

karya-karya tulis yang populer dan melahirkan puluhan bahkan ratusan murid-

muridnya yang masyhur, seperti Ibnu Kathi>r, al-‘At}t}a>r dan lain- lainnya. 

Sementara al-Isnawi> dalam al-Tabaqa>t mengatakan: Imam al-Nawawi> adalah 

pembersih, penjernih, dan penata madhhab. Di mana-mana ia disebut sebagai 

orang yang sangat tinggi kapasitas dan kadar keilmuannya. 

Di Indonesia namanya sangat populer dan dikenal, terutama di kalangan 

para santri salaf atau pesantren tradisional. Hal ini disebabkan kitab-kitabnya 

di bidang fiqh dan H{adi>th; Minha>j al-T{a>libi>n, Rawd}ah al-T{a>libi>n, al-Majmu>‘, 

                                                           
61 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Imam al-Bukha>ri, Imam al-Sha>fi‘i>, 

Imam Ibnu Kathi>r, Imam al-Nawawi>, Ibnu Taymiyah, Ibnu H{ajar al-Asqala>ni>), Terj. Masturi 
Irham & AsmùI Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 772. 



39 

 

al-Arba‘i>n al-Nawawi>yah dan lain sebagainya, yang sudah sangat populer di 

kalangan para santri. 

Jika melihat komentar-komentar para ‘ulama’ di atas maka tampak 

bahwa Imam al-Nawawi> adalah sebagai seoarang mujtahid, terlepas apakah ia 

termasuk mujtahid madhhab, mujtahid tarji>h ataukah mujtahid fatwa. Jika 

demikian jelaslah bahwa Imam al-Nawawi> mempunyai posisi yang sangat 

penting di kalangan ulama’ Sha>fi‘i>yah khususnya, dan seluruh umat Islam di 

dunia pada umumnya. 

D. METODE TARJI<H{ IMAM  AL-NAWA<WI< 

Adapun metode-metode yang digunakan Imam al-Nawawi> dalam 

mentarjih pendapat-pendapat para ulama’ adalah metode baya>ni> (penalaran 

kebahasaan) atau kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam penalaran ini al-Nawawi> 

menitik beratkan pada makna setiap lafaz} yang terdapat dalam al-Qur’an 

maupun H{adith. Sebagaimana terdapat pada kasus muwa>lah62 (beruntun) 

dalam berwud}u’. 

Dalam kasus ini al-Nawawi> mentarjih pendapat atau qawl al-Jadi>d 

(pendapat baru) al-Sha>fi’i> yang menyebutkan bahwa muwa>lah hukumnya 

                                                           
62 Muwa>lah adalah mengiringi atau berturut-turut membasuh anggota demi anggota 

pada saat bersuci yaitu dengan cara: sebelum kering anggota yang pertama dilanjutkan dengan 
anggota berikutnya, sesuai dengan kondisi udara dan badan. Demikian disebutkan al-Nawawi> 
dalam kitab al-Kifayat. Lihat al-Nawawi>, Minha>j al-Ta>libi>n,  4. Lihat juga Jala>l al-Di>n al-
Mah}alli>, al-Mah}alli>, Vol. 1, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th),  55. Lihat juga, Ima>m al-
Sharqa>wi>, al-Tah}ri>r, Vol. 1, (Surabaya: Syirkah Bengkul Indah, t.th),  52. 
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sunnah.63 Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surah al-Ma>idah ayat 6 dan 

beberapa H{adi>th Nabi SAW. 

                   
Artinya: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,… (QS: 05/ al-Ma>idah: 6).64 

 
Dari segi pemahaman terhadap teks al-Qur’an di atas, al-Nawawi> 

menggunakan beberapa kaidah kebahasaan dalam interpretasinya. Imam al-

Nawawi> beragumentasi bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan adanya 

perintah muwa>lah secara langsung dan tegas sekalipun dengan menggunakan 

huruf ‘at}f waw65 tidak berarti harus beriring-iring atau berturut-turut. 

Di samping metode baya>ni> yang digunakan al-Nawawi> dalam 

mentarjihkan pendapat al-Jadi>d al-Sha>fi’i> ini, ia juga memakai metode ta‘li>li> 

atau penalaran ta‘li>li>. Penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa 

segala ketentuan yang diturunkan Allah SWT guna mengatur perilaku 

                                                           
63 Al-Nawawi>, Minha>j al-T{a>libi>n, 4. 
64 Departemen, al-Qur’an, 108. 
65 Huruf ‘at}f waw adalah huruf yang berfungsi menghubungkan antara kata sebelum 

dan setelahnya (ma‘t}u>f dan ma‘t}u>f ‘alaih), menurut para ulama’ nahwu memiliki fungsi 
mut}laq al-jam‘; yaitu fungsi untuk mengumpulkan antara ma‘t}u>f dan ma‘t}u>f ‘alaih secara 
mutlak dengan tanpa ada batasan waktu berkumpul, dan yang terpenting antara keduanya 
berkumpul dalam satu tempat, terlepas apakah salah satunya hadir terlambat dengan jeda 
waktu lama, sebentar atau secara bersamaan. 
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manusia mempunyai alasan logis atau tujuan yang ingin dicapai. Tugas 

mujtahid di sini adalah mencari ‘illat yang tersembunyi di dalam nas, sehingga 

dapat dikeluarkan produk hukum. Al-Nawawi> dalam masalah ini melihat 

kepada ‘illat diperintahkan wud}u ketika hendak mendirikan shalat oleh Allah 

adalah untuk bersuci sehingga dapat melakukan perbuatan atau pekerjaan 

yang diwajibkan oleh shari>‘ah di mana perbuatan tersebut tidak sah tanpa 

bersuci. Bersuci atau berwud}u dapat terealisasi dengan melakukan pekerjaan 

yang telah diperintahkan oleh al-Qur’an dan H{adi>th untuk melakukannya 

yakni: berniat, membasuh muka, membasuh tangan hingga siku-siku, menyapu 

kepala, membasuh kaki dan tertib. Selain dari pekerjaan tersebut maka 

dianggap itu bukan pekerjaan pokok dalam wud}u. 

Selain dua metode di atas, metode istis}la>h}i> juga digunakan Imam 

alNawawi> dalam mentarjih pendapat para ulama’. Metode istis}la>h}i> adalah pola 

penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum, karena ketiadaan dalil-dalil 

khusus mengenai suatu permasalahan dengan azas mas}lah}ah. Penalaran ini 

dilakukan untuk mendukung atau menguatkan dua penalaran terdahulu yakni 

bayani dan ta`lili.  Metode ini berusaha mendeduksi tujuan-tujuan umum 

syariat serta menyusun kategori guna menentukan skala prioritas. Ketentuan 

hukum untuk masalah baru akan dibuat berdasarkan kedudukan dalam 

kategori dan skala prioritas itu. Dalam hal ini ada tiga skala prioritas, yaitu: 

(1) hal penting dan harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia; 

contoh demi memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (disebut 
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d}aru>ri>ya>t), (2) yang dibutuhkan manusia untuk melindungi kebutuhan primer 

(h}a>jji>ya>t), dan (3) yang melindungi kebutuhan komplementer (tah}si>ni>ya>t).66 

Dalam pola penalaran istis}la>h}i> ada beberapa persyaratan pada aplikasi 

hukum yang didasarkan padanya, bukan sekedar anggapan yang bersifat 

setereotip. Dengan kata lain, aplikasi hukum tersebut dapat menjamin 

terealisasinya kemaslahatan umat.67 Kemaslahatan hendaknya menyangkut 

hajat dan kepentingan orang banyak, bukan semata-mata didasarkan pada 

kepentingan individu atau komunitas tertentu. Hukum yang dihasilkan dari 

penalaran istis}la>h}i> tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang 

ditetapkan oleh al-Qur’an maupun H}adi>th. 

Sementara ada dalil nas yang tidak secara tegas memerintahkan untuk 

dikerjakan atau perbuatan Nabi SAW yang sekali-kali ditinggalkannya maka 

hal itu masuk ke dalam kategori sunnah, seperti halnya membasuh telapak 

tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dan 

muwa>lah.  

Jika membaca sebagian karya Imam al-Nawawi>, mungkin akan sering 

ditemui beberapa istilah yang beliau gunakan dalam menyusun kitab tersebut. 

Istilah-istilah ini merupakan kode atau simbol atas pendapat Imam al-Sha>fi‘i> 

dan sahabat-sahabatnya. Hal ini dilakukan Imam al-Nawawi> untuk 

membedakan antara pendapat keduanya. Sehingga tidak terjadi percampur-

adukan antara pendapat al-Sha>fi’i> dengan sahabat-sahabatnya. Berikut 

                                                           
66

 Peunoh Dali, Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam; Polemik 
Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Panji Mas, 1988), 149- 161. 

67
 Ali Yafie, Konsep-Konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat al-‘A>mmah, (Jakarta: 

Paramadina, 1994),  366-367. 
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beberapa istilah yang sering digunakan oleh Imam al-Nawawi> dalam sebagian 

kitab karangan beliau. 

 

1. Qawla>n (Dua Pendapat atau Beberapa Pendapat al-Sha>fi’i>). 

Pengertian Qawlayni di sini adalah Dua Pendapat atau Beberapa Pendapat 

dari Al-Sha>fi’i> yang diucapkan secara langsung tanpa ada intervensi 

pendapat para sahabat Sha>fi’i>. Al-Nawawi> memakai istilah ini untuk 

perkataan atau pendapat Imam Sha>fi’i> selaku mujtahid mutlaq. Istilah ini 

terbagi kepada dua macam yaitu: al-Az}har dan al-Masyhur.68 

a. Al-Az}har 

Yang dimaksud dengan al-az}har adalah pendapat yang kuat khilaf-nya 

(lawan yang kuat) dikarenakan lawannya memiliki dalil-dalil dan 

argumentasi yang kuat.69 Sementara lawannya disebut dengan Muqabil 

al-az}har atau Khilaf al- azhar al-marjuh (lemah) yakni pendapat yang 

hampir tidak dapat dibedakan dengan pendapat al- azhar . Karena dalil-

dalil dan argumentasi keduanya hampir seimbang, hanya orang 

berkapasitas tertentu yang mampu membedakan kedua pendapat 

tersebut yakni rajih (kuat) dan marjuh (lemah). 

Dari sini dapat dipahami bahwa pendapat al-zhar adalah pendapat yang 

terkuat dalil-dalil dan hujjahnya (argumentasi). Sementara muqabil-nya 

(lawan) adalah dalil-dalil dan hujjahnya sedikit lebih rendah kuantitas 

atau kualitas di bawah pendapat al-az}har . 
                                                           

68 Al-Nawawi>, Minha>j al-T{a>libi>n,  2. Lihat Juga Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >,  12. 
69 Ibid. 
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b. Al-Mashhu>r 

Yang dikatakan dengan al-Masyhur adalah Pendapat yang lemah khilaf-

nya (lawan yang lemah) disebabkan lawannya memiliki dalil-dalil dan 

argumentasi yang lemah (d}a>if mudrak).70 Untuk membedakan pendapat 

al-az}har dengan al-masyhur adalah memperhatikan kepada lawan-

lawannya ( muqabil). Jika lawannya memiliki dalil-dalil dan argumentasi 

yang kuat maka dikategorikan ke dalam pendapat al-az}har dan 

sebaliknya jika lawannya memiliki dalil-dalil dan argumentasi yang 

lemah ( d}a>if ) maka dinamakan pendapat al- masyhur. 

2. Wajha>n (Dua Pendapat atau Beberapa Pendapat Sahabat-sahabat al-

Sha>fi’i>). 

Al-Wajha>n adalah Dua pendapat atau beberapa pendapat hasil ijtihad 

sahabat-sahabat al-Sha>fi’i> yang mereka pahami dari ucapan al-Sha>fi’i>. 

Istilah ini di kategorikan ke dalam dua bagian yaitu: Al-As}ah}h} dan Al-

S}ah}i>h}.71 

a. Al-As}ah}h} 

Al-As}ah}h} adalah Pendapat sahabat-sahabat al-Sha>fi’i> yang mereka 

fahami dari ucapan sang imam serta kuat khilaf -nya (lawan yang kuat) 

dikarenakan lawannya memiliki dalil-dalil dan argumentasi yang kuat. 

Sementara lawannya ( muqabil) disebut muqabil Al-As}ah}h} atau Khilaf 

al- Asah.72 Dari sini dapat dipahami bahwa pendapat Al-As}ah}h} adalah 

                                                           
70 Ibid. 
71 Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli>,  13. 
72 Ibid. 
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pendapat para sahabat al-Sha>fi’i> yang mereka fahami dari ucapan 

imamnya yang memiliki dalil-dalil dan argumentasi yang sangat kuat. 

Sedangkan lawan Al-As}ah}h} (muqa>bil)-nya memiliki dalil-dalil dan 

argumentasi yang kuat tetapi di bawah mutu Al-As}ah}h}. 

b. Al-S}ah}i>h} 

Al-S}ah}i>h} adalah Pendapat para sahabat al-Sha>fi’i> yang mereka fahami 

dari kaidah-kaidah sang imamnya hanya saja lemah khila>f-nya (lawan 

yang lemah) disebabkan lawannya memiliki hujjah dan dalil-dalil yang 

lemah.73 Dalam hal ini al-Nawawi> membedakan ungkapan qawlayni 

dengan wajhayni sebagai kehormatan dan kemuliaan bagi imam al-

Sha>fi’i>.74 

3. T{ari>qa>n 

T{ari>qa>n atau al-T{uruq adalah perbedaan pendapat (ikhtila>f) para sahabat 

al-Sha>fi’i> dalam menetapkan atau menentukan al- madhhab (pendapat 

terkuat).75 Sebagian para sahabat menetapkan dalam suatu kasus bahwa 

itu adalah pendapat al-Sha>fi’i> atau pendapat para sahabatnya yang 

terdahulu (senior). Sementara para sahabatnya yang lain memutuskan 

(qat}‘) sebagai al-madhhab adalah hanya pada salah satu keduanya yakni 

dalam suatu kasus adalah pendapat al-Sha>fi’i> bukan pendapat para 

sahabatnya. Atau dalam suatu masalah adalah pendapat para sahabat al-

Sha>fi’i> bukan pendapat imamnya. 

                                                           
73 Al-Nawawi>, Minha>j al-T{a>libi>n,  2. Lihat Juga Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >,  13. 
74 Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >,  13. 
75 Al-Nawawi>, Minha>j al-T{a>libi>n. 2. Lihat Juga Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >,  13. 
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Pendapat Imam Sha>fi’i> atau pendapat sahabat- sahabatnya. Kemudian 

ditetapkan sebagai pendapat terkuat (al-ra>jih} ) di sisi al-Nawawi> adalah 

pendapat yang diberi nama (kode) dengan al- Madhhab.76 

4. Al-Nas}s } 

Yang dimaksud dengan al-Nas}s} adalah Nas}s} al-Sha>fi‘i> yang merupakan 

pendapat rajah (terkuat). Sementara lawannya ( muqabil ) diistilahkan 

dengan wajhun d}a>if (pendapat lemah) atau qawlun Mukharraj (pendapat 

yang keluar) dari kaidah-kaidah al-Sha>fi‘i>.77 Kedua lawan ini dianggap 

oleh al-Nawawi> sebagai pendapat lemah yang tidak boleh diamalkan. 

5. Qawl al-Jadi>d (Pendapat Baru Imam al-Sha>fi’i>) 

Qawl al-Jadi>d adalah pendapat atau hasil ijtihad Imam al-Sha>fi‘i> yang 

difatwakannya di Mesir. Sementara lawannya (muqa>bil) disebut dengan 

Qawl al-Qadi>m, yaitu Pendapat atau hasil ijtihad Imam al-Sha>fi‘i> yang 

dicetuskannya di Iraq. Dalam hal ini yang rajih menurut al-Nawawi> 

adalah pendapat Imam al-Sha>fi‘i> yang terbaru (Jadi>d). Kecuali pada 

kasus-kasus tertentu, sehingga pendapat al-qadi>m yang lebih rajih. Seperti 

kasus waktu shalat maghrib, menurut pendapat qadim waktunya yaitu 

mulai terbenam sampai hilang syafaq merah. Sementara pendapat al-jadid 

waktunya adalah  mulai terbenam matahari sampai kira-kira cukup waktu 

untuk berwudhu` yaitu dengan jalan menutup aurat, azan, dan qamat serta 

mengerjakan shalat lima rakaat (maghrib dan sunat ba`diyah) yang 

                                                           
76 Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >,  13. 
77 Al-Nawawi>, Minha>j al-T{a>libi>n,  2. Lihat Juga Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >, 13. 
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dikerjakan secara wajar dan tidak tergesa-gesa.78 Di samping kasus di atas 

ada beberapa kasus lainnya oleh al-Nawawi> mentarjih pendapat qawl al-

qadi>m dengan jalan memenangkan qawl al-qadi>m sebagaimana dapat di 

lihat dalam kitab-kitab yang luas penjabarannya (al-mabsu>t}a>t). 

6. Qi>la Kadha> atau Qawl Kadha> 

Bila al-Nawawi> mengungkapkan qila kadha (dikatakan demikian) maka 

itu adalah pendapat d}a>if (lemah). Dan lawannya disebut dengan Al-S}ah}i>h} 

atau Al-As}ah}h} (pendapat terkuat). Sementara itu bila al-Nawawi> 

mengungkapkan kata fi< qawl kadha> (pada pendapat demikian), maka 

lawannya adalah al-ra>jih } (pendapat terkuat). 

7. Ungkapan Qultu dan wa Alla>h A‘lam 

Al-Nawawi> dalam kitab Minhaj- nya terkadang ketika membahas dan 

menuntaskan sesuatu masalah mengawali dengan ungkapan Qultu (saya 

katakan) dan mengakhirinya dengan ungkapan Wallahu `Al̀am . Sementara 

dalam al-Muharrar, al-Rafi`i tidak menggunakan ungkapan tersebut. Hal 

dilakukan untuk membedakan pembahasan antara kitab keduanya.79 

Memperhatikan beberapa sistematika yang disampaikan oleh al-Nawawi> 

sebagaimana tersebut di atas, dapat penulis simpulkan ada beberapa 

prinsip-prinsip pokok yang digunakannya dalam mentarjihkan pendapat-

pendapat Imam Sha>fi’i> dan as}ha>b (sahabat-sahabat/murid-murid)nya. 

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan istilah-istilah tertentu dalam mengungkapkan Pendapat-

                                                           
78 Ibid,. 
79

 Ibid,. Lihat Juga Jala>l al-Di>n al-Mah{alli>, al-Mah}alli >,  14. 
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pendapat ulama’ madhhab untuk membedakan masing-masing 

pendapat. 

b. Untuk menetapkan ra>jih} tidaknya suatu pendapat, Imam al-Nawawi> 

memperhatikan kuat atau tidaknya ‘illat yang dikemukakan oleh 

masing-masing ulama’ yang berpendapat. 

c. Untuk mengukur ra>jih} tidaknya suatu pendapat juga 

mempertimbangkan sisi lain berupa tujuan dan manfaat (mas}lah}ah). 
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BAB III 

KHIYA@R ‘AYB  MENURUT IMAM AL-NAWAWI>@@ 

 

Sebelum membahas inti permasalahan dalam penelitian, yaitu 

khiya>r ‘ayb menurut Imam al-Nawawi>, ada baiknya penulis memberikan 

hal-hal umum yang memiliki keterkaitan dengan khiya>r ‘ayb. 

 

E. DEFINISI KHIYA<R 

 

Kata khiya>r secara etimologi merupakan bentuk mas}dar yang 

berasal dari ikhtiya>r َُِإْخِتَيارًا  yang berarti memilih, terbebas dari ‘ayb dan 

melaksanakan pemilihan.80  

Dari definisi khiya>r di atas bisa dipahami bahwa khiya>r memiliki 

subtansi berupa tujuan mencari sesuatu terbaik (istis}la>h}) dalam 

bertransaksi, yakni terciptanya kepuasan bagi kedua orang yang melakukan 

transaksi. Khiya>r juga dapat digunakan oleh muta‘a>qidayn81 untuk 

melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli, sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan atau dikecewakan dengan transakasi yang dilakukan.  

Pada dasarnya jual beli itu ialah luzu>m (tetap), karena tujuannya 

adalah memindah kepemilikan dengan ganti (nilai tukar) yang sepadan 

serta halal menggunakan dan terjamin keamanannya dari barang yang 

                                                           
80Dalam redaksi lain khiya>r adalah memilih salah satu dari dua perkara.  Lihat al-Fairus 

Abadi, al-Qa>mu>s al-Muh{i>t}, Vol. 2, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), 26. Dapat dilihat juga Louis 
Ma’ruf, al-Munjid fi> al-Lughah,  (Beirut: al-Maktabah  al-Sharqi>yah, 1998), 201. Lihat Juga 
A.W. Munawwir. Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 278. 

81Muta‘a>qidayn adalah dua orang yang melakukan transaksi jual beli; dalam hal ini 
adalah penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). 
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diterima masing-masing, sesuai kehendak pemilik kedua.82 Sementara itu, 

terdapat dispensasi dan toleransi yang diberikan oleh Islam dalam 

menjalankan jual beli; berupa anjuran menolak d}ara>r dan mafsadah dengan 

khiya>r ‘ayb atau toleransi yang berhubungan dengan selera dan kebutuhan 

masing-masing pelaku transaksi, karena adanya suatu keperluan dan 

kebutuhan  atas mas}lah{ah bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, 

maka Islam memberikan cara tertentu untuk mewujudkan mas}lah{ah 

tersebut berupa khiya>r al-majlis dan khiya>r al-shart}.83 

 

F. DASAR HUKUM KHIYA>R 

Khiya>r merupakan salah satu bentuk toleransi shari>‘ah yang 

diberikan kepada semua pelaku jual beli yang sudah jelas hukum 

kebolehannya, Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya: 

 275َ: البقرةَُو َأَحل اهُ اْلبَػْيَع َو َحرـَ الِربَا 
Artinya: ‚dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba‛.84 

 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu halal atau boleh 

dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat. Sementara syarat 

sah jual beli telah ditentukan oleh shari>‘ah. Ayat tersebut juga memberi 

                                                           

82 ْمَضاِ  َواْلَفْسِخ  َُو طََلُب َخِْ اْأَْمَرْيِن ِمْن اْإِ َوَُو ِلَكْوِف َأْصِل اْلبَػْيِع َُو اْسٌم ِمْن اِاْخِتَياِر الِذي 
 ُ ِ َل ُ نَػْقُل اْلِمْلِك َوِحل التَصرِؼ َمَع اْأَْمِن ِمْن نَػْقِض َصاِحِب ِ إْذ اْلَقْصُد ِمْ ُ يَػْقَتِضي  اللُزوـَ َأْي َأف َوْضَع
Ibn H{ajr al-Haytami>, Tuh{fah al-Muh{ta>j fi> Sharh{ al-Minha>j, Vol. 17, al-Maktabah al-

Sha>milah, 229. Lihat juga dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 
2, Cet. 11, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 50. 

83Ibid. 229. Atau lihat juga,  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media 
Pratama, 2007), 129. 

84
 Departemen, al-Qur’an, 47. 



51 

 

informasi bahwa riba adalah haram. Di antara syarat sah jual beli adalah 

adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. 

Allah SWT berfirman: 

ُػوْ  َاَرًة ايَاأَيػَها الِذْيَن آَم َُكْم بِاْلَباِطِل ِإا َأْف َتُكْوَف ِِ  َا تَْأُكُلْوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
سا  ُ ..... َعْن تَػرَاٍض ِمُْكمْ   29َ : 4/ال

Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu.85 
 

Sikap rela ini bisa saja ditunjukkan dengan ucapan yang jelas, 

isyarat, tulisan ataupun ekspresi pelaku transaksi. Namun menurut Imam 

al-Sha>fi‘i> dan jumhur ulama’ Sha>fi‘i>yah sikap rela dalam jual beli wajib 

ditunjukkan dengan ucapan (s}i>ghah). Karena itu menurut mereka bay’ 

mu‘a>t}ah86 adalah tidak sah dan hukumnya haram. Sementara Imam al-

Nawawi> yang notabenenya pengikut madhhab Sha>fi’i> cenderung berbeda 

pendapat dengan Imam Sha>fi‘i> dan Jumhur Sha>fi‘i>yah, di mana Imam al-

Nawawi> memperbolehkan bay‘ mu‘a>t}ah.87 Menurut al-Nawawi> dasar jual 

                                                           
85

 Departemen, al-Qur’an, 83. 
86Bay‘ mu‘a>t}ah adalah jual beli tanpa adanya ijab qabul; yakni penjual cukup 

menyerahkan barang yang dijual dan pembeli hanya menerima langsung dengan menyerahkan 
uang sebagai penggantinya, dengan tanpa adanya kata-kata sebagai bukti serah terima. Dalam 
jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai kesempatan untuk memilih (khiya>r) barang yang 
akan dibelinya. Lihat dalam sebuah catatan kaki Jamal Ma’mur Asmani, Fiqh Sosial Kiai 
Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007), 324. 

87 Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri>, H{a>shiyah al-Ba>ju>ri>, 341. Berikut teks asli dari kitab al-Ba>ju>ri>: 
وط  و أمر خفي فاعتر ما يدؿ علي من لفظ و حو كالكتاب  و إشارة اأخرس فَ يصح بالرضاأف البيع م  و

فس ب عاطاة و يرد كّل ما أخذ إف بقي و بدل إف تلف و ا مطالب  ب ِ اأخرة لطيب ال ووي و . البيع با واختار ال
جع في إ  اط لفظ ف تعاقدين و َ يثبت اش دار في على رضا ا اس بيعا أف ا اع  ص   البيع ها ِ كّل ما يعد ال

ز  اأوؿا صُ العرؼ يم الباجوري على ابن قاسما ا  َ 341:الليخ إبرا
Dari penuturan Imam al-Nawawi> di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi 

prinsip fundamental dalam jual beli adalah terwujudnya saling rid}a> atau rela antara dua orang 
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beli adalah saling rela, dan jika kerelaan kedua belah pihak sudah dicapai, 

maka sudah dianggap sebagai jual beli yang sah, meskipun tanpa s}i>ghah. 

Mengenai hukum bay‘ mu‘a>t}ah ini sepertinya Imam al-Nawawi> 

lebih mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat (konteks sosial) 

sebagai dasar penetapan hukum. Dan jika diamati dalam kasus ini Imam al-

Nawawi> mendukung pendapat Imam Ma>lik.88 Hal ini dapat dibuktikan 

dengan ungkapan al-Nawawi> dalam kitab al-Rawd}ah, berikut: 

عقد : عرضي اه وقاؿ مالك  اس بيعاا واست س َالبيعُي  بكل ما يعّد ال
ووي َاإماـ البارعُ ي الدين ال د أبو زكريا   ابن الصباغا و قاؿ الليخ اإماـ الزا

و : قلتِ الروض   و الراجحذا الذي است س ابن الصباغ   دليَا و 
اط اللفظ فوجب الرجوع إ العرؼ ك   من ا تارا إن َ يصح ِ اللرع اش

ُاا و اه أعلم.األفاظ تو و الب وي و غ ن اختار ا  . و 
Artinya: Imam Ma>lik Ra berkata, ‘jual beli itu bisa terjadi dengan 

segala hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual, dan Imam al-Ba>ri‘ Ibn 
al-S}aba>gh menganggap baik pendapat Imam Ma>lik ini. Sementara Imam 
Abu Zakari>ya> al-Nawawi> mengatakan bahwa yang dianggap baik (pendapat 
Imam Ma>lik) oleh Ibn al-S}aba>gh adalah pendapat yang unggul dan di pilih 
sebagai dalil, karena mensyaratkan lafaz} itu tidak sah dan harus 
dikembalikan pada ‘urf seperti lafaz}-lafaz} lain. Di antara ulama’ yang 
memilih pendapat ini adalah al-Mutawalli>, al-Baghawi> dan lainnya. 
Wallahu a‘lam. 

 
Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli jelas 

diperbolehkan oleh shara‘, tapi masih ada batasan-batasan tertentu. 

Misalnya, dalam jual beli tidak boleh ada unsur riba, juga tidak boleh 

                                                                                                                                                               

yang melakukan transaksi. Sementara kerelaan tersebut tidak harus dengan sharat adanya 
ucapan, karena itu untuk mengetahui kerelaan seseorang dapat dikembalikan pada ‘urf atau 
kebiasaan masyarakat setempat. Jika demikian jelas akan ada perbedaan cara masyarakat 
menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi. Ada sebagian masyarakat yang hanya 
menganggukkan kepala, ada juga yang hanya dengan senyuman atau isyarat lain yang 
mungkin terjadi di dalam suatu tempat tertentu. 

88 Lihat catatan kaki Jamal Ma’mur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, 317. 
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adanya unsur ghara>r (penipuan), atau unsur lain yang merugikan salah satu 

pihak. Jual beli harus berdasar pada prinsip tolong menolong antar sesama. 

Karena itu tidak boleh merugikan pihak lain dengan menipu, tidak benar 

dalam memberi informasi tentang komoditi atau semacamnya. Segala 

macam bentuk kerugian atau resiko (d}ara>r) dalam jual beli harus dihindari 

semaksimal mungkin.89 Khiya>r adalah salah satu cara untuk menhindari 

atau menolak d}ara>r dalam jual beli. Adapun dasar hukum khiya>r menurut 

al-Nawawi> adalah: 

إذا تبايع ُوعن نافع عن ابن عمر عن رسوؿ اه صلى اه علي وسلم قاؿ 
يعا أو  أحدُا صاحب  يار ما َ يتفرقا وكانا  هما با الرجَف فكل واحد م

هما  ؾ واحد م فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع واف تفرقا بعد أف تبايعا َو ي
يار ما َ يتفرقا ُروا الب اري ومسلم ِو رواي   َالبيع فقد وجب البيع البيعاف با

 .روا الب اري ومسلم َحدُا لصاحب اخأأو يقوؿ 

 
Artinya: Dari Na>fi‘ dari Ibn ‘Umar dari Rasu>lulla>h SAW bersabda: apabila 
dua orang laki-laki saling bertransaksi (jual beli), maka masing-masing 
(bisa) menggunakan khiya>r  selama keduanya belum berpisah. Baik 
keduanya khiya>r (memilih) sekaligus ataupun salah satunya meminta 
temannya untuk khiya>r, kemudian keduanya sama-sama melakukan 
transaksi berdasar pada (ketetapan) khiya>r tersebut, maka terjadilah jual 
beli itu. Jika kedua orang itu telah berpisah setelah melakukan transaksi 
dan salah satunya tidak meninggalkan (membatalkan) jual beli tersebut, 
maka tetaplah jual beli itu (berlangsung dengan sempurna). (HR. Bukha>ri> 
dan Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan ‚Dua orang yang melakukan 
transaksi jual beli (penjual dan pembeli) berhak khiya>r sebelum keduanya 

                                                           

 sub qa>‘idah al-fiqhi>yah pertama dari qa>‘idah pokok yang ke : الضرر يُدفع بقدر اإمكاف 89

empat yaitu : الضرر يزاؿ. . Lihat dalam Abdul Hak dkk, Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah 

Fiqh Konseptual, Vol. 1, (Surabaya: Khalista, 2009), 220. 
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berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan berkata 
pilihlah!.‛ (HR. Bukha>ri> dan Muslim).90 

ُ ا ُ َل ِ َعْيٌب ِإا بَػيػَ ًعا َوِفْي ِ بَػيػْ َِل ِلُمْسِلٍم بَاَع ِمْن َأِخْي روا ُ ْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َا
 .َإبن ماج

Artinya: ‚Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidaklah halal 
bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang mngandung 
kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.‛ (HR.  Ibn 
Ma>jah).91 

 Menurut keterangan al-Nawawi>, hadith ini termasuk hadith s}ah}i>h}. Namun 

terdapat sedikit perbedaan dengan hadith serupa riwayat Bukha>ri> dari 

sahabat ‘Uqbah seperti berikut: 

ي معت عقب  بن عامر رضى اه ع قاؿ عن صلى اه علي وسلم يقوؿ "  ال
سلم باع من أخي بيعا يعلم في عيبا ل  سلم فَ  سلم أخو ا  . إا بي لا

 .َروا الب اريُ
Artinya: dari ‘Uqbah Ibn ‘A>mir ra berkata ‚saya telah mendengar Nabi 
SAW bersabda; seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, karena itu 
tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) kepada saudaranya, yang 
diketahui ada cacat (‘ayb)-nya, kecuali ia menjelaskan cacat tersebut 
kepada saudaranya (pembelinya)‛.  (HR. Bukha>ri>).92 

                                                           
90 Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 9, 185. Ada hadith lain yang di nukil Imam al-Nawawi> 

sebagai dasar hukum khiya>r, diantaranya: 

يار ُوعن نافع عن ابن عمر عن رسوؿ اه صلى اه علي وسلم قاؿ  .1 هما با إذا تبايع الرجَف فكل واحد م
هما  ؾ واحد م يعا أو  أحدُا صاحب فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع واف تفرقا بعد أف تبايعا َو ي ما َ يتفرقا وكانا 

يار ما َ يتفرقا أو يقوؿ احدُا لصاحب اخُروا الب اري ومسلم ِو رواي   َالبيع فقد وجب البيع روا الب اري َ البيعاف با
 .ومسلم

يارُوعن ابن عمر عن رسوؿ اه صلى اه علي وسلم قاؿ  .2 هما ح يتفرقا اا بيع ا  .َكل بيع ابيع بي

ا ُوعن حكيم بن حزاـ قاؿ قاؿ رسوؿ اه صلى اه علي وسلم  .3 يار ما َ يتفرقا فاف صدقا وبي البائعاف با
قت بركت بيعهما ما ِ بيعهما واف كذبا وكتما   .روا الب اري ومسلم َبورؾ 

Lihat dalam Imam al-Nawawi>, al-Majmu>‘ Sharh} al-Muhadhdhab, Vol. 9; al-Maktabah 
al-Sha>milah, 190.  

91 Hadith ini telah di nukil oleh Imam al-Nawawi> dalam kitab al-majmu>‘, Vol. 12, 109-
110. Atau lihat juga Muh{ammad Ibn Yazi>d al-Qazwini>, Sunan Ibn Ma>jah, Vol. 2, (Beirut: 
Da>r- al-Kutub al-‘Ilmi>yah, t.th), 755.  

92 Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 12, 109-110. 
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Perbedaan hadith ini dengan hadith sebelumnya adalah bahwa 

hadith sebelumnya tidak menyebutkan batasan (qayyid) ‘ayb, sedangkan 

hadith riwayat Bukha>ri> menyebutkan qayyid, yaitu pengetahuan (‘ilm) 

terhadap cacat pada barang. Dengan menyebut qayyid ini, secara eksplisit 

berarti memberi beban (takli>f) kepada penjual.93 Karena ketika ia 

mengetahui cacat pada barang, maka ia wajib memberitahukannya kepada 

pembeli. Selain itu secara implisit, hadith ini memberikan pemahaman 

bahwa seorang muslim sebelum menjual barang kepada orang lain 

diharuskan untuk memeriksanya lebih dulu. Jika ditemukan cacat, maka 

sebagai pemilik barang pertama harus memberitahukan cacat tersebut 

kepada calon pembeli. Dari sini tampak adanya tindakan antisipasi atas 

resiko yang mungkin saja muncul dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan 

sub kaidah fiqhi>yah, yaitu: 

الضَرُر يُْدَفُع ِبَقْدِر اِإْمَكاِف 
Artinya: bahaya itu harus ditolak semampu mungkin.94 

Kaidah ini berlaku untuk segala persoalan yang sisi bahaya 

(d}arar)nya belum atau akan terjadi. Sesuai dengan siya>sah al-shar‘i>yah,95 

bahwa upaya pencegahan dinilai lebih baik dari pada pengobatan. Hal ini 

juga tampak signifikan secara subtansi dengan semboyan para pemerhati 

                                                           
93 Al-Nawawi> menambahkan bahwa yang sasaran takli>f ini tidak hanya dibebankan 

bagi penjual, tetapi juga ditujukan kepada siapa saja yang mengetahui cacat pada barang milik 
penjual. Kesimpulannya adalah memberitahukan informasi kepada calon pembeli tentang 
keadaan barang dagangan (mabi>‘) yang mengandung cacat hukumnya wajib bagi siapa saja 
yang telah mengetahuinya, meskipun bukan sebagai pelaku transaksi. Hal ini bertujuan untuk 
menciptakan suatu mas}lah}ah dan menghindari mafsadah. Ibid, 110. 

94
 Abdul, Formulasi, 220. 

95
 Siya>sah al-shar‘i>yah adalah kebijakan strategis hukum shari>‘ah. Lihat dalam Abdul 

Hak dkk, Formulasi Nalar Fiqh, 220. 
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kesehatan di Indonesia, yaitu ‚mencegah lebih baik dari pada mengobati‛. 

Subtansi kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya harus 

dihadang seoptimal mungkin agar tidak sampai terjadi, atau setidaknya 

meminimalisir kadar bahaya yang diprediksi akan terjadi semampunya. 

Jika dicermati, terdapat kesamaan antara gagasan al-Nawawi> 

dengan kaidah fiqhi>yah tersebut pada sisi pencapaian tujuan, yaitu 

menghindari atau menolak bahaya yang akan terjadi, sebagai akibat suatu 

tindakan tertentu. Sebagai contoh, apabila penjual sudah mengetahui 

barang yang akan dijual mengandung ‘ayb, dan ia tetap menjualnya tanpa 

memberitahukan ‘ayb tersebut kepada pembeli, maka berarti ia telah 

membiarkan bahaya terjadi pada orang lain. Sedangkan menolak bahaya 

tersebut, secara implisit berarti juga mengandung subtansi menciptakan 

mas}lah}ah. 

Selanjutnya menurut al-Nawawi>, berdasarkan hadith-hadith di 

atas, meskipun penjual tidak memberitahukan cacat pada barang kepada 

calon pembeli hingga transaksi benar-benar berlangsung sempurna, namun 

jual beli antara keduanya tetap dihukumi sah. Karena yang dihukumi haram 

adalah menyembunyikan informasi cacat barang dan bukan transaksi jual 

beli itu sendiri.96 

Adanya banyak h{adi>th yang menganjurkan khiya>r dalam jual beli 

dan kesepakatan sumber hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa khiya>r 

                                                           
96

 Ibid, 111. Hadith lain yang terkait dengan dasar hukum khiya>r juga dapat di lihat al-
Nawawi>, Sharh} al-Nawawi> ‘Ala> Muslim, Vol. 5, No. Hadith 2825, 340, No. Hadith 2821, 336, 
No. hadith 2787, 296. Lihat al-Nawawi>, Sharh} al-Nawawi> ‘Ala> Muslim, Vol. 5, (al-Maktabah 
al-Sha>milah). 
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sangatlah penting dalam transaksi jual beli yang berprinsip pada ajaran 

Islam. Dengan demikian tampak adanya indikasi untuk menjaga 

kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan 

kontrak atau transaksi, serta melindungi mereka dari bahaya dan resiko 

yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Karena itu khiya>r 

disyari‘atkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari 

transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. 

 

G. MACAM-MACAM KHIYA>R 

Imam al-Nawawi> menyebutkan bahwa khiya>r secara umum dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: khiya>r al-naqs} dan khiya>r shahwah:97 Namun 

kemudian Imam al-Nawawi> membagi khiya>r shahwah menjadi dua, yaitu 

khiya>r al-majlis dan khiya>r al-shart}. Dengan demikian, lebih rinci lagi 

bahwa khiya>r menurut al-Nawawi> ada tiga macam, yaitu: khiya>r al-naqs, 

khiya>r al-majlis dan khiya>r al-shart}. Sebagai pengantar, di sini penulis akan 

memulai pembahasan ini dengan menjelaskan khiya>r al-majlis dan khiya>r 

al-shart}. 

a. Khiya>r  al-Majlis 

Secara etimologi kata khiya>r al-majlis merupakan bentuk tarki>b 

id}a>fi> (kata majmuk), yakni menyandarkan sesuatu kepada tempatnya. 

                                                           
97Yahya> Ibn Sharaf al-Nawawi>, Rawd}ah al-T{a>libi>n Wa ‘Umdah al-Mufti>n, Vol. 1, (al-

Maktabah al-Sha>milah, t.th), 435. 

و ما ا يتعلق بفوات شي ُ صوؿ وخيار شهوة و وف ا و ما يتعلق بفوات شي  مظ يار ضرباف خيار نقص و  َا
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Majlis artinya tempat duduk, yang dimaksud di sini adalah tempat jual 

beli.98 

Adapun khiya>r al-majlis secara terminologis Imam al-Nawawi> 

mengungkapkan dalam kitab Rawd{a>h al-T{a>libi>n wa ‘Umdah al-Mufti>n, 

yaitu: 

َِياُر ِِ َفْسِخ  ْ ِ ا ْ َِْلِس اْلَعْقِد فَِلُكِل َواِحٍد ِمَن اْلُمَتَباِيَع  ِِ ِ ْ َُْتِمَع َكْونُػُهَما 
 اْلبَػْيِع َمالَػْم يَػتَػَفرقَا َأْو يَػَتَ ايَػرَا              

Artinya: ‚Penjual dan pembeli yang berkumpul dalam suatu majlis ‘aqad 
atau transaksi, maka bagi masing-masing dari keduanya terdapat khiya>r 
untuk membatalkan jual beli selama belum berpisah atau keduanya 
saling khiya>r‛.99 
 

Dasar hukum dari khiya>r al-majlis ini adalah sabda Rasulullah 

SAW: 

َِياِر َما  ْ ِ ِاْختَػرْ أَ ـْ يَػتَػَفرقَا َأْو يَػُقْوُؿ لَػالبَػيِػَعاِف بِا َا ِلَصاِحِب ُُ روا الب اري ُ .َحُد
 َ.ومسلم

‚Orang yang berjual beli barang (penjual dan pembeli) berhak 
khiya>r sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan 
kepada yang lain dengan berkata pilihlah!‛.100 

 
Terjadi penafsiran yang berbeda dalam lafaz} ‚ ْ يَػتَػَفرقَا ََ  sebelum) ”َما

mereka berpisah); Imam al-Nawawi> menafsirkan bahwa maksud dari 

lafaz{ tersebut adalah berpisahnya penjual dan pembeli secara badan, dan 

                                                           
98 Khairi, Ensiklopedia, 88. 
99 Al-Nawawi>, Rawd}ah al-T{a>libi>n , 435. 
100 Al-Bukha>ri, S{ah{ih{ al-Bukha>ri>, Vol. 2, ( Surbaya: al-Hidayah), 12. Rahmat Syafe’i, 

Fiqh Mu’amalah ( Bandung: Pustaka Setia, 2004), 114. Abu> al-H{usain Muslim Ibn al-Hajjaj, 
S{ah{ih{ Muslim, Jilid 2, I. (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 1163. H}adi>th ini dengan  
lafaz} yang  berbeda  diriwayatkan oleh lima perawi yang berbeda selain dari Ibn Majah. 
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semuanya itu diserahkan pada ‘urf101 (kebiasaan) masyarakat setempat 

dalam melakukan jual beli.102 Seperti dalam rumah yang sempit, bila 

salah seorang keluar dari rumah, maka sudah dianggap berpisah. 

Sedangkan jika melakukan transaksi dalam rumah yang besar, maka jika 

salah satunya berpindah tempat dengan dua langkah atau tiga langkah 

sudah dianggap berpisah. 

Keterangan Imam al-Nawawi> di atas tampak lebih mengikat 

bagi dua orang pelaku transaksi, yaitu dengan ‘urf sebagai dasar. Dari 

sini berarti menunjukkan bahwa ketentuan waktu berpisah antara dua 

transaktor berbeda-beda; berdasarkan ‘urf masing-masing daerah atau 

bahkan negara. Jika demikian, seorang pedagang harus mengenal 

beragam ‘urf  yang berlaku di daerah yang ia jelajah dalam berdagang. 

Hal ini juga pernah dijalani oleh Rasulullah SAW ketika berdagang ke 

negeri Syam, yang tentu saja ‘urf daerah Syam berbeda dengan ‘urf di 

Makkah. 

Imam al-Nawawi> menggunakan metode istis}la>h} dalam istinba>t} 

hukum, seperti terlihat pada contoh di atas. Terbukti dengan 

keterangannya yang bertendensi pada ‘urf masyarakat. Secara logis 

memang tidak mungkin ‘urf di suatu masyarakat sama persis dengan 

masyarakat lain yang memiliki etnis berbeda. Karena itu ketika 
                                                           

101 ‘Urf yang dimaksud di sini adalah ‘urf yang berlaku di antara masyarakat sebagai 
pedagang, pebisnis atau yang melakukan jual beli; atau setidaknya masyarakat yang 
mengetahui dan mengenal kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang melakukan hal tersebut. 

102 Taqi>y al-Di>n Abi> Bakr Ibn Muh}ammad, Kifa>yah al-Akhya>r al-H{illi Gha>yah al-
Ikhtis{a>r, Terj. Achmad Zaidun, ( Surabaya: PT. Ilmu Offset, 1997), 28. Syafe’i, Fiqih 
Mu’amalah, 115. Al-Ima>m al-Nawawi>, Rawd}ah al-T{a>libi>n wa ‘Umdah al-Mufti>n, Vol. 2, 
(Beirut: Da>r  al-Kutub al-Ilmi>yah,  t.th)125. 
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seseorang berkunjung ke daerah lain yang memiliki ‘urf berbeda dengan 

‘urf di daerah asalnya, maka ia harus beradaptasi dengan ‘urf atau 

kebiasaan di daerah yang baru. Sebagaimana semboyan ‚di mana bumi 

di pijak, di situ langit di junjung‛. Artinya seseorang harus mengikuti 

norma-norma, adat masyarakat di mana ia tinggal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

ketentuan umum khiya>r majlis adalah apabila masing-masing pihak yang 

melakukan akad masih bersama dalam suatu majlis, meskipun sudah 

terjadi i>ja>b-qabu>l, selama keduanya masih dalam satu tempat maka 

keduanya boleh meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Waktu 

khiya>r al-majlis ini berakhir apabila: 

1) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyebutkan kata-kata 

tegas yang menunjukkan terjadinya atau berlanjutnya akad jual beli. 

Seperti ucapan: ‚Kita putuskan untuk tetap melanjutkan ‘aqad ‛. 

2) Berpisahnya penjual dan pembeli dari majlis, yaitu apabila salah 

satunya telah meninggalkan majlis maka hak khiya>r menjadi batal. 

b. Khiya>r al-Shart} 

Khiya>r al-shart} merupakan bentuk tarki>b id}a>fi> yang menjadi 

suatu nama salah satu term, yang berarti hak khiya>r yang ditetapkan 

dengan syarat bagi muta‘a>qidayn untuk memilih meneruskan atau 

membatalkan akad.103 Menurut Imam al-Nawawi> khiya>r al-shart} boleh 

atau sah berdasarkan kesepakatan para fuqaha>’ dengan waktu maksimal 

                                                           
103 Khairi, Ensiklopedia, 91. 
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tiga hari waktu normal (tidak ada ‘udhr).104 Jika lebih dari tiga hari, 

maka hukum jual belinya batal. 

Selain itu, dasar hukum khiya>r shart}} ini juga bertendensi pada 

sabda Rasulullah SAW: 

َِياُر اِإذَ  ْ ِ ا َ َ ُ  بَايَػْعَت فَػُقْلا اَ ِخََبََ  َو  َروا مسلمُ أَياـٍ  ََ

Artinya: ‛Apabila kamu membeli suatu barang, maka katakanlah (pada 
penjual) jangan ada tipuan, dan saya berhak memilih dalam tiga hari‛.105 
 

Khiya>r al-shart} akan berakhir apabila: 

1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik khiya>r, baik melalui 

pernyataan atau tindakan. 

2) Tenggang waktu khiya>r jatuh tempo adanya pernyataan batal atau 

diteruskan jual beli itu dari pemilik khiya>r, dan jual beli menjadi 

sempurna serta sah. 

3) Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak 

khiya>r. 

4) Terdapat pertambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan 

pembeli dan hak khiya>r ada di pihaknya.106 

                                                           
104 Waktu tiga hari yang di sharatkan terhitung mulai terjadinya transaksi atau akad, 

bukan dari berpisahnya kedua muta‘a>qidayn. ( اع وا َوز أكثر من  َ   أياـ فإف زاد  يصح خيار اللرط باإ
وز دوف الثَ    .Al-Nawawi>, Rawd{ah al-T{a>libi>n wa ‘Umdah al-Mufati>n, 438-439 .(بطل البيع َو

Namun menurut Ibn al-Mundhir, sebagaimana di kutib Imam al-Nawawi>, bahwa boleh lebih 
dari tiga hari dengan ketentuan waktunya diketahui (jelas). Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 9, 
190. 

105 Ibn al-H{ajja>j, Sah}i>h} Muslim}, Vol. 2, 11. Lihat juga dalam al-Nawawi>, al-Majmu>‘, 
Vol. 9, 189. 

106Al-‘Azi>z, Fath} al-Mu‘i>n, 165. Lihat juga Taqi> al-Di>n, Kifa>yah al-Akhya>r, Terj, 34. 

Syafe’i, Fiqh Mu’amalah, 108. ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba’ah, 

Terj. Khotib ‘Umam, (Beirut: Dar al-Fikr,  t.th), 57. 
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c. Khiya>r al-‘Ayb 

Khiya>r ‘ayb ini merupakan pembahasan pokok dalam kajian ini, 

karena itu, dalam bab ini penulis akan mengeksplorasi serta 

menganalisisnya dengan bertendensi pada teori tekstual dan dengan 

memperhatikan konteks sosial. Contoh khiya>r ‘ayb yaitu jika seseorang 

membeli barang yang mengandung ‘ayb atau cacat yang tidak diketahui 

pada waktu akad hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak 

pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si 

penjualnya. Begitu pula dengan penjual apabila menemukan cacat pada 

thaman, maka ia boleh megembalikan kepada pembeli. 

Khiya>r ‘ayb dimiliki oleh masing-masing pihak yang terikat 

perjanjian untuk meneruskan atau menggagalkan perjanjian/kontrak, jika 

ada cacat pada objek jual beli yang sebelumnya tidak diketahui. Oleh 

sebab itu disyariatkan khiya>r supaya tidak terjadi penyesalan setelah 

akad dijalankan dengan sempurna. Sehingga resiko tersebut bisa 

dihindari atau dihilangkan, untuk mencapai kerelaan dan mas}lah}ah 

bersama. 

a. Definisi 

Khiya>r al-’ayb merupakan bentuk tarki>b id{a>fi> yang terdiri dari 

kata khiya>r  dan al-’ayb, kemudian dirangkai menjadi satu, yang 

merupakan penyandaran akibat kepada penyebabnya. Artinya khiya>r di 

mana sebab diberlakukannya adalah adanya al-’ayb (cacat) pada 
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komoditi, yang merupakan antonim dari kata sala>mah (selamat, normal 

dan tidak rusak).107 

Imam al-Nawawi>, menyebutnya dengan khiya>r al-naqi>s}ah. 

Secara etimologi, kata khiya>r al-naqi>s}ah terdiri dari dua kata yang di 

bentuk menjadi tarki>b id{a>fi>. Kata al-naqi>s}ah, secara sederhana memiliki 

arti kurang. Dengan demikian khiya>r al-naqi>s}ah dapat diartikan sebagai 

hak pilih karena adanya kekurangan barang, baik secara kualitas maupun 

kwantitas,108 kekurangan ini biasa disebut sebagai ‘ayb atau cacat pada 

barang yang diperjualbelikan. 

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa term khiya>r 

al-‘ayb dan khiya>r al-naqi>s}ah merupakan sinonim, yaitu kata yang 

berbeda, namun memiliki arti yang sama.109 Meskipun demikian 

menurut hemat penulis term khiya>r al-naqi>s}ah lebih tepat dalam kasus 

jual beli. Sebab dalam kondisi normal, menyebut kurang pada barang, 

baik kualitas maupun kwantitas, berarti barang tersebut mengandung 

‘ayb atau cacat, sehingga harga barang pun lebih rendah dan tentu saja 

khiya>r berlaku. Berbeda ketika barang mengandung ‘ayb atau cacat, 

frase ini masih ambigu. Karena cacat pada barang itu ada dua kategori, 

                                                           
107Ibn al-Uthaimin,  Al-Mumti‘ Fi>  Sharh} Za>d al-Mustaqni‘, Vol. 2, (Beirut: Dar al-

Fikr, t.th), 646. 
108

 Al-Nawawi>, Rawd{ah , 169 
109 Sebagaimana ungkapan Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri>, bahwa khiya>r al-‘ayb di sebut juga 

dengan khiya>r al-naqi>s}ah, yaitu khiya>r yang berkaitan dengan hilangnya suatu objek yang 
telah diprediksi adanya. Lihat dalam Ibra>hi>m al-Ba>ju>ri, H{a>shiyah al-Ba>ju>ri>, Vol. 1, 348. Lihat 
juga al-Dimya>t}i>, I‘a>nah al-T{a>libi>n, Vol. 2, 38. 

و حاصل بفوات ) قيص ا و وف نلأ الظن في منمقصودخيار العيبا ويسمى خيار ال  ت رير فعليا أو قضا   مظ
ا أو التزاـ شرطي  ( عِر
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yaitu cacat yang menetapkan khiya>r dan cacat yang tidak menetapkan 

khiya>r. Jika seperti itu berarti khiya>r al-naqi>s}ah lebih spesifik di banding 

khiya>r al-‘ayb. Walla>h a‘lam. 

Tetapi karena ‘urf yang berlaku menyebut sebagai khiya>r al-

‘ayb, maka dalam kajian ini penulis juga menggunakan term ini, dengan 

memberikan kriteria ‘ayb yang menetapkan khiya>r dan cacat yang tidak 

menetapkan khiya>r. Kriteria tersebut akan dijelaskan pada sub 

pembahasan selanjutnya. Insha> Alla>h. 

Sementara secara terminologi, Ima>m al-Nawawi> memberikan 

definisi tentang khiya>r al-‘ayb sebagai berikut: 

ُا  ِخَيارُ  ِ َكاَف يَُظن ُحُصْوُل ُػْوٌط ِبَفَواِت َشْيٍ  اْلَمْعُقْوِد َعَلْي َُو َم ِقْيَصٌ   ال
َ َِ  أُُمْورٍ  ِ بِِتْلَك الِصَفِ ا . َوَذِلَك الظن ِمْن َأَحِد  ََ َأولُػػَها َشْرُط َكْوِن

َها ِا َو َالِثُػَها:  و َانِيػْ ُُصْولِػَها ِفْي َما يُػْوِرُث  َأْف يَػْفَعَل اْلَعاِقدُ : ِاطِرَاُد اْلُعْرِؼ ِِ
َا  .َظن ُحُصْوِ

‚Khiya>r al-Naqi>s}ah adalah bergantung menurut hilangnya 
sesuatu dari ma’qud ‘alayh (benda/barang) dengan praduga atau 
prediksi hasil yang akan dicapai, praduga yang di maksud ada 
tiga hal, yaitu; pertama, pensyaratan terhadap barang dengan 
kriteria/deskripsi, kedua, berlakunya ‘urf dalam pencapaian 
kriteria tersebut, dan ketiga, pelaku akad melakukan sesuatu 
yang bisa membawa pada tercapainya kriteria barang yang telah 
diprediksi.110 

 

Pernyataan Imam al-Nawawi> dalam definisi di atas dapat 

dipahami bahwa dalam khiya>r ‘ayb terdapat tujuan yang tidak terpenuhi 

dari komoditi yang dibeli oleh konsumen. Tujuan yang akan dicapai oleh 

                                                           
110 Al-Nawawi>, Rawd{ah , 169. Lihat juga al-Dimya>t}i>, I‘a>nah al-T{a>libi>n, Vol. 2, al-

Maktabah al-Sha>milah, 38. 
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konsumen itu bersifat prediktif. Karena itu ketika tujuan yang diprediksi 

oleh konsumen pada komoditi yang dibeli ternyata tidak terpenuhi maka 

barang tersebut berarti mengandung ‘ayb atau cacat. Dalam pernyataan 

di atas disebutkan ada tiga sebab prediksi tercapainya tujuan membeli 

barang yaitu: 

Pertama; kriteria atau deskripsi barang, seperti ucapannya ‚saya 

beli budak ini dengan syarat harus bisa menulis‛. Kriteria dalam ucapan 

ini adalah ‘‘bisa menulis’’, dengan demikian jika budak yang di beli 

ternyata tidak bisa menulis, berarti budak tersebut mengandung cacat 

sebab tidak bisa menulis. Kriteria  yang disyaratkan ini menurut Imam 

al-Nawawi> ada dua macam, yaitu; (1) kriteria objek pencapaian yang 

berhubungan dengan komoditi itu sendiri.111 Dalam hal ini jika kriteria 

tersebut tidak sesuai sebagaimana kriteria yang disyaratkan maka hak 

khiya>r diberlakukan, dan (2) kriteria yang tidak ada hubungannya 

dengan komoditi.112 Jika demikan mensyaratkan kriteria tersebut adalah 

laghw (tidak berguna) dan tidak ada hak khiya>r karenanya.113 

Kedua; berlakunya ‘urf sebagai penentu kriteria komoditi yang 

di tuju. Karena itu jika ada seseorang membeli komoditi kemudian 

menemukan ‘ayb atau cacat pada komoditi tersebut, maka ia boleh 

mengembalikannya kepada penjual. Selanjutnya bagi penjual yang 
                                                           

111
 Misalnya, membeli rumah dengan sharat lengkat dengan perlengkapannya, seperti 

kamar, toilet atau apa saja yang menurut ‘urf masyarakat setempat merupakan kebutuhan 
primer bagi rumah pada umumnya. 

112 Sebagai contoh adalah ketika seseorang membeli mobil dengan sharat pembeli harus 
berdiri di depan rumah, misalnya. Maka sharat seperti ini tidak ada hubungannya dengan 
tujuan membeli mobil. 

113 Al-Nawawi>, Rawd}ah, Vol. 1, 443. 
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mengetahui ‘ayb komoditi wajib memberitahukan ‘ayb tersebut kepada 

pembeli. Begitu juga bagi siapapun, selain penjual, yang mengetahui 

‘ayb pada komoditi wajib memberitahukannya kepada pembeli.114 

Secara yuridis pada point kedua ini tampak adanya unsur 

tolong-menolong antar sesama untuk menghindari sebuah resiko jual 

beli. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tuntutan memberi informasi 

terkait ‘ayb yang dibebankan bagi setiap individu yang mengetahuinya. 

Realitas manusia sebagai makhluk sosial juga dapat tercipta dengan 

baik. Jadi dapat dipahami bahwa pemikiran al-Nawawi> bertendensi pada 

konteks sosial pada zamannya, selain juga berdasar pada sumber 

tekstualitas (naqli>). Hal seperti ini juga telah diakui oleh shari>‘ah, 

terbukti dengan adanya kaidah fiqhi>yah yang di formulasikan oleh para 

mujtahid terdahulu, sebagai metodologi dalam istinba>t} hukum. 

َُكَم ٌ   اْلَعاَدُة 
Artinya: adat istiadat itu dapat dijadikan pijakan hukum.115 

                                                           
114 Ibid, 444. Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam al-Ghaza>li> dalam kitab Ih}ya>’ 

‘Ulu>m al-Di>n, yaitu: ‚ seandainya seseorang mengatakan saya membeli barang ini sepuluh 
ribu (misalnya), dan saya mengambil untung sekian, dan ia berbohong, maka ia termasuk 
orang yang fasik. Dalam kasus ini jika ada orang yang mengetahui kebohongan penjual 
tersebut, maka orang tersebut wajib memberitahukan kebohongan penjual kepada pembeli, 
dan apabila ia hanya diam karena menjaga niat (tujuan) penjual itu, berarti orang bersekutu 
dalam pengkhianatan. Ia sudah melakukan kemaksiatan dengan diamnya itu sendiri. Begitu 
juga ketika ia mengetahui ‘ayb pada barang, ia wajib memberitahukan cacat tersebut kepada 
pembeli. Apabila tidak memberitahukan kepada pembeli, berarti ia rela dengan menyia-
nyiakan harta saudaranya yang muslim, sedang hukumnya adalah haram.‚ Lihat Muh}ammad 
al-Ghaza>li>, Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, Vol. 3, 363. 

ر ُ ذ السلع  مثَ بعلرة وأربح فيها كذا وكاف كاذبا فهو فاسق وعلى من عرؼ ذلك أف  يت  فمن قاؿ اش
ب  يان  وعصى بسكوت وكذا إذا علم ب عيبا فيلزم أف ي ي بكذب فإف سكت مراعاة لقلب البائع كاف شريكا ل ِ ا ل ا
يزاف َب على كل من  كياؿ وا و حراـ وكذا التفاوت ِ الذراع وا سلم و ي علي وإا كاف راضيا بضياع ماؿ أخي ا ل ا

فس أو رفع إ الوا ح ي  كتب  اللامل ُ. عرف ت ي ب ز  الثالثا ص : ا  .363َ: إحيا  علـو الدينا ا
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Perlu di catat bahwa adat istiadat/‘urf yang dapat dijadikan 

pijakan hukum adalah adat istiadat yang di nilai baik dan tidak 

bertentangan dengan sumber tekstual (naqli>). 

Ketiga; adanya perbuatan ghara>r, yaitu penjual melakukan 

sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, supaya pembeli menduga barang 

yang akan di beli benar-benar berkualitas. Sebagai contoh perbuatan 

penjual dengan mengikat tetek unta (hewan sejenisnya) dan 

membiarkannya hingga satu hari atau lebih, supaya air susunya 

terkumpul di dalam. Dengan demikian pembeli akan menduga bahwa air 

susu hewan tersebut penuh dan harganya lebih mahal. Perbuatan ini 

hukumnya haram karena mengandung tadli>s (memoles/memperindah 

barang dalam pandangan pembeli). Hal ini mewajibkan adanya hak 

khiya>r bagi pembeli.116 

Kesimpulannya adalah bahwa khiya>r al-’ayb merupakan hak 

pilih bagi pelaku transaksi antara membatalkan transaksi atau 

melanjutkannya, disebabkan adanya ‘ayb atau cacat barang yang 

diketahui pada waktu transaksi atau setelah transaksi. Jika diketahuinya 

‘ayb setelah transaksi dan komoditinya sudah diterima oleh pembeli 

atau sebaliknya, maka masing-masing boleh mengembalikannya kepada 

                                                                                                                                                               
115 Abdul Hak dkk, Formulasi, 267. 
116 Mengenai implementasi hak khiya>r ini bagi pembeli ada dua wajh, yaitu; (1) yang 

paling s}ah}i>h} (al-as}ah}h }) adalah dengan segera, dan (2) bisa diperpanjang waktunya hingga tiga 
hari. Namun jika tas}ri>yah (mengikat tetek unta, hewan sejenisnya, dan membiarkannya hingga 
satu hari atau lebih, supaya air susunya terkumpul di dalam, dengan tujuan untuk mengelabui 
penglihatan pembeli) diketahui sebelum sampai tiga hari baik dengan adanya pengakuan diri 
oleh pihak penjual atau dari informasi saksi, maka hak khiya>rnya harus segera berdasarkan 
wajah pertama. Sementara menurut wajah kedua boleh diperpanjang sampai akhir hari ketiga. 
Al-Nawawi>, Rawd}ah, Vol. 3, 179. 
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pemilik pertama. Sedangkan jika cacat pada barang itu sudah 

diterangkan oleh penjual sebelum transaksi terjadi sempurna, lalu 

pembeli menerima barang dan rela atas cacat yang ada, maka sudah 

tentu hak khiya>r ‘ayb itu gugur seketika dan transaksi jual beli 

terlaksana dengan sempurna. 

b. Dasar Hukum 

Dalil yang mendasari hukum khiya>r ‘ayb  sangat banyak, 

diantaranya yang berasal dari al-Qur’an ialah firman Allah berikut: 

ُػوْ  َُكْم بِاْلَباِطِل ِإا َأْف َتُكْوَف ايَاأَيػَها الِذْيَن آَم  َا تَْأُكُلْوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
َاَرًة َعْن تَػرَاٍض ِمُْكمْ  سا  ُ ..... ِِ  29َ : 4/ال

Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu. (QS. Al-Nisa>’: 29). 

 
Ayat di atas memberikan pemahaman terhadap larangan 

mengkonsumsi harta117 dengan cara batil antar sesama. Berarti juga 

melarang menghasilkan barang dengan cara batil; perniagaan atau 

perdagangan yang tidak ada unsur suka sama suka didalamnya.118 

Sementara cacat/‘ayb pada barang yang diperjualbelikan dapat 

menghilangkan unsur kerelaan tersebut. Dengan demikian ayat tersebut 

juga memberikan pemahaman bahwa jual beli barang yang mengandung 

                                                           
117 Menurut M. Quraish Shihab kata amwa>l  dalam ayat tersebut berarti harta yang 

beredar dalam masyarakat; baik harta yang diterima oleh seseorang dari orang lain atau harta 
yang diserahkannya kepada orang lain. M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis}ba>h}: Pesan, Kesan 
dan Keserasian al-Qur’an, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), 412. 

118 Imam al-Nawawi> menyebutkan; jika saling rid}a> itu harus ada dalam jual beli/ 
perdagangan, maka tidak adanya rid}a> menyebabkan tidak halalnya mengkonsumsi barang 
hasil dari perdagangan tersebut. Lihat al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 9, 159. 
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‘ayb tidak halal, dengan ketentuannya, karena tidak adanya saling rid}a> 

antara penjual dan dan pembeli. 

Adapun dalil yang dijadikan landasan dari hadith-hadith Nabi 

yaitu sebagai berikut: 

ِ َعْيٌب ِإا ا ًعا َوِفْي ِ بَػيػْ َِل ِلُمْسِلٍم بَاَع ِمْن َأِخْي ْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َا
 ُ ُ َل  119َروا إبن ماجُ بَػيػَ

Artinya: ‚Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, 
tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi 
saudaranya yang mngandung cacat, kecuali jika menjelaskanya 
(terlebih dahulu) kepada saudaranya itu .‛ (HR. Ibn Majah). 
 

Menurut al-H{a>kim, sebagaimana di nukil oleh Imam al-

Nawawi>, hadith ini adalah s}ah}i>h} menurut Imam al-Bukha>ri> dan Imam 

Muslim. Tetapi Imam al-Nawawi> menyebutkan bahwa terdapat ra>wi> 

hadith, yaitu Yah}ya> bin Ayyu>b al-Gha>fiqi> dan ‘Abd al-Rah}ma>n bin 

Suma>sah, di mana Imam al-Bukha>ri> tidak meriwayatkan dari kedua ra>wi> 

tersebut. Namun kedua nama ra>wi> ini ada dalam riwayat Imam Muslim. 

Adapun Imam al-Bukha>ri> menyebutkan hadith ini dalam ja>mi‘ al-s}ah}i>h}, 

                                                           
119 Muh{ammad Ibn Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, Vol. 2, (Beirut: Da>r- al-Kutub 

al-‘Ilmi>yah, t.th), 755. Hadith tersebut juga di nukil oleh Imam al-Nawawi> dalam al-Majmu>‘ 
dari riwayat ‘Uqbah Bin ‘A>mir. Dengan demikian berarti Imam al-Nawawi> menjadikan hadith 
tersebut sebagai salah dasar dishari‘atkannya khiya>r ‘ayb. Dari hadith ini Imam al-Nawawi> 
menambahkan penjelasan bahwa kewajiban memberikan informasi tentang ‘ayb barang tidak 
hanya dibebankan pada penjual saja, tetapi juga bagi siapa saja yang mengetahui ‘ayb barang 
wajib memberitahukannya kepada pembeli. Meskipun Imam al-Nawawi> menyatakan bahwa 
menyembunyikan ‘ayb itu haram, tetapi hukum jual beli tersebut adalah tetap sah. Hal ini 
dilandasi dengan argument beliau berikut:  

صراة مع التدليس بالتصري  فاف باع َو يب العيبُ ي صلى اه علي وسلم ص ح البيع ِ ا  َصح البيع اف ال
Periksa al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 12, 110. Lebih lanjut al-Nawawi> berargumen 

bahwa lafaz} tersebut menunjukkan sesuatu yang di vonis haram adalah menyembunyikan 
‘ayb, bukan jual belinya. 
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berdasar pada ungkapan Imam al-Nawawi>, dari ucapan ‘Uqbah bin 

‘A>mir.120 Wallahu a‘lam. 

Selain hadith di atas terdapat banyak hadith lain sebagai dasar 

khiya>r ‘ayb, diantaranya: 

 وسلم عليوعن حكيم بن حزاـ قاؿ قاؿ رسوؿ اه صلى اه 
ما ِ بيعهما واف ُ ا بورؾ  يار ما َ يتفرقا فاف صدقا وبي البائعاف با

قت برؾ  121.روا الب اري ومسلم َ بيعهماةكذبا وكتما 
Artinya: Dari Hakim bin Hizam berkata, Rasululllah SAW 
bersabda ‚kedua orang yang melakukan jual beli itu dengan 
khiya>r, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya benar 
(jujur) dan mau menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam 
jual belinya. Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan, 
maka dihilangkan berkah jual beli dari keduanya. (HR. Bukha>ri> 
dan Muslim). 
 

Selain menjelaskan waktu khiya>r dalam jual beli; yaitu selama 

kedua belah pihak belum berpisah,122 hadith ini juga mengandung 

perintah untuk berkata jujur dan benar dalam memberi informasi tentang 

barang yang diperjualbelikan. Larangan berbohong atau tidak benar 

dalam memberikan informasi terkait barang serta larangan 

menyembunyikan informasi kualitas barang juga terkandung dalam 

hadith di atas. 

                                                           
120 Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 12, 110. 
121 Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 9, 185. 
122 Ini berlaku dalam khiya>r al-majlis, namun ketika transaktor masih berada dalam 

satu majlis untuk khiya>r, sementara penjual tidak memberi informasi dengan benar tentang 
barang sehingga transaksi berjalan sempurna. Setelah keduanya berpisah baru diketahui cacat 
pada barang oleh pembeli, maka otomatis khiya>r al-‘ayb  berlaku bagi pembeli. Karena itu 
hadith di atas tidak hanya sebagai dasar khiya>r al-majlis, tetapi juga mengandung hukum 
terkait dengan khiya>r al-‘ayb. 
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Aplikasinya adalah apabila seseorang menjual barang dan tidak 

benar dalam memberi informasi tentang kualitas barang, maka jelas 

bahwa sebagai pembeli tidak akan rela jika mengetahui kebohongan 

penjual. Dan apabila pembeli tidak rela berarti jelas pula bahwa sebagai 

penjual  telah melanggar asas dasar jual beli; berupa suka sama suka 

(rela) dalam bertransaksi. Dengan demikian ia tidak akan mendapat 

berkah dalam jual belinya, karena tidak adanya kerelaan dari pihak lain, 

dalam hal ini adalah pembeli. 

H{adith lain yang mendasari khiya>r ‘ayb adalah hadith riwayat 

Imam Muslim berikut: 

َ َُ  أَياـٍ  َِياُر  ََ ْ ْ ا  123َروا مسلمُِإَذا بَايَػْعَت فَػُقْلا اَ ِخََبََ  َوِ

Artinya: ‛Apabila kamu membeli suatu barang, maka 
katakanlah (pada penjual) jangan ada tipuan, dan saya berhak 
memilih dalam tiga hari‚. (HR. Muslim). 
 

Dalam riwayat lain ditemukan redaksi hadith yang berbeda 

yaitu: 

مد بن إس ق قاؿ حد  نافع عن  ا  وعن يونس بن ُبك قاؿ حد 
ابن عمر قاؿ معت رجَ من اانصار يلكو إ رسوؿ اه صلى اه 

علي وسلم ان ا يزاؿ ي ن ِ البيع فقاؿ رسوؿ اه صلى اه علي 
يار ِ كل سلع  ابتعتها ُوسلم  إذا بايعت فقل ا خَب  ُ أنت با

 َ َث لياؿ فاف رضيت فامسك واف س طت فاردد
Artinya: dari Yunus Ibn Bukayr berkata; Muh}ammad Ibn Ish}a>q 
menceritakan kepada kami, ia berkata; Na>fi‘ bercerikan 
kepadaku dari Ibn ‘Umar, ia berkata: saya mendengar seorang 

                                                           

123 Ibn al-H{ajja>j Abu> H{usayn Muslim, al-Ja>mi’ al-S{ah{i>h {, Vol. 2, (Beirut: Da>r al-Fikr, 

t.th), 11. 
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lelaki ans}a>r sedang mengadu/melapor kepada Rasu>lulla>h SAW, 
bahwa ia selalu diberlakukan curang dalam jual beli. Kemudian 
Rasul SAW bersabda: apabila kamu bertransaksi (jual-beli), 
maka katakanlah (kepada penjual), jangan ada kecurangan! 
Kemudian kamu (boleh) menggunakan khiya>r di setiap barang 
perniagaan yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu suka, 
tahanlah barang tersebut dan jika kamu tidak suka, 
kembalikanlah barang tersebut (kepada penjual).124 

 

Dari hadith ini Imam al-Nawawi> menjelaskan bahwa hadith ini 

diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dengan sanad s}ah}i>h}. mengenai sanad 

hadith ini al-Nawawi> menjelaskan juga bahwa jika Muh}ammad Ibn 

Ish}a>q, dalam riwayat yang lain, mengatakan h}addathani> atau yang lafaz} 

lain yang jelas, seperti hadith di atas, maka hadith tersebut dapat 

dijadikan hujjah. Demikian pula menurut riwayat al-Bayhaqi> dan Ibn 

Ma>jah, bahwa sanad hadith tersebut adalah h}asan.125 

Mengacu pada penjelasan al-Nawawi> tentang hadith tersebut, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa metode tarji>h} yang digunakan 

adalah metode bi al-riwa>yah, yaitu suatu metode tarji>h} dengan meneliti 

para ra>wi> hadith. Hal ini tampak jelas dengan adanya penjelasan al-

Nawawi> tentang periwayat hadith melalui sanad masing-masing. 

Dari hadith tersebut dapat di ambil pemahaman bahwa dalam 

jual beli tidak boleh ada penipuan.126 Hal ini menurut Imam al-Nawawi> 

                                                           
124Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, 189. 
125 Ibid, 189-190. 
126 Penipuan yang di maksud bisa dalam bentuk tas}ri>yah, tadli>s atau kitma>n al-‘ayb. 

Imam al-Nawawi> menyebutkan bahwa asba>b al-wuru>d hadith tersebut yaitu; pada masa Rasul 
Muhammad SAW, ada seorang anak yang melukai kepala ibunya, karena sang ibu marah, 
maka kemudian sang ibu memecahkan lidah anak tersebut. Sehingga anak itu mengalami 
keterbelakangan secara psikis; berupa tidak sempurna akalnya. Pada suatu ketika ia menjadi 
korban penipuan dalam jual beli, tetapi ia tidak ingin meninggalkan (usaha) dagang dan tetap 
terus menekuninya sebagai kegiatan hari-harinya sekaligus menjadi mata pencahariannya. 
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merupakan hak bagi pembeli; yaitu dengan hak mensyaratkan khiya>r 

diberikan kepada pembeli terhadap semua barang atau komoditi. 

Sementara waktu khiya>r sampai tiga malam, atau tiga hari, dan jika 

dalam jangka waktu ini pembeli telah rid}a> dengan semua keadaan barang 

yang ada, maka  dia boleh menahannya (sepakat untuk membeli). 

Sebaliknya jika ia merasa tidak suka terhadap barang tersebut dalam 

rentang waktu tersebut, maka ia boleh mengembalikannya kepada 

penjual dan membatalkan jual beli (tidak jadi membeli). Selanjutnya 

apabila telah melebihi waktu tiga hari berarti secara otomatis jual beli 

telah terjadi sempurna dan hilanglah hak khiya>r bagi pembeli. 

Perlu diketahui bahwa selama masa khiya>r, bagi pemilik hak 

khiya>r diperbolehkan meminta bantuan kepada pihak lain sebagai wakil 

untuk memeriksa mabi>‘. Hal seperti ini sudah membudaya dikalangan 

                                                                                                                                                               

Karena merasa dirugikan, ia melaporkan kepada Rasulullah tentang apa yang tengah di alami 
itu. Kemudian Rasul menjawab dengan sabdanya ‚jika kamu melakukan jual beli, maka 
katakanlah! tidak (boleh) ada penipuan atau kecurangan, kemudian di semua jual beli yang 
kamu lakukan (harus) dengan khiya>r selama tiga malam. Jika kamu telah rid}a>/rela (dengan 
barang tersebut) maka tahanlah! (menjadi milikmu) dan jika kamu tidak suka, maka 
kembalikanlah (kepada penjual).‛   Hadith ini dinilai h{asan menurut riwayat al-Bayhaqi>, Ibn 
Ma>jah dan Imam al-Bukha>ri> dalam kitab Ta>ri>kh.  

كاف رجَ قد أصيب ِ رأس أم وكسرت لسان ونقصت عقل وكاف ي ن ِ البيع وكاف ا يدع التجارة فلكا ُ 
يار  َث لياؿ اف رضيت  ي صلى اه علي وسلم فقاؿ إذا ابتعت فقل ا خَب  ُ أنت ِ كل بيع تبتاع با ذلك إ ال

ى  َفامسك واف س طت فاردد و ابن مائ  و َ  س  فكر ِ زماف عثماف فكاف إذا اش فبقى ح ادرؾ زمن عثماف و
يار  َ ا فيقولوف  ى أنت فيقوؿ قد جعل رسوؿ اه صلى اه علي وسلم فيما ابتعت با شيئا فرجع ب فقالوا ل َ تل

بت  جع إ بيع فيقوؿ خذ سلعتك واردد دراُي فيقوؿ ا أفعل قد رضيت فد ت أو قاؿ غللت ف اردد فانك قد غب
يار  ر ب الرجل من أص اب رسوؿ اه صلى اه علي وسلم فيقوؿ إف رسوؿ اه صلى اه علي وسلم قد جعل با ح 

د علي دراُ ويأخذ سلعت فيما اد حسن وكذلك روا ابن  َتبتاع  َ ا ف ديث حسن روا البيهقى هذا اللفظ باس ذا ا
اد قد بن عمرو باس اد حسن وكذا روا الب اري ِ تار ِ تر  م مد بن  ماج باس مد بن اس ق و ص يح إ 

اد ذكور ِ اس  .َاس ق ا
Selanjutnya dapat di lihat dalam al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 9, 189-190. 
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para pelaku jual beli. Karena pembeli terkadang belum ahli untuk 

memeriksa  barang yang akan di beli, karena itu ia meminta bantuan 

kepada keluarga, saudara, teman atau bahkan orang lain yang ahli 

tentang mabi>‘. Lebih-lebih era global sekarang, barang tertentu 

membutuhkan profesionalitas untuk mengetahui informasi tentang 

kualitasnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meminta bantuan 

kepada orang lain untuk memeriksa barang yang akan di beli merupakan 

sebuah kebutuhan bagi calon pembeli. Sementara kebutuhan (h}a>jah), 

baik kebutuhan yang kolektif ataupun individual, menempati posisi 

terpaksa (d}aru>rah), sehingga harus dilaksanakan. Ini sesuai dengan 

kaidah fiqh: 

َاَجُ  َقْد نَػزََلْت َمْزَِلَ  الضُرْوَرِةا َعامً  َكاَنْت َأْو َخاص ً   ا
Artinya:’Kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi 

d}aru>rah, baik kebutuhan umum maupun khusus.’127 
 
Lebih lanjut Imam al-Nawawi> menambahkan keterangan bahwa 

hadith tersebut memberikan batasan khiya>r tiga hari karena menurut 

kebiasaan, waktu tiga hari itu sudah cukup untuk sebuah kebutuhan 

(h}a>jah) dalam meneliti barang dan kemudian mengambil keputusan 

meneruskan jual beli atau membatalkannya. 

                                                           
127 Abdul Hak dkk, Formulasi, Vol. 1, 245. Lihat juga dalam M. Ma’shum Zainy Al-

Hasyimiy, Zubdah al-Qawa>‘d al-Fiqhi>yah: Pengantar Memahami Nadzom al-Faroidul 
Bahiyyah, Vol. 1, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 148. 
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Melihat beberapa dalil di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 

Imam al-Nawawi> menggunakan dalil naqli> dalam menerangkan khiya>r 

‘ayb. Selanjutnya di dukung dengan dalil ‘aqli> untuk memperjelas 

argumen yang disampaikan. Hal ini terlihat dalam keterangannya 

tentang waktu khiya>r yang ditetapkan adalah tiga hari, selain dari 

hadith, beliau juga menyatakan bahwa waktu khiya>r tiga hari merupakan 

rukhs}ah, karena secara konteks sosial ada sebuah kebutuhan (h}a>jah) 

untuk menyeleksi atau meneliti barang yang diperjualbelikan.128 

c. Kriteria ‘Ayb 

Jenis ‘ayb (cacat) pada barang perniagaan atau perdagangan 

sangat banyak. Di antara ‘ayb yang biasa muncul atau melekat pada 

komoditi, yang menyebabkan adanya hak khiya>r menurut Imam Nawawi> 

adalah sebagaimana pernyataan beliau berikut: 

ب والزنا والسرق  ِ العبيد واإما  واإباؽ   صا  وا فمن العيوب ا
اشى  من ت   و ال و عيب  اف فيها والب ر الذي  والب ر والص
ظيف الفم  اف فإف ذلك يزوؿ بت عدة دوف ما يكوف لقلح اأس ا

الف العادة دوف ما  ست كم الذي  و ا و عيب  اف الذي  والص
يف  أو اجتماع وسخ  .يكوف لعارض عرؽ أو حرؾ ع

Adapun kriteria cacat (al-‘ayb) yaitu: ‚Pengebiran budak, 
pemotongan, zina, mencuri –pada budak laki-laki dan 
perempuan– melarikan diri (minggat; jawa), bau mulut yang 
tercipta dari dalam dalam lambungnya dan bukan sebab kotoran 
gigi (gudal: Jawa) yang melekat, karena kotoran gigi ini masih 
bisa hilang dengan dibersihkan. Begitu juga dengan bau badan 
yang termasuk ‘ayb adalah bau badan yang dianggap berbeda 

                                                           
128 Al-Nawawi>, al-Majmu>‘, Vol. 9, 189. 
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dengan bau badan dalm kebiasaannya; bukan termasuk ‘ayb bau 
badan yang disebabkan keringat, banyak gerak atau terkena 
kotoran.‛129 
 

Menurut pendapat para sahabat Imam al-Sha>fi‘i>, sebagaimana 

di nukil oleh Imam al-Nawawi>, ‘ayb sebab zina ini cukup terjadi sekali 

ketika masih berada di tangan penjual.130 Seandainya budak berzina, 

meskipun telah bertaubat dan telah menjadi baik, maka ketika 

mengetahui informasi tersebut, pembeli boleh mengembalikannya 

kepada penjual. Selanjutnya dalam qawl al-as}ah}h} sahabat Imam al-

Sha>fi‘i> menambah penjelasan argumen di atas, yaitu karena efek negativ 

yang disebabkan perbuatan zina itu tidak bisa hilang. Karena itu, orang 

yang telah melakukan zina tidak bisa kembali dianggap baik dan 

dilindungi dengan bertaubat.131 Seperti halnya zina, ‘ayb karena lari dari 

tuan (al-iba>q) dan mencuri juga cukup dilakukan sekali saja sudah 

merupakan ‘ayb yang memperbolehkan pembeli mengembalikannya 

kepada penjual.132 

Termasuk ‘ayb yang memperbolehkan pembeli mengembalikan 

barang adalah ketika rumah yang jual merupakan tempat tinggal tentara 

(bukan milik sendiri), namun diketahui pembeli setelah terjadinya 

transaksi. Begitu juga beban pajak yang terlalu besar ketika membeli 

                                                           
129 Al-Nawawi>, Rawd}ah, Vol. 1, 444. 
130 Ibid. 
131 Ibid. Atau lihat juga dalam Shaykh al-Khat}i>b al-Sharbi>ni, Mughni> al-Muh}ta>j Ila> 

Ma‘rifah Alfa>z} al-Minha>j, Vol. 6, 454. 
132 Menurut Shaykh Khat}i>b al-Sharbi>ni>, pendapat tersebut merupakan pendapat yang 

mu‘tamad, sebagaimana yang di ikuti oleh Ibn al-Muqri>. Shaykh Khat}i>b al-Sharbi>ni, Mughni> 
al-Muh}ta>j Ila> Ma‘rifah Alfa>z} al-Minha>j, Vol. 6, 454. 
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rumah.133 Imam al-Nawawi> menambahkan bahwa budak laki-laki 

maupun perempuan yang kencing di tempat tidur (ngompol: Jawa), 

termasuk ‘ayb, dengan catatan ketika terjadi di usia pada umumnya 

tidak terjadi hal yang sama. Adapun ketika terjadi masih di usia anak-

anak,134 maka tidak boleh dikembalikan. 

Selanjutnya kriteria ‘ayb menurut Imam al-Nawawi> adalah: 

رض ا وؼ الرقيقمرض : ومن العيوب يوانات سوى ا  وسائر ا
ها .وغ ذوماً : وم ًَ أو أبل أو أبرص أو  ب وناً أو  كوف الرقيق 

أو أشل أو أقرع أو أصم أو أعمى أو أعور أو أخفش أو أجهر أو 
أعلى أو أخلم أو أبكم أو أرت ا يفهم أو فاقد الذوؽ أو أمل  أو 

اللعر أو الظفر أو ل أصبع زائدة أو سن شاغي  أو مقلوع بعض 
عتاد وكون ذا قروح أو  اف وكوف البهيم  دردا  إا ِ السن ا اأس

ة أو هق أو أبيض اللعر ِ غ أوان وا بأس ِمرت  . آليل كث

Di antara yang termasuk ‘ayb adalah: ‚penyakit yang yang di 
derita oleh budak dan semua hewan selain penyakit yang 
menakutkan; yaitu berupa penyakit gila, lumpuh, pandir (idiot), 
kusta, lumpuh pada tangan, botak, tuli, buta, buta sebelah mata, 

                                                           
133 Menurut al-Nawawi>, yang di maksud dengan  besarnya pajak rumah adalah pajak 

rumah yang melampaui batas normal pajak pada kebiasaannya dalam suatu daerah. Sementara 
masih terdapat wajh yang mengatakan bahwa besarnya pajak atau kenyataan bahwa rumah 
yang diperjualbelikan merupakan tempat tinggal tentara (rakyat): 

دُ زؿ ا راج وا بكوها م  َِو وج ا رد بثقل ا
Sebagai contoh adalah seandainya seseorang membeli sebidang tanah dan mengira 

tanpa adanya beban pajak, namun ternyata terdapat pajak. Pada kasus seperti ini, jika beban 
pajak tersebut tidak sesuai dengan sebidang tanah yang dijual atau terlalu tinggi, maka 
pembeli boleh mengembalikannya dan meminta thaman yang telah ia berikan. Namun jika 
pajak tanah yang dibebankan masih sesuai dengan ukuran tanah pada umumnya, maka 
pembeli tidak boleh mengembalikannya. Periksa dalam al-Nawawi>, Rawd}ah, Vol. 1. 444. 

134 Dalam kitab al-Tahdhi>b, dijelaskan bahwa usia anak-anak ini tidak lebih dari tujuh 
tahun. Namun al-Nawawi> menyatakan yang lebih s}ah}i>h} (al-as}ah}h}) adalah menurur kebiasaan 
masyarakat pada umumnya. Ibid,. periksa juga Shaykh Khat}i>b al-Sharbi>ni, Mughni> al-Muh}ta>j 
Ila> Ma‘rifah Alfa>z} al-Minha>j, Vol. 6, 455. 
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rabun senja, mata minus, rabun senja dan minus, penyakit 
hidung, bisu, berbicara tidak jelas yang tidak bisa dipahami, 
hilangnya rasa, ujung jari, rambut, kuku, memiliki jari 
tambahan, gigi gisul (Jawa), hilang sebagian gigi (ompong: 
Jawa), hilang sebagian gigi pada hewan kecuali jika pada usia 
pada umumnya hilang giginya (powel: Jawa), atau memiliki 
bisul, banyak kutil, warna putih pada kulit dan rambut putih 
sebelum mencapai usia semestinya. Namun tidak dianggap ‘ayb 
jika rambut berwarna merah.‛ 
 

Dari beberapa jenis ‘ayb di atas, terdapat beberapa ‘ayb yang 

masih memerlukan penjelasan lebih. Diantaranya penyakit yang melekat 

pada kulit yang warnanya berbeda dengan warna kulit, tapi bukan kusta. 

Gigi tambahan (gisul: Jawa), artinya gigi tambahan yang tumbuh bukan 

pada tempat tumbuhnya gigi yang semestinya. Sementara yang di 

maksud dengan rabun senja disini adalah orang yang lemah 

penglihatannya dengan dua sebab yaitu; (1) lemah penglihatan karena 

memang sudah bawaan dari lahir, dan (2) lemah penglihatan karena 

adanya penyakit baru. Orang yang mengidap penyakit ini tetap bisa 

melihat di malam hari atau siang hari ketika sedang mendung, namun 

tidak bisa melihat (tidak jelas ketika melihat) di siang hari ketika  

suasana cerah. Kedua macam hal ini sama-sama merupakan ‘ayb yang 

membolehkan bagi pembeli barang untuk mengembalikannya kepada 

penjual.135 

                                                           
135 Lihat dalam teks asli dari keterangan al-Nawawi>, yaitu: 

الف لون ليس برص: قلتُ لد  ي ا و بياض يع ا  و وحدة وا وأما السن اللاغي  فهي . البهق بفتح البا  ا
و الذي يبصر  اف واأخفش نوعاف أحدُا ضعيف البصر خلق  والثاي يكوف بعل  حد ت و بات اأس الزائدة ا الف  ل
يم فهو الذي ا يبصر ِ اللمس واأعلى  هار ِو يـو ال يم دوف الص و وكَُا عيب وأما اأجهر با بالليل دوف ال
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Selanjutnya mata minus, maksudnya adalah orang yang bisa 

melihat di siang hari ketika ada matahari. Sedangkan yang di maksud 

rabun senja sekaligus mata minus adalah orang yang tidak bisa melihat 

dengan jelas di siang maupun malam, baik laki-laki ataupun perempuan. 

Adapun yang di maksud dengan penyakit hidung adalah adanya penyakit 

dalam hidung yang menyebabkan seseorang tidak bisa mencium 

aroma.136 

Lebih lanjut Imam al-Nawawi> menambahkan kriteria ‘ayb yang 

dapat di simpulkan bahwa termasuk ‘ayb apabila dalam komoditi 

terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan tujuan pokok dalam 

                                                                                                                                                               

رأة علوا  هار وا يبصر بالليل وا واأخلم الذي ِ أنف دا  ا يلم شيئاً وتقدـ بياف اأرت ِ صف  . و الذي يبصر بال
 َ.اأئم  واه أعلم

Al-Nawawi>, Rawd}ah, 444. 
136 Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis ‘ayb, dapat di lihat berikut: 

ها ات أو مقامراً أو تاركاً للصلوات أو شارباً لل مر ِو وج ضعيف : وم كون ماماً أو ساحراً أو قاذفاً للم ص
. ا رد باللرب وترؾ الصَة

ثى ملكًَ أو غ ملكل ِو وج ضعيف إف كاف رجًَ ويبوؿ من فرج الرجاؿ فَ رد ها كون خ . وم
ها رم  أو مزوج  : وم اري  رتقا  أو قرنا  أو مست اض  أو معتدة أو  اً من نفس وكوف ا ك ثاً أو  كوف العبد 

ليل كالبائع : قلت. وكوف العبد مزوجا ِو التزويج وج ضعيف يار وإا فَ أف ل  ي ا إذا أحـر بإذف السيد فللمل
ج واه أعلم ذا ِ آخر كتاب ا ا  . وقد قدم

ها . تعلق الدين برقبتهما وا رد ما يتعلق بالذم : وم
ها كوهما مرتدين فلو بانا كافرين أصلي فقيل ا رد ا ِ العبد وا ِ اإما  سوا  كاف ذلك الكفر مانعاً : وم

اري   من ااستمتاع التمجس والتو ن أو َ يكن كالتهود وهذا قطع صاحب التتم  واأصح ما ِ التهذيب أن إف وجد ا
ا كتابي  أو وجد العبد كافراً أي كفر كاف فَ رد إف كاف قريباً من بَد الكفر ِيث ا  ي  فل الرد وإف وجد وسي  أو و 

ي  يض و اري  ا  قص قيمت فل الرد ولو وجد ا تقل الرغب  في وإف كاف ِ بَد اإسَـ حيث تقل الرغب  ِ الكافر وت
سا  ِ مثلها غالبا فل الرد يض ال ة أو آيس  فَ رد وإف كانت ِ سن  ا وجاوز العادات ال الب  . ص  ولو تطاوؿ طهر

يواف ليس بعيب على الص يح وقاؿ ِ التهذيب عيب اري  عيب ِو سائر ا مل ِ ا . فل الرد وا
ا تطلب  ت اأرض إف كانت  ا  ملمساً والرمل  وحاً أو عضوضاً أو رموحاً وكوف ا ومن العيوب كوف الداب  

وض  الرماف بعيب خَؼ البطيخ ا تطلب للزرع وال رس وليست  ا  واأحجار إف كانت   .للب
Lihat al-Nawawi>, Rawd}ah, 444-445. Lihat juga Shaykh Khat}i>b al-Sharbi>ni, Mughni> al-

Muh}ta>j Ila> Ma‘rifah Alfa>z} al-Minha>j, Vol. 6, 455-458. 
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pemilikan dan pemanfaatannya –baik yang mengurangi kwantitas 

maupun kualitas barang- berupa penyakit (kelainan) baik yang muncul 

karena asal penciptaan maupun yang muncul karena perbuatan 

manusiawi, atau  segala macam tindakan yang di perbuat oleh budak dan 

bertentangan dengan aturan shari>‘ah, seperti  melakukan sihir, 

meninggalkan shalat dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pernyataan Imam al-Sha>fi‘i>, sebagaimana yang di nukil oleh Imam 

al-Nawawi> berikut: 

و أف يقاؿ يثبت الرد  فأشد العبارات ما أشار إلي اإماـ ر اه و
قيصا يفوت ب  قص الع أو القيم  ت عقود علي من م بكل ما ِ ا

 .غرض ص يح بلرط أف يكوف ال الب ِ أمثال عدم
Menurut Imam al-Sha>fi‘i> yang di dukung kuat oleh Imam al-
Nawawi>, bahwa boleh mengembalikan barang (ma‘qu>d ‘alayh) 
itu disebabkan oleh suatu hal yang dapat mengurangi fisik 
barang atau harganya dengan minus yang bisa menghilangkan 
tujuan awal pemilikan atau pemanfaatan barang. Namun tetap 
disyaratkan bahwa pada umumnya barang itu memang tidak 
mengandung suatu hal yang dapat menghalangi 
pemanfaatannya.137 
 

Sementara Imam al-Nawawi> menjelaskan bahwa ungkapan 

‚berkurangnya fisik barang itu hanya berlaku untuk masalah pengebiran 

(al-khis}a>’)‛. Sedangkan untuk masalah lain menurut al-Nawawi> 

menambahkan dengan menganggap tidak cukup hanya berkurangnya 

fisik barang, namun juga disyaratkan secara bersamaan adanya tujuan 

yang tidak tercapai ketika membeli barang. Karena kurangnya barang 

secara fisik terkadang tidak menghilangkan tujuan yang di maksud. 

                                                           
137 Al-Nawawi>, Rawd}ah, 445. 
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Misalnya saja ketika budak sedikit tergores dibagian paha atau betis 

yang tidak mempengaruhi organ lain dan tujuan pembelian budak masih 

tetap didapat dengan sempurna. Sehingga tidak boleh dikembalikan 

kepada penjual.138 Termasuk ‘ayb juga adalah adanya najis yang 

mengenai barang, dan jika najis tersebut dihilangkan, dengan mencuci 

misalnya, maka dapat mengurangi nilai kualitas barang. 

Secara umum penulis dapat mengambil kesimpulan dari 

paparan di atas, yaitu ‘ayb atau cacat pada komoditi dapat di bedakan 

menjadi dua kategori, yaitu: (1) ‘ayb yang ada menyebabkan berlakunya 

hak khiya>r dan (2) ‘ayb yang tidak ada hak khiya>r karenanya. 

1) ‘Ayb yang Memperbolehkan Khiya>r 

‘Ayb yang Memperbolehkan Khiya>r ini biasanya terjadi pada waktu 

yang berbeda, diantaranya: 

a) ‘Ayb terjadi Sebelum Jual Beli 

Adapun ‘ayb komoditi yang sudah ada sejak masih di tangan 

penjual dan di ketahui sebelum terjadinya transaksi jual beli, 

menurut Imam al-Nawawi>, maka jelas bahwa dalam kasus seperti 

                                                           
138 Abu> Shu>ja>‘, pemilik kitab al-taqri>b<, sebagaimana di nukil oleh Imam al-Nawawi> 

juga mengungkapkan hal yang senada, bahwa jika seekor kambing terputus sebagian 
telinganya, yang dapat membuat terhalangnya berkurban dengan kambing tersebut, maka 
pembeli boleh mengembalikannya kepada penjual. Tetapi jika tujuan berkurban masih bisa 
dipenuhi dengan kambing tersebut, maka tidak boleh di kembalikan kepada penjual. 

ا فوات غرض ص يح أن لو قطع ُ قص الع بل شرط صا  وإما َ نكتف ب سأل  ا وإما اعترنا نقص الع 
ذا قاؿ صاحب التقريب إف قطع من أذف  ة ا تورث شيئاً وا تفوت غرضاً ا يثبت الرد و من ف ذ أو ساق قطع  يس
قص القيم  لكن ا  ذكور أف الثياب  مثَ ِ اإما  مع ي ع التض ي   بت الرد وإا فَ وإما اعترنا اللرط ا اللاة ما 

 .(رد ها أن ليس ال الب فيهن عدـ الثياب 
Periksa dalam al-Nawawi>, Rawd}ah, 445. 
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ini diberlakukan khiya>r bagi pembeli serta kebolehan 

mengembalikan barang kepada penjual.139 Namun apabila 

pembeli telah rela dengan ‘ayb yang ada pada komoditi, maka 

gugurlah hak khiya>rnya. 

b) ‘Ayb terjadi setelah Jual Beli 

Apabila ‘ayb terjadi sebelum berlangsungnya akad jual beli, maka 

menurut al-Nawawi> ada dua pandangan, yaitu:140 

Pertama, ‘ayb setelah akad jual beli dan sebelum serah terima oleh 

penjual kepada pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak 

khiya>r untuk melanjutkan membeli dan mengambil ganti rugi 

seukuran perbedaan antara harga barang yang baik dengan yang 

terdapat ‘ayb. Boleh juga baginya untuk membatalkan pembelian 

dengan mengembalikan barang dan meminta kembali harga yang 

telah dia berikan kepada penjual. 

Kedua, jika terjadinya ‘ayb setelah pembeli menerima barang, 

maka ia memiliki dua kemungkinan, yaitu: (a)  jika ‘ayb tidak 

disebabkan oleh hal-hal terdahulu sebelum barang di terima, maka 

bagi pembeli tidak boleh mengembalikan barang. Karena dianggap 

‘ayb yang terjadi disebabkan oleh perbuatan pembeli, dan (b) ‘ayb 

terjadi karena adanya hal-hal terdahulu (ketika masih berada di 

tangan penjual) yang menyebabkannya. Diantara bentuk jual 

belinya adalah; pertama, jual beli yang dilakukan oleh orang 

                                                           
139 Al-Nawawi>, Rawd}ah, 446. 
140 Ibid. 



83 

 

murtad dianggap sah menurut qawl s}ah}i>h} seperti yang dilakukan 

oleh orang sakit yang sudah sekarat (kritis). Namun menurut wajh 

lain dianggap tidak sah karena dianalogikan dengan jual belinya 

orang gila.141 Kedua, Jual beli yang dilakukan oleh seseorang atas 

hamba terpidana hukum potong tangan sebab qis}a>s} atau mencuri 

adalah sah tanpa khila>f.142 ketiga, jika seseorang membeli hamba 

perempuan yang sudah bersuami, sementara ia tidak mengetahui 

hal tersebut sehingga sang suami menyetubuhinya setelah serah 

terima.143 Sedangkan jika pembeli telah mengetahui bahwa hamba 

yang ia beli telah bersuami dan ia rela dengan keadaan itu, maka ia 

                                                           
141 Al-Nawawi>, Rawd}ah, 446. 
142 Apabila ia di potong tangan sudah berada dalam kekuasaan pembeli, maka di tafs}i>l; 

(1) jika pembeli tidak mengetahui situasi hamba sebagai mabi>‘ sampai tangannya di potong, 
maka menurut wajh pertama pembeli tidak memiliki hak menolak (radd), karena potong 
tangan itu sudah menjadi tanggungannya. Tetapi ia mengembalikan kepada penjual dengan 
ganti rugi; yaitu antara harga (hamba) ketika menanggung potong tangan dan ketika tidak 
menanggung hukuman potong tangan. Sedangkan menurut qawl al-as}ah}h} pembeli berhak 
mengembalikan barang dan meminta kembali semua harga (thaman) yang telah diserahkan 
kepada penjual, dan (2) jika pembeli sudah mengetahui situasinya, maka ia tidak berhak 
mengembalikan hamba sebagai mabi>‘ dan penjual tidak membayar ganti rugi (ursh). Lihat al-
Nawawi>, Rawd}ah, 446. 

143Ketika hamba tersebut thayyib (sudah tidak perawan), maka pembeli boleh 
mengembalikannya kepada penjual. Tetapi ketika hamba itu bikr (masih perawan), maka 
mengenai kekurangan sebab hilangnya keperawanan menjadi tanggungan penjual atau 
pembeli terdapat tafs}i>l, yaitu: (1) apabila termasuk tanggungan penjual, maka bagi pembeli 
boleh mengembalikannya sebab keberadaannya sudah bersuami. Dan jika ia tidak bisa 
mengembalikannya sebab adanya alasan tertentu, maka ia boleh (miminta) ganti rugi berupa 
nilai (harga) antara masih perawan tanpa suami dan bersuami yang sudah tidak perawan. (2) 
jika termasuk tanggungan pembeli maka ia tidak boleh mengembalikan kepada penjual dan 
berhak mendapat ganti rugi berupa nilai (harga) antara ketika masih perawan tanpa suami dan 
ketika perawan tapi telah bersuami. al-Nawawi>, Rawd}ah, 446. 

قص ُ ا ح وطئها الزوج بعد القبض فإف كانت  يباً فل الرد وإف كانت بكراً ف ى مزوج  َ يعلم حا إذا اش
ي الرد بكوها مزوج  فإف تعذر  ا من ضماف البائع فللمل ي في الوجهاف إف جعل ل اافتضاض من ضماف البائع أو ا
ي فَ  ل ا من ضماف ا و ما ب قيمتها بكراً غ مزوج  ومزوج  مفتض  من الثمن وإف جعل الرد بسبب رجع باأرش و
اً بزواجها أو علم ورضي فَ رد ل  و ما ب قيمتها بكراً غ مزوج  وبكراً مزوج  من الثمن وإف كاف عا رد ل ول اأرش و

و ما ب  ا من ضماف البائع وإا رجع باأرش و اً بعد ما افتضت ِ يد فل الرد إف جعل فإف وجد ها عيباً قد
 .َقيمتهامزوج   يباً سليم  ومثلها معيب 
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tidak boleh mengembalikan kepada penjual. Tapi ketika pembeli 

menemukan ‘ayb (cacat) lama setelah hilangnya keperawanan 

dalam penguasaannya, maka ia boleh mengembalikan kepada 

penjual.144 

2) ‘Ayb yang tidak menyebabkan khiya>r 

‘Ayb yang tidak menyebabkan khiya>r ialah merupakan ‘ayb atau 

cacat ringan yang jika ada pada komoditi tidak mengurangi nilai 

jual. Dalam hal ini al-Nawawi> hanya memberikan gambaran yaitu 

‘ayb yang tidak sampai meghilangkan tujuan membeli barang. 

Menurut hemat penulis, mengenai masalah ini tentunya 

dikembalikan pada ‘urf, karena segala sesuatu yang tidak ada 

batasan khusus, baik secara etimologi ataupun terminology, maka 

ketentuannya dikembalikan pada ‘urf masyarakat. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh al-Ba>ju>ri> berikut: 

ُ َحدٌ  َما لَْيسَ ِأَف  َ الُعْرؼِ َو َا ِِ  ِِ اللَ ِ   َل ِ إ  اللرِْع يُػْرَجُع ِفْي

Artinya: karena sesungguhnya segala sesuatu yang tidak ada 
batasannya dalam bahasa dan shara‘, maka hal itu dikembalikan 
pada ‘urf.145 
 
Misalnya ketika budak sedikit tergores dibagian paha atau betis 

yang tidak mempengaruhi organ lain dan tujuan pembelian budak 

masih tetap didapat dengan sempurna. Dalam kasus ini tidak ada 

                                                           
144 Hal ini berlaku dengan sharat ‘ayb  lama tersebut termasuk tanggungan si penjual, 

jika tidak maka pembeli harus mengambilnya (memiliki)  dengan meminta ganti rugi berupa 
harga (nilai) hamba ketika sudah bersuami dan tidak perawan lagi tanpa ‘ayb dan ketika sudah 
bersuami serta tidak perawan dan mengandung ‘ayb. Selanjutnya dapat di lihat al-Nawawi>, 
Rawd}ah, 446. 

145
 Ibra>hi>m, al-Ba>ju>ri>, Vol. 1, 347. 
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khiya>r ‘ayb. Analoginya jika seseorang membeli baju dan sudah 

melakukan transaksi jual beli dengan sempurna, baru setelah itu ia 

mendapati satu tempat kancingnya belum berlubang. Sedangkan hal 

lain, seperti ukuran dan warna baju tersebut telah sesuai dengan 

selera pembeli. Maka pembeli tidak boleh mengembalikan kepada 

penjual dengan alasan cacat. Karena ketika itu pembeli bisa 

melubangi sendiri atau meminta kepada pembeli untuk memberi 

lubang kancing. Secara hukum, contoh tersebut termasuk cacat 

barang, karena jelas terdapat kekurangan pada baju, namun tujuan 

membeli baju masih bisa dicapai. 

d. Ketentuan Waktu Khiya>r  ‘ayb 

Waktu berlakunya khiya>r ‘ayb adalah mulai diketahuinya ‘ayb 

atau cacat lama pada komoditi yang sudah ada ketika berlangsungnya 

transaksi. Maksud lama disini adalah ketika ‘ayb sudah ada ketika 

transaksi atau terjadi sebelum komoditi diterima oleh pembeli.146 

Apabila ‘ayb tercipta setelah komoditi diterima dan dikuasai oleh 

pembeli, maka tidak ada hak khiya>r bagi pembeli. Berbeda ketika ‘ayb 

tercipta setelah pembeli menerima komoditi, namun sebab terciptanya 

‘ayb tersebut ada sebelum terjadinya serah terima komoditi oleh penjual 

                                                           
146 Al-Nawawi>, al-Minha>j, Vol. 1, al-Maktabah al-Sha>milah, 146. Lihat juga al-

Sharbi>ni>, Mughni> al-Muh}ta>j, 453. 
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kepada pembeli. Dalam kasus ini pembeli boleh untuk megembalikan 

komoditi kepada penjual menurut qawl al-as}ah}h}.147 

Seandainya pembeli mengetahui ‘ayb setelah komoditi sudah 

tidak dimiliki, maka tidak ada tanggungan bagi penjual. Namun jika 

komoditi itu kembali lagi ke tangan pembeli, maka pembeli boleh 

mengembalikannya kepada penjual. Demikian menurut qawl al-as}ah}h}, 

sebagaimana di nukil oleh al-Nawawi>.148 Adapun waktu pengembalian 

komoditi harus dilakukan segera. Jika ia mengetahuinya ketika sedang 

s}alat atau sedang makan, maka boleh menunda hingga selesai. 

Sedangkan jika diketahui ketika malam hari, boleh menundanya hingga 

pagi.149 Ketentuan ini berlaku untuk orang-orang yang mengetahui dan 

sengaja menunda waktu mengembalikan barang karena terdapat ‘ayb, 

atau tertuda akibat keteledorannya. 

Berbeda dengan kasus di atas, yaitu jika seseorang tidak 

mengetahui akan kebolehan mengembalikan komoditi karena terdapat 

cacat, atau tidak mengetahui bahwa dispensasi ini batal seandainya di 

tunda, sehingga ia menunda waktu pengembaliannya. Kondisi ini 

                                                           
147Maksudnya adalah cacat yang dapat mengurangi kwantitas (‘ayn) barang atau 

kualitas (nilai) barang yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan awal pembelian barang. 
Sebagai contoh adalah seseorang membeli budak, tetapi ternyata budak itu terpidana qis}a>s} 
atau hukum potong tangan karena mencuri sebelum di beli. Dan jelas ketika budak itu telah di 
potong tangannya, secara kwantitas maupun kualitas telah berkurang. Al-Nawawi>, al-Minha>j, 
Vol. 1, al-Maktabah al-Sha>milah, 146. 

148 Al-Nawawi>, al-Minha>j, Vol. 1. 147. 
149

 Selanjutnya apabila penjual dan pembeli berada di satu daerah, maka pembeli boleh 
mengembalikan barang sendiri atau cukup wakilnya kepada penjual atau juga wakilnya. Tapi 
jika pembeli tidak mengembalikannya kepada penjual dan melaporkan kasus yang terjadi 
kepada hakim, maka akan lebih valid. Sementara jika penjual tidak ada (tidak diketahui 
keberadaannya), maka kasus ini harus dilaporkan kepada hakim. Ibid. 
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menurut al-Nawawi> masih ditolerir dengan keterlambatan dalam 

mengambalikan barang yang mengandung ‘ayb. 

Khusus masalah ‘ayb  dengan sebab tas}ri>yah, al-Nawawi> 

menjelaskan bahwa waktu khiya>rnya ada dua wajh, yaitu:150 

1) Harus segera, artinya mulai waktu di ketahui adanya unsur 

tas}ri>yah oleh pembeli. Ketika pembeli mengetahui tas}ri>yah yang 

dilakukan oleh penjual terhadap hewan yang dijual, maka seketika 

itu juga pembeli harus menghubungi penjual, dan mulai saat itu 

juga berlaku hak khiya>r bagi pembeli. 

2) Boleh diperpanjang sampai tiga hari. Namun ketika pembeli 

mengetahui adanya tas}ri>yah tersebut sebelum tiga hari, sebab 

penjualnya mengakui perbuatannya dihadapan pembeli, maka hak 

khiya>r harus seketika itu juga seperti halnya pembeli mengetahui 

tas}ri>yah dengan dirinya sendiri. Sementara ketika pembeli 

mengetahuinya sebelum tiga hari dengan informasi dari orang lain, 

maka hak khiya>r boleh di tunda sampai tiga hari. Ketika sudah 

lebih tiga hari dan pembeli tidak menggunakan hak khiya>rnya, 

maka gugurlah haknya untuk khiya>r. Karena dianggap ia telah rela 

dengan  segala macam bentuk ‘ayb yang melekat pada barang yang 

                                                           
150 Lihat teks aslinya dalam al-Nawawi>, Rawd}ah, Vol. 1, 446. 

ؾ حلبها يوماً فأكثر ح َتمع اللن ِ ضرعها ُ ا وي اق  أو غ ي أف يربط أخَؼ ال واأصل في التصري  و
ي ِو خيار وجهاف  يار للمل ا في من التدليس ويثبت ب ا ذا الفعل حراـ  ها و ها فيزيد ِ  ي غزارة لب ل فيظن ا
تد إ  َ   أياـ ولو عرؼ التصري  قبل  َ   أياـ بإقرار البائع أو ببي  ف يار على الفور  أص هما أن على الفور والثاي 

تد إ آخر الثَ   َ .على الوج اأوؿ وعلى الثاي 
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ia beli. Dengan demikian otomatis transaksi jual beli terlaksana 

dengan sempurna. 

Menurut pemahaman penulis, meskipun keterangan di atas 

menyebutkan tas}ri>yah pada hewan namun secara implisit dapat 

dianalogikan pada komoditi lain. Karena jika melihat tujuannya 

sendiri, yaitu memperindah komoditi supaya terlihat lebih baik 

dalam kasat mata pembeli, sehingga harganya lebih mahal, berarti 

perbuatan memperindah tampilan komoditi ini mungkin saja 

dilakukan terhadap komoditi selain hewan, dan realita ini sering 

terjadi di era modern. 

Jika demikian, terdapat kesamaan ‘illah antara tas}ri>yah dengan 

perbuatan memperindah tampilan komoditi era modern, yaitu 

sama-sama adanya unsur kesengajaan dan tujuan untuk menarik 

perhatian konsumen/pembeli, supaya konsumen berkeinginan 

membeli barang sesuai yang diinginkan penjual. Sementara 

konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang di beli 

mengandung cacat. 

Dari paparan di atas, secara umum menurut penulis bahwa 

pemikiran Imam al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb mendominasi pada 

pemikiran ulama’-ulama’ madhhab al-Sha>fi‘i>, meskipun terkadang, 

dalam kasus tertentu, al-Nawawi> memilih pendapat  ulama’ selain 

madhhab al-Sha>fi‘i>. Kapasitas al-Nawawi>> dalam menguasai madhhab al-

Sha>fi‘i> tidak hanya tekstual, akan tetapi ia juga memahami makna 
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implisit dalam teks yang pernah difatwakan oleh al-Sha>fi‘i>. Salah satu 

buktinya adalah penjelasan al-Nawawi> terhadap pernyataan Imam al-

Sha>fi‘i> yang mashhur: 

بِػيْ  َ َِدْيُث فَػُهَو َمْذ  ِإَذا َصح ا
Artinya: apabila ada hadith s}ah}i>h}, maka itu adalah madhhabku. 

Mengenai hadith di atas al-Nawawi> menjelaskan dengan 

pernyataannya berikut: 

ذا  ا اف كل أحد رأى حديثا ص ي ا قاؿ  ذا الذى قال اللافعي ليس مع و
ر ب اللافعي وعمل بظا ب : مذ ذ ذا فيمن ل رتب  ااجتهاد ِ ا واما 

وشرط أف ي لب على ظ أف اللافعي : على ما تقدـ من صفت أو قريب م
ديث أو َ يعلم ص ت ذا ا ذا اما يكوف بعد : ر اه َ يقف على  و

ا من كتب أص اب اآخذين ع وما أشبهها  مطالع  كتب اللافعي كلها وحو
صف ب ذا شرط صعب قل من ي  .و

“Dan yang dikatakan oleh Imam al-Sha>fi‘i> ini maksudnya bukan berarti 
bahwa setiap orang yang mendapati hadith s}ah}i>h} lalu berkata ini 
madhhab al-Sha>fi‘i> dan beramal sesuai z}a>hir (teks)nya. Tetapi ini 
berlaku hanya untuk orang-orang yang telah mencapai derajat mujtahid 
dalam madhhab, berdasarkan pada kriteria yang sudah disebutkan 
sebelumnya, atau (setidaknya) mendekati derajat mujtahid itu. Dan 
syaratnya, ia harus benar-benar tahu dan yakin, setelah meneliti, bahwa 
Imam al-Sha>fi‘i> tidak mengetahui hadits itu, atau tidak mengetahui 
kes}ah}i>h}an hadith. Hal ini bisa dicapai -bagi orang-orang tertentu- 
setelah membaca semua kitab karya Imam al-Sha>fi‘i> dan kitab-kitab lain 
karya murid-muridnya yang menimba ilmu darinya dan kitab lain yang 
sejenis. Ini merupakan syarat yang sangat sulit –tercapai- dan sangat 
sedikit orang yang memiliki kriteria ini.151 

                                                           
151 Al-Nawa>wai>, al-Majmu>‘, Vol. 1, 64. 
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Secara implisit pernyataan Imam al-Nawawi> tersebut melarang 

berijtiha>d bagi orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tertentu. 

Karena ijtiha>d tidak akan membuahkan hasil yang tepat sesuai dengan 

tujuan shari>‘ah, apabila dilakukan oleh orang yang tidak mumpuni. 

Madhhab al-Sha>fi‘i > khususnya, menurut al-Nawawi> menyatakan bahwa 

untuk melakukan ijtiha>d fatwa diharuskan memahami kitab-kitab Imam 

madhhab secara utuh. Bahkan kitab-kitab yang di tulis oleh murid-murid 

Imam madhhab juga tidak boleh dikesampingkan, karena merupakan 

penunjang dan penyempurna dalam memahami pendapat Imam 

madhhab. Syarat yang demikian ketat memiliki alasan khusus, 

sebagaimana yang disampaikan oleh al-Nawawi> berikut: 

ة  ر أحاديث كث طوا ما ذكرنا اف اللافعي ر اه ترؾ العمل بظا واما اش
صيصها أو  د على طعن فيها أو نس ها أو  ا وعلمها لكن قاـ الدليل ع رآ

 .تأويلها أو حو ذلك

Artinya: ‚Al-Sha>fi‘iyyah mensyaratkan hal-hal seperti di atas, karena 
Imam al-Sha>fi‘i > tidak mengamalkan banyak hadith yang telah ia teliti 
serta ia ketahui -statusnya-, hail ini (terjadi) karena menurutnya ada 
dalil/bukti yang mencedrai status hadith tersebut, atau, mungkin, hadith 
itu sudah dihapus –secara hukumnya, atau karena hadith itu sudah 
ditakhs}i>s} –dengan hadith dalil yang baru, atau karena hadith tersebut 
telah dita’wi>l oleh ulama’ (ditafsiri tidak secara tekstual), atau mungkin 
juga adanya sebab lain -yang membuat hadith itu cacat dan tidak bisa 
diamalkan (dijadikan dalil).152 

Dengan demikan jelaslah bahwa Imam al-Sha>fi‘i> bukan  

sembarang orang, tetapi ia adalah seorang mujtahid yang memiliki 

kemampuan berijtiha>d dan menitikberatkan pada kehati-hatian dalam 
                                                           

152
 Ibid. 
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mengambil dalil untuk mengeluarkan fatwa atau produk hukum. Jadi, 

ketika ada hadith s}ah}i>h} tapi tidak diamalkan oleh Imam al-Sha>fi‘i>, itu 

bukan karena ia tidak mengetahui atau tidah paham, tapi justru karena 

keluasan pengetahuannya, sehingga ia mengetahui hadith atau dalil lain 

yang membuat hadith itu tidak pantas diamalkan. Bahkan Imam al-

Nawawi> meriwayatkan perkataan Imam Ibn Khuzaymah (w. 331 H) 

yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada hadith Rasulullah SAW 

dalam masalah halal-haram (hukum shari>‘ah) yang tertinggal oleh 

Imam al-Sha>fi‘i> dalam kitab-kitabnya. 

  



92 

 

BAB IV 

RELEVANSI KHIYA<R ‘AYB MENURUT IMAM AL-NAWAWI< 

DENGAN FIQH MU‘A>MALAH KONTEMPORER 

 

Sebagai manusia, kita sering mengambil keputusan untuk memilih 

alokasi sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Disadari atau tidak, 

secara realitas tindakan tersebut akan mempengaruhi setiap individu untuk 

mengatur output yang dibutuhkan. Misalnya, kita sering memilih penggunaan 

uang untuk membeli barang atau jasa yang kita butuhkan. Kita sering 

mempertimbangkan lebih dulu sebelum memutuskan untuk membeli barang 

tertentu, dengan tujuan memperoleh kepuasan (utility)153 pada konsumsi 

barang yang akan kita beli. 

Sesuai dengan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu 

menginginkan tingkat kepuasan tertinggi. Konsumen akan memilih barang 

atau jasa yang menurutnya akan memberikan tingkat kepuasan paling optimal. 

Namun realitas yang ada, barang yang memberi kepuasan tidak sepenuhnya 

berupa barang yang membawa manfaat dan kebaikan. Selain itu, konsumsi 

dibatasi oleh kemampuan seseorang untuk membeli barang atau jasa. Artinya, 

selama seseorang mampu membeli barang atau jasa, maka akan ia lakukan 

                                                           
153 Dalam konteks ekonomi, utility di maknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan 

oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Kegunaan di maksud bisa juga 
dirasakan sebagai rasa ‚tertolong‛ dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. 
Karena rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai sebagai rasa puas atau kepuasan yang 
dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Dengan demikian 
utilitas dan kepuasan di anggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang 
ditimbulkan oleh utilitas. Lihat dalam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 
(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, 
Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013),127. 
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konsumsi barang atau jasa tersebut, tanpa harus mempertimbangkannya dari 

aspek kehalalannya.154 

Sementara menurut konsep ekonomi Islam, baik klasik maupun 

kontemporer, perilaku konsumen seperti di atas tidak dapat di terima begitu 

saja. Karena dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya mengejar utilitas 

yang tentunya bersifat duniawi. Lebih dari itu, ekonomi Islam dalam aspek 

konsumsi, akan lebih mempertimbangkan mas}lah}ah dibandingkan utilitas. 

Pencapaian mas}lah}ah merupakan tujuan shari>‘ah, yang secara otomatis akan 

menjadi tujuan utama dalam kegiatan konsumsi. 

Deskripsi di atas menunjukkan adanya perubahan sosial dalam 

kehidupan manusia. Sebuah akibat dari akselerasi globalisasi banyak ekonom 

muslim155 yang melakukan reformulasi konsep fiqh mu‘a>malah, yang 

kemudian sering di sebut sebagai fiqh mu‘a>malah kontemporer atau modern, 

karena asumsi mereka terhadap konsep fiqh klasik yang sudah tidak relevan 

lagi untuk era modern sekarang. Pada waktu yang sama, karena Islam adalah 

agama yang universal dan komprehensif, maka harus dimanifestasikan secara 

teoritis dan praktis. Sementara konsep fiqh mu‘a>malah kontemporer, tentu 

saja tidak bisa diterima begitu saja tanpa filterisasi. Hal ini perlu dilakukan 

karena untuk mencari sisi mas}lah}ah dalam semua bentuk kegiatan ekonomi 

dan berupaya untuk meraihnya. 

                                                           
154 Ibid, 127-128. 
155 Termasuk diantaranya adalah Ba>qir S}adr dengan kitabnya Iqtis}a>duna>, Muh{ammad 

‘Abd al-Manna>n dengan karyanya, Islamic Economics; Theory and Practice (1970) dan The 
Making of Islamics Economic Society (1984), Muh}ammad Nejatulla>h S}iddi>qi> dan lain 
sebagainya. 
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A. DEFINISI 

Secara etimologi fiqh, berasal dari bahasa Arab yang merupakan 

bentuk mas}dar dari faqiha, yang semakna dengan kata fahm yang berarti 

pemahaman.156 

Sedangkan menurut terminologi ulama’ fiqh adalah: 

 .ُمْكَتَسِب ِمْن أَِدلِتَها التػْفِصْيِلي ِ ػالِعْلُم بِاْأَْحَكاـِ اللْرِعيِ  اْلَعَمِليِ  اؿْ 
Artinya: Fiqh adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum 
shar‘i> yang yang bersifat praktis dan di peroleh dari dalil-dalil 
hukum secara terperinci.157 
 
Shaykh Abu> Bakr menjelaskan bahwa dengan menyebut hukum-

hukum Shari>‘ah sebagaimana definisi di atas, berarti mengecualikan segala 

macam bentuk hukum yang berdasar pada logika manusia. Sedang yang di 

maksud al-‘amali>yah adalah sesuatu yang berhubungan dengan cara bertindak 

atau berbuat, meskipun hanya sekedar perbuatan dalam hati, seperti niat. 

Dengan demikian berarti mengecualikan ilmu yang membahas i‘tiqa>d 

atau‘aqi>dah, karena kaitannya dengan doktrin kepercayaan dan keyakinan. 

Ilmu yang membahasnya disebut ‘ilm al-kala>m.158 

Sementara menurut Jamal Ma’ruf, definisi di atas mengandung tiga 

subtansi dasar yang sangat krusial, yaitu: pertama, ilmu fiqh adalah ilmu yang 

paling dinamis karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial (af‘a>l 

                                                           
156 Abu> Bakr Ibn al-Sayyid Muh}ammad Shat}a> al-Dimya>t}i>, I‘a>nah al-T{a>libi>n, Vol. 1, 12. 

Lihat juga dalam literatur lain seperti, al-Waraqa>t li al-Suyu>t}i> dan juga Fath} al-Qari>b li Ibn 
Qa>sim al-Ghazzi>. 

157 Zayn al-Di>n Ibn Muh}ammad al-Ghaza>li> al-Mali>bari>, Fath} al-Mu‘i>n, Vol. 21, (Lihat 
juga dalam Ta>j al-Di>n ‘Abd al-Wahha>b Ibn Subki>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, dalam H{a>shiyah al-
‘Alla>mah al-Banna>ni>, Vol. 1, (ttp: Da>r Ih}ya>’ al-Kutub al-‘Arabi>yah, t.th), 42-42. Sebagaimana 
di kutip oleh Jamal Ma’ruf Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal mahfudh Antara Konsep dan 
Implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007), 55. 

158 Abu> Bakr, I‘a>nah, Vol. 1, 12. 



95 

 

al-mukallafi>n) yang selalu berubah dan kompetitif. Kedua, ilmu fiqh sangat 

rasional, karena bersifat iktisa>bi> atau suatu disiplin ilmu yang di hasilkan dari 

kajian, analisis, penelitian, generalisasi dan konklusisasi. Ketiga, fiqh adalah 

ilmu yang menekankan pada aktualisasi (real action) atau ‘amali>yah, yaitu 

bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari.159 

Selain definisi di atas, terdapat definisi lain dengan redaksi yang 

berbeda, yaitu: 

ْجِتَهادُ ػَمْعرَِفُ  اْأَْحَكاـِ اللْرِعيِ  التِ   ْي طَرِيْػُقَها اْإِ

Artinya: Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum shari>‘ah, (dan) 
caranya adalah (dengan melakukan) ijtiha>d.160 
 
Perlu diketahui bahwa pendapat pertama mengatakan bahwa hukum 

fiqh tidak berdasar pada logika manusia bukan berarti mengesampingkan 

intervensi rasionalitas mujtahid. Artinya, mujtahid dengan logikanya 

menganalisis kemudian menjelaskan sumber transedental, supaya mudah di 

terima oleh orang awam. Hal ini tidak bisa di katakan bahwa hasil analisanya 

bersumber pada logika, karena logika atau rasionalitas mujtahid hanya 

difungsikan sebagai media pembantu untuk memahami sumber aslinya. Jika 

begitu, tidak ada bedanya antara pendapat pertama dengan yang kedua,   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah suatu disiplin 

ilmu yang didalamnya di bahas tentang hukum shari>‘ah yang berkaitan dengan 

aktifitas mukallaf  di dunia berdasarkan dalil naqli> dan melalui jalan ijtiha>d. 

Karena itu orang yang ber-taqli>d tidak bisa di katakan faqi>h, sebab ia hanya 

                                                           
159 Jamal Ma’ruf, Fiqh Sosial, 55. 
160 Ah}mad Ibn Muh}ammad Al-Dimya>t}i>, H}a>shi>yah al-Dimya>t}i> ‘Ala> Sharh}  al-Waraqa>t, 

(Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>mi>yah, 2009), 9. 
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mengadopsi pendapat orang lain dan tidak mengambil pemahaman langsung 

dari dalil naqli>. 

Selanjutnya, kata mu‘a>malah berasal dari bahasa Arab yang secara 

etimologi sama dan semakna dengan mufa>‘alah yaitu saling berbuat atau 

saling melakukan. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh dua orang/kelompok atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan 

masing-masing. 

Sementara dalam Ensiklopedi Islam mua‘a>malah adalah bagian dari 

hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik 

seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti 

perseroan, firma, yayasan dan Negara. Badan hukum ini dalam hukum Islam 

dikenal dengan nama ‚al-Shakhs}i>yah al-I‘tiba>ri>yah‛.161 

Adapun kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa 

kini atau dewasa ini. 

Dari definisi masing-masing kata secara etimologi maupun 

terminologi di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh mu‘a>malah kontemporer -

dalam arti luas- adalah suatu pemahaman terhadap hukum shar‘i > dengan jalan 

ijtiha>d, terkait hubungan manusia dengan manusia lain yang berlangsung di 

masa sekarang. Sementara fiqh mu‘a>malah kontemporer –dalam arti sempit- 

adalah suatu pemahaman terhadap hukum shar‘i> dengan jalan ijtiha>d, terkait 

                                                           
161 Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan manusia ini adalah jual beli, 

sewa-menyewa dan perserikatan. Lebih lanjut bisa di lihat dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi 
Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 4, Cet. 11, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 245. 



97 

 

aktifitas antar manusia yang bergerak di bidang ekonomi dan berlangsung 

dimasa sekarang. Dengan demikian mengecualikan aktifitas-aktifitas manusia 

yang berhubungan dengan Tuhannya dan praktek-praktek kegiatan ekonomi 

kaum kapitalis dan kaum sosialis, yang tidak bersumber pada shari>‘ah Islam. 

Karena fiqh mu‘a>malah kontemporer ini merupakan hasil ijtiha>d dan ijtiha>d 

itu bersifat prediktif (z}anni>), maka tentu saja terdapat perbedaan pendapat di 

antara para mujtahid. 

B. KONSEP FIQH MU‘A>MALAH KONTEMPORER 

Pesatnya kemajuan sains dan teknologi modern yang tak terbendung, 

telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, khususnya 

terhadap kegiatan ekonomi bisnis. Sebagai contoh, manusia modern 

melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tidak lagi 

menggunakan cara-cara lama atau tradisional. Tapi manusia era modern telah 

merevolusi cara-cara lama yang cendrung lamban, menjadi cara baru yang 

praktis dan sangat mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiensi. Hal ini 

terbukti dengan gaya mereka dalam melakukan transaksi dengan 

menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi dalam menawarkan 

produk, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, 

black berry messanger (BBM) dan media sosial lain. Melakukan sistem 

pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit atau sms banking. Selanjutnya 

komoditas yang di beli pun cukup dengan pengiriman dalam bentuk paket. 
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Model perdagangan di atas merupakan ciri-ciri perdagangan yang ada 

di era kontemporer dan tidak mudah dihilangkan. Karena itu, para pemikir 

muslim merasa tergugah untuk memodifikasi cara berfikir mereka dalam 

memformulasikan suatu rangkaian hukum, khususnya yang terkait dengan 

mu‘a>malah antar sesama manusia, yang sesuai dengan shri>‘ah Islam. 

Prinsip utama pemikir muslim era modern dalam membuat formulasi 

hukum ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan 

adalah mengedepankan mas}lah}ah. Penempatan mas}lah}ah sebagai prinsip 

utama ini, karena mas}lah}ah merupakan konsep yang paling penting dalam 

shari >‘ah. Sementara dalam studi prinsip ekonomi Islam, mas}lah}ah 

ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tawhi>d. Mas}lah}ah 

merupakan tujuan shari >‘ah  Islam dan menjadi prinsip utama shari>‘ah  Islam 

itu sendiri.162 

Deskripsi tersebut menunjukkan adanya titik kesamaan dalam prinsip 

ekonomi Islam kontemporer dan ekonomi Islam klasik, yaitu sama-sama 

mengedepankan unsur mas}lah}ah sebagai prioritas tujuan dalam operaionalnya. 

Seperti halnya al-Nawawi>, yang menyatakan bahwa dalam jual beli juga harus 

menghindari d}ara>r sebisa mungkin, yang akan merugikan salah satu pelaku 

jual beli. Mengantisipasi terjadinya d}ara>r ini harus lebih diprioritaskan dari 

                                                           
162 Agustianto, Urgensi Mas}lah}ah dalam Ijtihad Ekonomi Islam, Artikel yang posting 

pada 16-04-2011, http://www.agustiantocentre.com/?p=424. Diakses pada hari rabu, 04-02-
2015. 

http://www.agustiantocentre.com/?p=424
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pada menciptakan mas}lah}ah.163 Hal ini dapat diketahui dari kaidah fiqh 

berikut: 

 حِ ػَمَصاؿِ ػَمَفاِسِد َأْوَ ِمْن َجْلِب اؿْ ػَدْرُ  اؿْ 

Artinya: mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya 
kebaikan.164 

 
Agama Islam dengan tegas melarang segala macam bentuk tindakan 

bahaya, baik bahaya bagi diri sendiri ataupun bahaya bagi orang lain. Karena 

itu, atas dasar kaidah di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa semua hal yang 

membahayakan itu di larang, dan semua yang di larang oleh shari>‘ah itu lebih 

utama untuk dihindari dari pada upaya melakukan hal-hal yang baik tetapi 

tetap membiarkan kerusakan-kerusakan terjadi dan membahayakan umat 

Islam, baik individu maupun kelompok. 

Selaras dengan hal tersebut, secara implisit menghilangkan d}ara>r atau 

mafsadah berarti juga menciptakan atau menarik mas}lah}ah. Karena dengan 

hilangnya hal-hal yang membahayakan, maka akan menjadikan kondisi 

menjadi lebih aman dan jelas mas}lah}ah. Menurut al-Nawawi>, salah satu cara 

menghilangkan d}ara>r –sekaligus menarik kemaslatan- dalam praktek-praktek 

jual beli adalah dengan cara menerapkan khiya>r ‘ayb. Sebab, dengan khiya>r 

‘ayb setiap pelaku jual beli akan cendrung pada prinsip kehati-hatian dalam 

memutuskan membeli atau menjual. 

                                                           
163

 Karena menolak mafsadah itu sendiri sudah termasuk kedalam bagian dari 
menciptakan mas}lah}ah. Periksa dalam Abdul Hak dkk, Formulasi, Vol. 1. 238. 

164 Sub kaidah ini dapat diberlakukan dalam semua permasalahan yang didalamnya 
terdapat percampuran antara unsure mas}lah}ah dan mafsadah atau d}ara>r. Selain redaksi kaidah 
di atas, terdapat redaksi lain yang memiliki subtansi sama, yaitu: 

 َدْرُ  الْػَمَفاِسِد ُمَقدـٌ َعَلى َجْلِب الْػَمَصالِػحِ 

Periksa dalam Abdul Hak dkk, Formulasi, Vol. 1. 237. 
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Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa pemikiran al-

Nawawi> -khususnya konsep khiya>r ‘ayb dalam jual beli- terdapat keselarasan 

dengan konsep fiqh mu‘a>malah kontemporer, yaitu dari aspek tujuan yang 

sama-sama mengedepankan sisi mas}lah}ah dengan menolak segala macam 

bentuk d}ara>r. Jika begitu, berarti pemikiran al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb ini 

masih relevan dan bisa diimplementasikan dalam operasional jual beli era 

kontemporer saat ini. 

Sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam 

ekonomi di kenal adanya tiga kegiatan pokok dalam operasionalnya, yaitu 

produksi, distribusi dan konsumsi. Menurut al-Sha>t}ibi>, kebutuhan konsumsi, 

produksi dan distribusi, dalam pemenuhannya, menjadi tanggung jawab dan 

kewajiban bagi personal dari doktrin agama untuk memenuhinya, baik yang 

bersifat primer (d}aru>ri>ya>h), sekunder (h}a>jji>yah) dan tersier (tah}si>ni>yah), yaitu 

demi terpeliharanya salah satu unsur pokok yang lima (maqa>s}id al-shari>‘ah), 

yaitu: menjaga agama (h}ifz} al-di>n), menjaga jiwa/nyawa (h}ifz} al-nafs), 

menjaga akal (h}ifz} al-‘aql), menjaga keturunan (h}ifz} al-nasl) dan menjaga 

harta (h}ifz} al-ma>l) dari segala macam bentuk ancaman yang 

membahayakan.165 

Bersamaan dengan berkembangnya pemikiran tentang ekonomi Islam 

yang sejalan dengan upaya implementasinya, Zarqa>’ telah mengklasifikasikan 

                                                           
165 Demikian pendapat al-Sha>t}ibi>, sebagaimana di kutip oleh Zaenuddin Mansyur, 

Abstact sebuah karya ilmiyah yang berjudul Konsep Ekonomi Islam dalam Konsep Maqashid 
Al-Syari'ah Al-Syatibi.  Lihat juga dalam Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi 
dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 2013), 66.  
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konstribusi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang saat ini kedalam 

empat kategori yaitu: 

1. Mereka yang banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normatif sistem 

ekonomi Islam, menemukan prinsip-prinsip baru dalam sistem tersebut, 

atau menjawab pertanyaan–pertanyaan modern mengenai sistem tersebut. 

2. Menemukan asumsi–asumsi dan pernyataan–pernyataan positif dalam al-

Qur’an dan al-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. 

3. Terdapat pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh para pemikir 

ekonomi Islam. 

4. Analisis ekonomi dalam bagian sistem ekonomi Islam dan analisis 

konsekuensi pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan 

ekonomi. 

Keempat kategori pemikiran ekonomi Islam di atas, dengan 

sederhana dapat dipahami bahwa aspek utama yang akan dicapai dalam 

ekonomi Islam kontemporer adalah sisi mas}lah}ah dengan merumuskan prinsip-

prinsip baru sebagai dasar. Reformulasi fiqh perlu dilakukan karena mereka 

beranggapan bahwa formulasi fiqh yang telah dikontruksi belasan abad silam 

sudah tidak relevan dengan kondisi era modern sekarang.166 

 

 
                                                           

166 Menurut KH. Miftahul Akhyar Abd. Ghani, rumusan fiqh yang telah berusia ratusan 
tahun silam, jelas sudah tidak memadai jika difungsikan untuk menjawab persoalan yang 
terjadi saat ini. Hal ini disebabkan oleh situasi sosial, politik dan kebudayaan yang sudah 
berbeda. Sementara hukum (ijtiha>di>) terus bergulir  sesuai dengan ruang dan waktu. Lihat 
dalam Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM)/ Lajnah Ta’lif wa Nasyr (LTN) Nahdlatul Ulama’ 
Cab. Kabupaten Mojokerto, 200 Soal Jawab Fiqh Kemasyarakatan: Jawaban Problematika 
Keummatan, ( Mojokerto: LBM/LTN PCNU Kab. Mojokerto, t.th), xviii. 
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Pendapat di atas bertendensi pada kaidah: 

ِ اَأْزَماِف  تَػَ يػُر اَأْحَكاـِ بِتَػَ 
Artinya: berubahnya hukum itu didominasi oleh perubahan waktu 

 
Sebagian ulama’ menyebutkan : 

يات ت غ الفتوى و اختَفها ِسب ت  اَأزِمَ  و اأمك  و اأحواؿ و ال
 و العوائد

Artinya: berubah dan berbedanya fatwa disebabkan berubahnya 
waktu, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan. 

 
Subtansi kaidah di atas adalah adanya beberapa faktor yang dapat 

dijadikan acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, 

faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. 

Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap ketetapan hukum para mujtahid 

untuk menghasilkan produk hukum bidang mu‘a>malah yang diakui 

validitasnya. Barometer para mujtahid dalam fatwanya adalah prioritas 

tercapainya maqa>s}id al-shari>‘ah.167 Atas dasar itu, maqa>s}id al-shari>‘ah 

menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi. 

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa sebenarnya gagasan-

gagasan ulama’ klasik tidak boleh di hapus secara total, dengan asumsi bahwa 

gagasan ulama’ tersebut telah using dan kuno serta tidak relevan lagi dengan 

situasi dan kondisi saat ini. Karena gagasan-gagasan ulama’ klasik itu, 

termasuk beragam gagasan al-Nawawi>, sebenarnya tetap merupakan karya dan 

                                                           
167

 Subtansi maqa>s}id al-shari>‘ah adalah h}ifz} al-di>n, h}ifz} al-nafs, h}ifz} al-‘aql, h}ifz} al-nasl 
dan h}ifz} al-ma>l. Lihat dalam Zaenuddin Mansyur, Abstact sebuah karya ilmiyah yang berjudul 
Konsep Ekonomi Islam dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi.  Periksa juga dalam 
Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan 
Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 66. 
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warisan agung yang harus tetap di jaga dan dilestarikan. Haya saja butuh 

filterisasi di dalam menggunakannya. Filterisasi dibutuhkan dalam rangka 

memilih konsep-konsep tertentu yang masih relevan dan cocok dengan  ruang 

dan waktu saat ini. 

Secara filosofis, keterangan tersebut tidak jauh beda dengan 

pemikiran Imam al-Nawawi>, yaitu ketika al-Nawawi> melakukan ijtiha>d atas 

sebuah masalah, kemudian tidak menemukan dalil naqli> yang memutuskan 

hukumnya, maka al-Nawawi> akan menggunakan metodologi berdasarkan 

ijma>‘ dan qiya>s. Jika tidak dapat diputuskan dengan cara ini, maka al-Nawawi> 

menempuh jalan lain, yaitu dengan mengukur sisi mas}lah}ahnya. Al-Nawawi> 

juga mempertimbangkan ‘urf masyarakat dalam ijtiha>d menemukan sisi 

mas}lah}ah.168 

Transaksi–transaksi ekonomi kontemporer merupakan problematika  

variatif dan cukup komplikatif yang disebabkan oleh gaya hidup manusia 

modern dengan corak yang bervariasi pula. Dalam waktu yang sama juga telah 

membangkitkan para cendikiawan muslim untuk berfikir kritis atas tindakan 

mereka. Realitas konteks kehidupan manusia modern, khususnya yang 

berkecimpung di area ekonomi, ada yang telah menyimpang dari ketetapan 

shari>‘ah. Karena itu, ada banyak ilmuwan muslim mencarikan solusi dengan 

cara berijtiha>d dan pada akhirnya menghasilkan corak pemikiran yang variatif. 

                                                           
168al-Nawawi>, Rawd}ah at-T{a>libi>n, Vol. 2, (Beirut: Da>r  al-Kutub al-Ilmi>yah,  t.th), 125. 

Atau lihat dalam footnote no. 95, 54. 
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Secara garis besar ada tiga aliran (madhhab) ekonomi Islam, yaitu madhhab 

Ba>qir S}adr, madhhab mainstream dan madhhab alternatif kritis.169 

1. Madhhab Ba>qir S}adr 

Madhhab ini dipelopori oleh al-Shahi>d Muh}ammad Ba>qir al-

S}adr. Al-S}adr dilahirkan di Kadhimiyeh, Baghdad pada tahun 1935 M. 

Al-S}adr tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga akademis dan 

intelektual Islam Shi>‘ah yang terkenal. Ilmu fiqh, us}u>l dan teologi 

dipelajari di sekolah tradisional Iraq, tepatnya di hauzah.170 

Ide dasar yang pertama dari madhhab ini adalah bahwa terdapat 

perbedaan yang mendasar antara ilmu ekonomi dengan Islam, keduanya 

merupakan sesuatu yang berbeda sekali. Ilmu ekonomi adalah ilmu 

ekonomi sedangkan Islam adalah Islam, tidak ada yang disebut ekonomi 

Islam. Menurut mereka Islam tidak mengenal konsep sumber daya 

                                                           
169 Menurut Fathur Ulum, latar belakang pembagian madhhab ekonomi ini adalah 

karena adanya perbedaan pendapat konsep tentang apa dan bagaimana ekonomi Islam. 
Sekalipun demikian menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Muhammad Nejatullah 
S}iddi>qi>, terhadap pemikiran pemikiran ekonomi kontemporer, menyimpulkan bahwa terdapat 
kesepakatan tentang landasan filosofis bagi system ekonomi Islam, yaitu landasan tawhi>d, 
‘iba>dah, khila>fah dan taka>ful. Selain itu, dalam pemikiran ekonomi Islam juga tidak terdapat 
perbedaan mengenai hal-hal yang secara jelas telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadith, 
seperti larangan riba, dengan segala macam bentuknya, dan kewajiban membayar zakat, bagi 
yang sudah berkewajiban mengeluarkannya. Keterangan ini penulis kutip dari hasil karya 
Fathur Ulum, Dinamika Kontruksi Sistem Ekonomi Islam; Studi Komparasi Pola Pemikiran 
Beberapa Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer, dengan mengutip produk pemikiran 
Muhammad Nejatullah S}iddi>qi> yang termaktub dalam Muslim Ekonomic Thinking: A Survey 
of Contemporary Literature, (United Kingdom: Islamic Foundation, 1981). Atau lihat juga 
dalam Muhamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif 
Terpilih, Pent. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.  

170 Menurut sebuah riwayat al-S}adr meraih derajat sebagai mujtahid mut}laq di usia 20 
tahun, dan selanjutnya meningkat sampai pada tingkat otoritas tertinggi, yaitu otoritas 
pembeda. Menurut Aslam, otoritas intelektual dan spiritual di dalam Islam tersebut tampak 
dalam karya al-S}adr, iqtis}a>duna>, melalui buku ini al-S}adr menunjukkan metodologi, 
pernyataan tegas yang independen, tetapi memenuhi sharat. Lihat dalam Muhamed Aslam 
Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih, Pent. 
Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131-132. 
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ekonomi yang terbatas, sebab alam semesta ini maha luas. Sehingga jika 

manusia bisa memanfaatkannya niscaya tidak akan pernah habis.171 

Menurut keterangan dari Muhammad Aslam Haneef, pemikiran 

Ba>qir lebih banyak memfokuskan pada pembahasan distribusi. Karena 

hampir sepertiga dari bukunya iqtis}a>duna>, membahas distribusi dan hak 

kepemilikan.172 Ba>qir S}adr membagi pembahasan distribusi menjadi dua 

bagian, yaitu distribusi sebelum produksi dan distribusi setelah produksi. 

Sementara itu, Ba>qir juga membahas aspek produksi dengan 

membedakannya menjadi dua bagian, yaitu aspek objektif (ilmiah) dan 

aspek subjektif (doktrin). Aspek objektif berhubungan dengan sisi teknis 

dan ‘ekonomis berupa alat-alat analisis, hukum produksi, fungsi biaya dan 

sebagainya. Dalam pembahasannya Ba>qir lebih mendominasi pada 

pembahasan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara  memproduksinya 

dan untuk siapa produk itu diproduksi, dengan merujuk pada aspek 

subjektif. Kriteria barang yang akan diproduksi dan disediakan untuk 

siapa barang tersebut diproduksi harus di ukur dengan ajaran Islam. 

Aslam Haneef mengngkapkan bahwa di dalam pemikirannya, 

Ba>qir al-S}adr membedakan produksi dan distribusi, tetapi ia menganggap 

korelasi antara keduanya merupakan persoalan fundamental dalam 

                                                           
171 Implikasi lebih lanjut mereka menyusun teori ekonomi yang sama sekali baru. Teori 

ini didasarkan pada al-Qur’an dan H}adith sebagai sumber hukum Islam tertinggi. Meskipun 
menganggap perlunya perombakan mendasar dalam ilmu ekonomi, bukan berarti tidak perlu 
sama sekali mempelajari ilmu ekonomi. Artikel yang di posting pada 27 November 2012 oleh 
Gus Alwy Muhammad, Madhhab-Madhhab Pemikiran Ekonomi Kontemporer dan 
Perkembangan Islam ke Barat. http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-
mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1, Diakses pada tanggal 16 Maret 2015. 

172 Muhamed Aslam, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, 141. 

http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1
http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1
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ekonomi. Jika produksi sebagai suatu proses yang dinamis (mutaghayyir), 

yang dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknnologi, maka distribusi merupakan bagian dari sistem sosial, yakni 

bagian dari hubungan total antar manusia. Karena munculnya sistem 

sosial merupakan akibat dari kebutuhan manusia, bukan dari cara-cara 

produksi.173 

Jika dicermati pemikiran Ba>qir al-S}adr di atas, maka dapat 

diketahui bahwa pemikirannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. 

Terbukti dengan adanya porsi pembahasan distribusi yang lebih banyak 

dalam buku Iqtis}a>duna>, sementara distribusi menurut Ba>qir al-S}adr adalah 

bagian dari sistem sosial.174 Karena itu jelas bahwa bagi Ba>qir al-S}adr 

sistem sosial memiliki posisi penting dan potensi di bidang ekonomi. 

2. Madhhab Mainstream 

Madhhab mainstream memiliki anggapan bahwa perbedaan 

utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam adalah 

dalam hal cara mencapai tujuan. Mereka menyetujui tentang pandangan 

konvensional bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya 

keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. Dengan tetap memberikan pandangan kritis terhadap 

aspek-aspek normatif dalam ilmu ekonomi, madhhab mainstream 

                                                           
173 Ibid, 134. 
174

 Sebagaimana disampaikan oleh Aslam dalam Pemikiran Ekonomi Islam 
Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih, Pent. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), 135-136. 
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memfokuskan pada cara mengelola sumber daya yang terbatas dan 

keinginan manusia yang tidak terbatas.175 

Madhhab mainstream berbeda pendapat dengan madhhab Ba>qir. 

Madhhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan 

sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang 

tidak terbatas. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad Saw. Bahwa 

manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan 

meminta emas dua lembah. Apabila diberikan dua lembah maka dia akan 

meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur. 

Sesuai dengan namanya, maka madhhab mainstream 

mendominasi khazanah pemikiran ekonomi Islam dikarenakan pemikiran 

mereka lebih moderat serta ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan 

cara-cara ekonomi konvensional sehingga lebih mudah diterima 

masyarakat. Selain itu kebanyakan tokoh merupakan staf, peneliti, 

penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-

lembaga regional dan internasional yang telah mapan sehingga dapat 

mensosialisasikan gagasan ekonomi dengan baik.176 

Dengan demikian, pandangan madhhab ini tentang masalah 

ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi 

konvensional. Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah 

                                                           
175 Gus Alwy Muhammad, Madhhab-Madhhab Pemikiran Ekonomi Kontemporer dan 

Perkembangan Islam ke Barat. Artikel yang di posting pada 27 November 2012. 
http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-
islam.html?m=1, Diakses pada tanggal 16 Maret 2015. 

176 Ibid. 

http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1
http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1
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tersebut. Dilema sumber daya terbatas dihadapkan dengan keinginan 

manusia yang tidak terbatas memaksa manusia itu melakukan pilihan-

pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas 

dalam memenuhi keinginannya. Dalam ekonomi konvensional pemilihan 

sekala prioritas berdasarkan selera masing-masing pribadi. Manusia boleh 

mempertimbangkan tuntutan agama atau boleh juga mengabaikannya. 

Tetapi dalam ekonomi Islam, pilihan tidak dapat dilakukan semaunya, 

harus berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan al-Sunnah. 

3. Madhhab Alternatif Kritis 

Madhhab alternatif mengajak umat Islam untuk bersikap kritis 

tidak saja pada kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi 

Islam yang saat ini berkembang. Terhadap pemikiran Ba>qir S}adr, mereka 

mengkritik bahwa langkah mereka justru tidak konstruktif dan esensial, 

sebab mereka berusaha menemukan sesuatu yang baru yang seringkali 

sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama 

kemudian membangun teori baru. Demikian pula madhhab mainstream, ia 

tidak lebih dari pada pemikiran neoklasik dengan beberapa modifikasi, 

seperti menghilangkan riba, menambahkan zakat serta memperbaiki 

niat.177 

Madhhab ini adalah madhhab kritis. Meraka berpendapat bahwa 

analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan 

                                                           
177

 Gus Alwy Muhammad, Madhhab-Madhhab. Artikel yang di posting pada 27 
November 2012. http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-
pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1, Diakses pada tanggal 16 Maret 2015. 

http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1
http://ekonomiislamindonesia.blogspot.in/2012/11/mazhab-mazhab-pemikiran-ekonomi-islam.html?m=1
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kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka 

meyakini bahwa Islam itu benar tetapi ekonomi Islami belum tentu benar 

karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur’an dan 

al-Sunnah. Oleh karena itu nilai kebenarannya tidaklah mutlak. Teori-

teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya 

sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.178 

Masing-masing dari ketiga madhhab diatas telah memiliki ciri 

menonjol yang bisa saling berkonfrontasi, seperti halnya mainstream yang 

terlihat paling moderat karena sikapnya terhadap teori ekonomi 

konvensional yang tidak semata-mata dihapus, melainkan dipilah 

berdasarkan prinsip metodologi teori ekonomi Islam jika didapatkan 

sesuatu yang tidak salah dan dibolehkan atau dibenarkan maka hal itu 

dilaksanakan, dan apabila ada yang salah maka hal itu dihilangkan. 

Jika dicermati, maka tampak adanya truth claim atau saling 

klaim (mengaku) paling benar bagi masing-masing madhhab.  Namun jika 

dikaji berdasarkan teori dialektika dan sebuah kesatuan metodolgi, maka 

produk pemikiran ketiga madhhab tersebut tidak layak menimbulkan 

klaim yang menyebabkan perpecahan dan fanatisme. Akan tetapi, ketiga 

madhhab ekonomi Islam kontemporer ini, pada prinsipnya memiliki 

sebuah kesatuan dan sebaiknya bisa dikompromikan dan dipadukan 

supaya saling melengkapi satu sama. Sebagai contoh kekurangan yang 

ada pada madhhab mainstream, yaitu cenderung mudah disalah 
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 Ibid. 



110 

 

persepsikan sebagai ekonomi neoklasik yang sekedar menghilangkan 

unsur riba dan menambahkan keharusan zakat. Secara konseptual 

kekurangan pada madhhab mainstream tersebut dapat ditegaskan kembali 

dengan madhhab Ba>qir al-S}adr, kemudian difilterisasi dan dianalisa secara 

berkesinambungan oleh madhhab alternatif kritis. 

C. RUANG LINGKUP FIQH MU‘A>MALAH KONTEMPORER 

Ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah segala macam bentuk 

mua‘a>malah ma>li>yah, berupa problematika aktual era modern yang secara 

tekstual tidak ditemui aturan-aturan normatif yang menjadi acuan 

implementasinya. Sementara realita konteks sosial yang telah membudaya 

saat ini perlu mendapatkan bimbingan dan tuntunan yang jelas. Di antara 

ruang lingkup tersebut adalah: 

1. Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. 

Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat 

ini. Seperti uang kertas, saham, Obilgasi, reksadana, MLM, Asuransi. 

Salah satu contoh lingkup ini adalah asuransi, asuransi merupakan 

pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu 

berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban 

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi 

sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan 

sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya). Pada zaman klasik transaksi 

akad asuransi ini belum ada, walaupun akad ini dikiaskan dengan kisah 
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ikhtiar mengikat unta sebelum pergi meninggalkannya. Akad ini dapat 

dibenarkan atau diperbolehkan dalam shari>‘ah Islam selama tidak sejalan 

dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis 

shari >‘ah yang telah diuraikan diatas. 

2. Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau 

perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan. Perkembangan 

tekhnologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai 

fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam hal bisnis. 

Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (possesion/qabd), 

transaksi e-bussiness, transaksi sms. 

3. Transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun 

subtansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang 

sejatinya adalah sama dengan riba, jual beli Valuta Asing. Walaupun riba 

telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan Bunga, namun pada 

hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang 

mendzalimi dan terdzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba 

yang telah jelas keharamannya dalam al-Qur’an. 

4. Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara 

berbilang, seperti IMBT (Ija>rah Muntahi>yah bi al-Tamli>k) dan Mura>bah}ah 

li al-Amr Bi Shira>’. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa 

Kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu 

transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak 
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sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis 

shari>‘ah yang telah diuraikan diatas. 

 

D. PRINSIP-PRINSIP FIQH MU‘A>MALAH KONTEMPORER 

Menurut Fathur, secara garis besar, sistem ekonomi di dunia hanya 

ada tiga, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem 

ekonomi Islam. Sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis tidak 

bisa bersatu karena adanya perbedaan komponen dan sumber komponennya.179 

Karena untuk memahami sistem ekonomi Islam diharuskn mengetahui 

komponen serta sumber komponennya lebih dulu. Komponen sistem ekonomi 

Islam adalah hukum (shari >‘ah), sedangkan sumber konponennya adalah aqi>dah 

Islam. 

Pemikir ekonomi Islam telah mengkontruksi sistem ekonomi Islam, 

yang meliputi; sumber, prinsip, metode dan teknis pelaksanaannya. Mereka 

sepakat bahwa al-Qur’an dan Sunnah Rasul merupakan sumber utama sistem 

ekonomi Islam yang diperkuat dengan ijma>‘ dan qiya>s. Mereka juga telah 

sepakat bahwa prinsip ekonomi Islam adalah tawhi>d atau keimanan, 

persaudaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Sementara aplikasi sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan 

keseimbangan kesejahteraan dan keadilan sosial. Secara teknis, har tersebut 

                                                           
179 Fathur Ulum, Dinamika Kontruksi Sistem Ekonomi Islam, 4-5. 
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dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi dan 

mekanisme non ekonomi.180 

Keempat bentuk kontruksi sistem ekonomi Islam di atas merupakan 

satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Masing-masing bergerak dengan 

berintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai elemen, seperti; Negara, 

masyarakat dan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan 

sosial. 

Sebagaimana keterangan di atas, yaitu prinsip ekonomi Islam adalah 

tawhi>d atau keimanan, maka dalam setiap operasionalnya, setiap individu 

haruslah mencerminkan pribadi yang benar-benar beriman kepada Tuhannya. 

Berikut adalah kandungan dari prinsip ekonomi Islam atas dasar tawh}i>d: 

1. Misi khali>fah / istikhla>f (sebagai wakil Allah memakmurkan buminya) 

2. Misi ibadah (sebagai hamba-Nya yang taqwa dan taat) 

3. Keseimbangan dunia akhirat (tidak pincang pada salah satu sisi) 

Sedangkan bila di lihat dari prinsip yang lain, para operator kegiatan 

ekonomi haruslah mengarah pada pencapaian mas}lah}ah bersama, yaitu dengan 

senantiasa berakhlak yang baik dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Akhlak 

baik yang dimaksud yaitu: 

1. Kejujuran 

                                                           
180 Implementasi mekanisme ekonomi dijamin dengan meetapkan hukum-hukum pasar, 

seperti; larangan menimbun, larangan pematokan harga, larangan penipuan komoditas, 
larangan manipulasi harga, larangan riba, dan larangan aktifitas ekonomi yang 
mengedepankan sector non riil. Adapun mekanisme non ekonomi dilaksanakan dengan cara 
mengeluarkan zakat, hibah, sedekah, dan lainnya. Lihat dalam Fathur Ulum, Dinamika 
Kontruksi Sistem Ekonomi Islam; Studi Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi 
Islam Kontemporer, dengan mengutip produk pemikiran Muhammad Nejatullah S}iddi>qi> yang 
termaktub dalam Muslim Ekonomic Thinking: A Survey of Contemporary Literature, (United 
Kingdom: Islamic Foundation, 1981), 5.  
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2. Keterbukaan 

3. Kasih sayang 

4. Kesetiakawanan 

5. Persamaan 

6. Tanggung jawab 

7. Profesional 

8. Suka sama suka 

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip di atas, maka setiap 

individu, di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, akan selalu 

menghindari tindakan distorsi dan transaksi yang dilarang (riba>, ghara>r atau 

tidak adanya kepastian barang ataupun harga, dan tadli>s  atau penipuan dan 

lain sebagainya). 

Prinsip-prinsip dasar di atas sebenarnya telah terangkum dalam 

empat sifat para rasul, yaitu s}iddi>q (jujur dalam menyampaikan informasi), 

tabli>gh (menyampaikan informasi dan tidak merahasiakan), ama>nah (dapat di 

percaya semua informasinya dan bertanggung jawab) dan fat}a>nah 

(professional dalam menjalankan aktifitas). Dari keempat sifat rasul ini jelas 

menafikan tindakan z}ulm (aniaya), baik pada diri sendiri dan terlebih pada diri 

orang lain. Karena itu akan tercapai unsur utama dalam jual beli, yaitu saling 

rid}a> atau rela antara penjual dan pembeli, akhirnya jual beli membawa 

kebaikan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. 

Secara sederhana paparan tentang fiqh mu‘a>malah kontemporer dapat 

disimpulkan bahwa pada prinsipnya, pemikiran tentang konsep ekonomi Islam 
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tetap bertendensi pada sumber tekstual (dalil naqli>) sebagai sumber utama. 

Selain juga menggunakan dalil-dalil ‘aqli> sebagai penopang dalam 

pemahamannya secara konseptual. Tetapi juga tetap perpegang pada 

metodologi ijtiha>d yang telah diformulasikan oleh ulama’-ulama’ era klasik, 

disamping juga harus memodifikasi dan mereformulasi pemahaman fiqh 

berdasarkan pada konteks kehidupan sosial. 

Ada beberapa kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam 

reformulasi hukum mu‘a>malah kontemporer, yaitu: 

عامل  ػّل اأصل ِ ا 181 ا
 

Artinya: hukum asal mu’amalah itu adalah halal. 

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama 

mu‘a>malah, seperti prinsip bebas riba, bebas ghara>r (ketidakjelasan atau 

ketidak-pastian) dan tadli>s, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan 

praktik akad fa>sid atau ba>t}il. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah 

menjadi aksioma dalam fiqh mu‘a>malah. 

Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan konsep dan kaidah-

kaidah mu‘a>malah klasik, namun setelah melakukan filterisasi terlebih dahulu 

terhadap formulasi hukum mu‘a>malah klasik tersebut. Karena bisa jadi konsep 

klasik itu memang sudah tidak bisa diterapkan saat ini. Sebagai contoh, 

konsep transaksi budak zaman dahulu jelas tidak bisa diterapkan untuk era 

kontemporer sekarang. Karena sekarang sudah tidak ada lagi legalitas objek 

jual beli berupa budak. Akan tetapi, secara teknis jual beli masih dapat 

                                                           
181

 S}a>lih} al-Asmari>, Majmu>‘ah al-Fawa>id al-Bahi>yah ‘Ala> Manz}u>mah al-Qawa>‘id al-
Bahi>yah, (t.tp: Da>r al-Sami>‘i>, 2000), 75. 
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diberlakukan, yaitu dengan memberlakukan konsep khiya>r ‘ayb dalam praktek 

jual beli komoditi modern. 

Sebagai respon dari paparan di atas, mungkin lebih tepat jika dengan 

menghayati sebuah kaidah yang telah lama populer dikalangan umant Islam 

dan telah menjadi jargon bagi ulama’-ulama’ kontemporer –khususnya di 

Indonesia- untuk melakukan gerakan revolusi dan reformulasi pemikiran di 

bidang hukum, yaitu: 

ديد اأصلح 182  احافظ  بالقدم الصاح و اأخذ با
 

Maksudnya yaitu memelihara warisan klasik yang baik (masih relevan) 
dan mengadopsi temuan-temuan baru di zaman modern yang lebih baik 
(selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya). 

Dengan kaidah di atas, kita dapat meyimpulkan bahwa transaksi 

ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan 

kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang 

diharamkan. 

E. RELEVANSI KHIYA<R ‘AYB MENURUT IMAM AL-NAWA<WI< 

DENGAN FIQH MU‘A>MALAH KONTEMPORER 

Setelah mengeksplorsi pemikiran al-Nawawi> tentang konsep khiya>r 

‘ayb, sebagaimana yang terangkum dalam bab tiga. Kemudian mengeksplorasi 

konsep fiqh mu‘a>malah kontemporer sekaligus analisisnya, sebagaimana 

terangkum dalam bab empat di atas. Maka penulis menemukan beberapa 

keselarasan antara keduanya. Konsep khiya>r ‘ayb menurut al-Nawawi>, yang 
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  Ahmad, Mengenal. 
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tergolong klasik dan telah dikodifikasi sejak tujuh abad yang lalu, ternyata 

masih banyak yang relevan dengan kondisi modern saat ini. 

Hal tersebut terbukti dengan bervariasinya problematika bidang 

ekonomi kontemporer, khususnya praktek-praktek jual beli yang sering 

menyimpang dari aturan shari>‘ah. Seperti semakin maraknya kasus penipuan 

dalam jual beli komoditi. Sebagai contoh banyaknya pembeli yang dirugikan 

oleh penjual karena barang yang dibeli mengandung cacat, sementara 

penjualnya tidak menerima kembalian barang yang sudah di beli meskipun 

mengandung cacat, dengan membuat ketentuan bahwa ‘barang yang sudah di 

beli tidak boleh dikembalikan’. Contoh kasus ini jelas menimbulkan d}ara>r, dan 

sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena Islam menganjurkan untuk 

menghilangkan d}ara>r sebisa mungkin, atau setidaknya menekannya sampai 

pada titik yang paling rendah. 

Secara praktis, konsep khiya>r ‘ayb dengan berbagai ketentuannya, 

yang telah dikodifikasi oleh al-Nawawi> dalam beberapa karyanya, masih bisa 

memberikan solusi yang tepat. Ketika terjadi kasus diatas, maka pembeli 

memiliki hak khiya>r. Artinya ketika pembeli membeli barang yang 

mengandung cacat dan ia tidak rela dengan keadaan barang tersebut, maka 

pembeli diperbolehkan memberlakukan hak khiya>r-nya, yaitu menyampaikan 

keluhannya kepada penjual kemudian mengambil keputusan untuk membeli 

atau tidak. Jika ia tetap akan membelinya berarti berhak untuk meminta ganti 

rugi atas cacat yang terdapat pada barang. Selain itu ia juga berhak untuk 

tidak membeli dan mengambil kembali uang (alat tukar) yang telah 
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diserahkannya kepada penjual. Situasi ini juga melarang penjual untuk 

menolak permintaan pembeli, karena itu sebagai penjual harus memenuhinya 

dengan rid}a>. 

Menurut al-Nawawi>, bagi pembeli boleh mengembalikan barang 

(ma‘qu>d ‘alayh) itu disebabkan oleh cacat yang dapat mengurangi fisik barang 

atau harganya dengan minus yang bisa menghilangkan tujuan awal pemilikan 

atau pemanfaatn barang. Namun tetap disharatkan bahwa pada umumnya 

barang itu memang tidak mengandung suatu hal yang dapat menghalangi 

pemanfaatannya.183 

Konsep di atas bisa diterapkan pada jual beli berbagai barang saat ini, 

misalnya handphone (HP). HP dengan semua perangkat dan perlengkapannya, 

baik hardwere maupun softwere, telah diperdagangkan dalam kota hingga 

plosok desa. Tak ayal, bahwa dengan beragam cara perdagangan HP –baru 

maupun bekas- yang ada, sebagiannya menggunakan strategi yang salah dan di 

larang oleh agama. Karena tujuan ingin cepat mendapatkan uang ataupun 

tujuan lainnya, sebagian pelaku usaha ini melakukan tindakan-tindakan yang 

sudah jelas tidak sesuai dengan aturan Islam, etika ataupun budaya. Sebagai 

contoh tindakan menutup-nutupi cacat HP, misalnya ketika HP digunakan 

untuk berkomunikasi suara yang di tangkap tidak jelas. Pada umumnya HP 

yang mengandung cacat tersebut dapat mengurangi nilai jual. Dengan 

demikian, pembeli HP memiliki hak atas khiya>r dan ketika ‘ayb diketahui 

pembeli setelah melakukan transaksi dengan sempurna, maka ia boleh 

                                                           
183 Al-Nawawi>, Rawd}ah, 445. 
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mengembalikan HP tersebut kepada penjual. Kemudian meminta ganti rugi 

senilai dengan jarak antara harga HP normal dan harga HP cacat. Akan tetapi 

ketika ia telah rela dengan kondisi HP cacat tersebut, maka gugurlah hak 

khiya>r-nya. 

Secara teoritis, pemikiran al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb juga 

memiliki titik keselarasan dengan konsep fiqh mu‘a>malah kontemporer, baik 

dari sisi dasar, metodologi terlebih aspek tujuan yang akan dicapai. Dari aspek 

dasar hukum keduanya sama-sama menggunakan sumber hukum tekstual 

berupa dalil naqli> (al-Qur’an dan al-hadith), dengan misi ibadah (ta‘abbudi>) 

dan sebagai wakil Allah di bumi dalam misi operasionalnya. Adapun secara  

metodologi keduanya juga sama-sama memfungsikan teori istis}la>h} (mencari 

sisi mas}lah}ah) dan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam 

istinba>t} hukum. Namun fiqh mu‘a>malah kontemporer lebih orientasi pada sisi 

istis}la>h} lebih dominan dibandingkan pemikiran al-Nawawi>, yang 

menggunakan metode istis}la>h} ketika suatu persoalan sudah tidak bisa 

diselesaikan dengan dengan dalil naqli> serta ijma>‘  dan qiya>s. Atas dasar 

istis}la>h} tersebut, para pemikir muslim kontemporer lebih berani membuat 

terobosan-terobosan baru berupa interpretasi sumber tekstual, dengan 

dinamisasi konteks sosial modern. Sedangkan dari aspek tujuan, keduanya 

sama-sama bertendensi pada maqa>s}id al-shari>‘ah, dengan memprioritaskan  

sisi mas}lah}ah atau kemaslahatan umum. 

Selain itu, terdapat perbedaan antara konsep khiya>r ‘ayb menurut al-

Nawawi> dengan konsep fiqh mu‘a>malah kontemporer, yaitu mengenai waktu 
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khiya>r. Menurut al-Nawawi>, sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa 

khiya>r ‘ayb berlaku sejak diketahuinya ‘ayb pada barang dan harus segera. 

Artinya ketika ‘ayb diketahui oleh pembeli, maka pembeli harus segera 

diberitahukan kepada penjual dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 

maksimal satu malam, hal ini apabila pembeli mengetahui ‘ayb di waktu 

malam. 

Kesimpulannya adalah bahwa konsep khiya>r ‘ayb menurut al-

Nawawi>, memiliki relevansi dalam beberapa hal, yaitu aspek prinsip-prinsip 

yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku kegiatan ekonomi, dasar hukum 

yang digunakan, metodologi dalam ijtiha>d dan tujuan yang akan dicapai dalam 

praktek-praktek jual beli. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Al-Nawawi> merupakan tokoh mujtahid fatwa yang sangat piawai dan 

sangat berhati-hati dalam ijtiha>d dan istinba>t} hukum. Di dalam ijtiha>d-

nya mengenai khiya>r ‘ayb al-Nawawi> lebih mengedepankan sumber 

tekstual, al-Qur’an, al-Hadith, ijma>‘ dan qiya>s, di samping juga tetap 

mempertimbangkan teori istis}la>h} dan ‘urf. Fatwa-fatwa al-Nawawi> 

umumnya berupa interpretasi dan eksplorasi terhadap pendapat-pendapat 

ulama’ seniornya, kemudian memberikan kriteria s}ah}i>h}, as}ah}h}, ra>jih}, 

arja>h} atau d}a‘i>f. 

Pemikiran Imam al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb mendominasi pada 

pemikiran ulama’-ulama’ madhhab al-Sha>fi‘i>, meskipun terkadang, 

dalam kasus tertentu, al-Nawawi> memilih pendapat  ulama’ selain 

madhhab al-Sha>fi‘i>. Konsep khiya>r ‘ayb al-Nawawi> lebih bersifat 

objektif, terbukti dengan bahasan yang dominan pada objek jual beli dan 

dengan sangat terperinci menjelaskan beragam cacat (‘ayb) yang bisa 

terjadi pada barang. Akan tetapi cacat barang yang di anggap sebagai 

cacat penyebab berlakunya khiya >r ‘ayb adalah cacat yang menurut ‘urf 

para pedagang dapat mengurangi nilai jual atau harga. 
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2. Secara teoritis, pemikiran al-Nawawi> tentang khiya>r ‘ayb memiliki titik 

keselarasan dengan konsep fiqh mu‘a>malah kontemporer, baik dari sisi 

dasar hukum, metodologi terlebih aspek tujuan yang akan dicapai. Dari 

aspek dasar hukum keduanya sama-sama menggunakan sumber hukum 

tekstual berupa dalil naqli> (al-Qur’an dan al-hadith), dengan misi ibadah 

(ta‘abbudi>) dan sebagai wakil Allah di bumi dalam misi operasionalnya. 

Adapun secara  metodologi keduanya tetap memfungsikan teori istis}la>h} 

dan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam istinba>t} 

hukum. Namun orientasi fiqh mu‘a>malah kontemporer pada sisi istis}la>h} 

lebih dominan dibandingkan pemikiran al-Nawawi>, yang menggunakan 

metode istis}la>h} ketika suatu persoalan sudah tidak bisa diselesaikan 

dengan dengan dalil naqli> serta ijma>‘  dan qiya>s. Sedangkan dari aspek 

tujuan, keduanya tetap menjunjung tinggi maqa>s}id al-shari>‘ah, dengan 

memprioritaskan tercapainya mas}lah}ah bersama dan menghilangkan 

segala macam bentuk d}ara>r atau mafsadah. 

B. SARAN DAN HARAPAN 

Dengan penuh kesadaran penulis mengakui segala kekurangan pada 

diri penulis, meskipun arahan dan bimbingan hingga ide-ide konstruktif telah 

penulis terima dari berbagai pihak, namun kekurangan dan kesalahan tetap 

saja didapati dan karaya inipun masih jauh dari sempurna. Karena itu, 

penulis akan tetap menerima dengan senang hati kritik dan saran dari 
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siapapun. Dengan harapan ide-ide baru yang kontruktif dan inovatif dapat 

membantu memperbaiki hasil tulisan ini. 

Terakhir, hanya kepada-Nya yang Maha Kuasa, penulis memohon dan 

berharap, semoga Allah senantiasa memberikan manfaat atas hasil karya ini 

bagi penulis khususnya, dan bagi semua pembaca yang budiman pada 

umumnya. Meskipun tetap ada banyak kekurangan dan masih sangat jauh 

dari sempurna, semoga hasil dari karya ini dapat memberi sumbangsih 

teoritis bagi para pemula dalam memahami konsep khiya>r ‘ayb dan bagi para 

praktisi ekonomi modern sebagai pedoman kegiatan ekonomi modern yang 

mencerminkan pribadi muslim. 

A<mi>n Ya> Rabb al-‘a>lami>n. 

 


