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Salah satu binatang yang menjadi polimik terkait status kehalalanya adalah bekicot. 

Terlebih bagi mereka yang tinggal di iklim tropis, hewan ini sangat mudah dan banyak dijumpai 

dikalangan masyarakat umum. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama‟ 
tentang hukum memakan bekicot. Ada sebagian ulama yang tegas mengharamkannya. Namun 

setelah diteliti, ternyata ada sebagian lainnya yang berpendapat tidak cukup dalil untuk 

mengharamkannya. Pendapat ini dipicu dari tidak ditemukannya dalil yang tegas baik al-Qur‟an 
maupun sunnah yang menyebutkan bahwa hewan bekicot itu haram dan ada juga sebagian 

pendapat yang menghalalkannya. 

Dari latar belakang masalah tersebut terdapat suatu permasalahan yang dibahas di 

antaranya 1) Bagaimana dasar hukum dan metode istinba>t} Ima>m Ma>lik tentang hukum jual beli 

dan mengkonsumsi bekicot?. 2) Bagaimana relevansi metode istinba>t} Ima>m Ma>lik tentang 

hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot dengan Fatwa Majlis Ulama‟ Indonesia (MUI)?.    
Skripsi ini merupakan kategori penelitian pustaka (library research). Adapun pendekatan 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Secara garis besar kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah pendapat Ima>m Ma>lik yang 

menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Ima>m Ma>lik mempunyai prinsip bahwa 

bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka tidak harus di 

sembelih. Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara ada perbedaan pendapat 

yang mengharamkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot sebagaimana yang dijelaskan Fatwa 

Majlis Ulama‟ Indonesia (MUI) yang  mengacu kepada pendapat Ima>m Sha>fi’i > yang mengatakan 

haram. Dalam hal ini ada dua ketetapan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI, Pertama, bekicot itu 

haram untuk dikonsumsi secara umum karena menurut qaul dari jumhur ulama‟ bekicot itu 

termasuk kategori hasyarot dan hasyarot itu haram untuk dikonsumsi. Kedua, berkenaan dengan 

pemanfaatan bekicot untuk penggunaan luar, menurut sidang yang telah dilakukan oleh Fatwa 

MUI bekicot untuk penggunaan luar tubuh diperbolehkan, seperti untuk kosmetika. Mengenai 

metode istinba>t} yang digunakan Ima>m Ma>lik dalam menentukan hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas. Sedangkan metode istinba>t} yang 

digunakan Fatwa Majlis Ulama‟ Indonesia dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi 

bekicot adalah metode penetapan ha>dith} qat}’i > dan qaul ulama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal 

muamalah, seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi 

cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi serta kebutuhan manusia yang selalu 

meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi.
1
 Secara historis jual beli dapat 

dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual 

beli dengan sistem uang. Orang yang melakukan jual beli berkewajiban mengetahui tentang 

sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan. Hal ini dimaksud agar muamalah berjalan sah 

jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Adapun syarat jual beli sendiri adalah: suci, 

bermanfaat, milik penjual (disukainya), bisa diserahkan, dan di ketahui keadaannya.
2
 

Jual beli juga merupakan bagian dari ta’a>wun (saling menolong). Bagi pembeli 

menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga 

berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Dalam jual beli juga harus 

memenuhi syarat dan rukunnya.
3
 

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah 

disediakan oleh Allah Swt. berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat di produksi 

sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan 
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orang lain. Hal ini dilakukan tentunya harus didukung oleh suasana yang tentram. 

Ketentraman akan tercapai apabila keseimbangan hidup di dalam masyarakat dapat terwujud 

(tidak terjadi ketimpangan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup dalam masyarakat 

diperlukan aturan -aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu maupun 

kepentingan umum.
4
   

Hidup di dunia ini membutuhkan sebuah aturan agar kehidupan berjalan dengan baik 

dan teratur. Sehingga dalam Islam juga mempunyai aturan dalam hidup termasuk aturan 

dalam memilih binatang untuk dimakan dan produk olahan yang dijual di supermarket untuk 

dibeli. Semua binatang dan produk olahan di dunia ini halal akan tetapi ada beberapa 

perkecualian yang diharamkan Allah Swt. dan Rasul-Nya sesuai al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

Pada saat ini banyak orang Islam yang masih belum tahu dan mengerti apa saja binatang dan 

produk olahan yang halal dan yang haram.  

Kita meyakini bahwa apa yang ada di bumi ini diperuntukan manusia tanpa 

terkecuali, tetapi Sang Pencipta Allah Swt. membatasi dengan ilmu-Nya. hanya Allah Swt.  

yang mengetahui karakteristik manusia lebih dari apa yang manusia miliki berupa ilmu dan 

prasangkanya karena Allah mencipta manusia. Maka Allah mengaturnya melalui syariat 

(aturan-aturan) Nya yang diturunkan dengan perantara para utusan-Nya di masing-masing 

masa. Di dalam ajaran Islam, aturan perkara makanan dan minuman diatur secara sederhana 

tetapi memiliki dampak yang luar biasa.  

Beragam makanan yang dijual di pasaran yang salah satunya yaitu bekicot. Lepas dari 

masalah kandungan gizi, khasiat ataupun peluang bisnis mengekspor bekicot, sebagai 

Muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum halal dan haram bekicot itu 

sendiri. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama‟ tentang hukum 
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memakan bekicot. Ada sebagian ulama yang tegas mengharamkannya. Namun setelah 

diteliti, ternyata ada sebagian lainnya yang berpendapat tidak cukup dalil untuk 

mengharamkannya. Pendapat ini dipicu dari tidak ditemukannya dalil yang tegas baik al-

Qur‟an maupun sunnah yang menyebutkan bahwa hewan bekicot itu haram dan ada juga 

sebagian pendapat yang menghalalkannya.
5
 

Salah satu binatang yang menjadi polemik terkait status kehalalannya adalah bekicot. 

Terlebih bagi mereka yang tinggal di iklim tropis, hewan ini sangat mudah dan banyak 

dijumpai. Namun apapun itu, sejatinya permasalahan halal dan haramnya bekicot termasuk 

masalah ijtihadiyah.
6
  

Namun dalam kenyataannya batasan-batasan antara boleh atau tidaknya dalam fiqh 

terjadi perbedaan pendapat, di antaranya adalah pendapat Ima>m Ma>lik dengan fatwa MUI 

tentang halal haramnya jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Berkaitan dengan hukum jual 

beli dan mengkonsumsi bekicot Ima>m Ma>liki mempunyai perbedaan pendapat antara Imam-

imam lain yang menyatakan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah halal. Ima>m 

Ma>liki mempunyai prinsip bahwa hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah 

merah, tidak harus disembelih. Mereka mengqiyaskan sebagaimana belalang. Cara 

menyembelihnya bebas, bisa langsung direbus, dipanggang, atau ditusuk dengan kawat besi, 

sampai mati, sambil membaca basmalah. Dalam kitab al- Mudawwanah dinyatakan:  

ْغِرِب يُ َقاُل َلُه احََلُزوُن َيُكوُن ِِ الصَحارِي يَ تَ َعلُق بِالشَجِر أَيُؤَكُ  ؟  ُ ِ  َ 
َ
َماِلٌك َعْن َشٍئ َيُكوُن ِِ ام

ََ أََرى بَِأْكِلِه بَْأً ا َأو َ ُ ِلقَ  ِمنُه َحيا َما ُأِخَذا, أَرَاُا ِمْ َ  اَارَااِ : قال  ََ , ُشِوي َ  َوَما ُوِجَد ِمْنُه َمْيًتا َ 
 يُ ؤَْكُ   
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“Imam Malik ditanya tentang binatang yang ada di daerah maroko, namanya bekicot. 

Biasanya berjalan di bebatuan, naik pohon. Bolehkah dia di makan? Imam Malik menjawab: 

“Saya berpendapat itu seperti belalang. Jika di tangkap hidup-hidup, lalu di rebus atau di 

panggang. Saya berpendapat, tidak masalah di makan, namum jika ditemukan dalam 

keadaan mati, jangan dimakan”. (Al Mudawanah, 1/542)
7
 

 

Sedangkan hal yang sama berkenaan dengan fatwa tentang hukum bekicot. Menurut 

fatwa MUI dalam hal jual beli dan mengkonsumsi bekicot mengacu kepada pendapat Ima>m 

S{hafi’i> yang mengatakan haram. Setelah melakukan eksplorasi yang komprehensif, dan 

kajian yang mendalam terhadap Qaul (pendapat) dari Jumhur Ulama (para ulama, mayoritas 

Ima>m Madzhab terkemuka). Dalam hal ini ada dua ketetapan. Pertama , “Bekicot itu haram 

untuk dikonsumsi secara umum”, menurut ketua komisi fatwa MUI Hasanuddin. Sedangkan 

menurut Qaul dari Jumhur Ulama bekicot itu termasuk kategori hasyarot dan hasyarot itu 

haram untuk dikonsumsi. Walaupun memang ada sebagian kecil Ulama Salaf yang 

berpendapat lain.
8
  

Maka dari itu, setiap barang yang yang dilarang untuk dijual dan dimakan walaupun 

untuk obat sekalipun hukumnya haram. Namun demikian yang harus diperhatikan, dalam 

pendapat ini bukan untuk mencari yang ringan atau yang lebih mudah, tetapi untuk mencari 

yang mana yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi saat ini, dan yang lebih 

maslahat. 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait 

dengan hukum bekicot menurut Ima>m Ma>lik dan Fatwa MUI sehingga penulis mengambil 

judul “HUKUM BEKICOT MENURUT IMA>M MA>LIK DITINJAU DENGAN FATWA 

MAJLIS ULAMA‟ INDONESIA (MUI)” 

A. PENEGASAN ISTILAH 
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Dari judul “HUKUM BEKICOT MENURUT IMA>M MA>LIK DITINJAU DENGAN 

FATWA MAJELIS ULAMA‟ INDONESIA (MUI)” terdapat istilah-istilah yang perlu 

mendapatkan penegasan, yaitu:  

1. Hukum Bekicot: dibagi menjadi dua yaitu hukum jual beli dan hukum mengkonsumsi. 

Jual beli adalah tukar-menukar sesuatu yang diingini, sepadan, dan bermanfaat dengan 

cara tertentu.
9
 Konsumsi adalah pemakaian produk atau barang-barang hasil produksi 

seperti bahan makanan, pakaian, dsb.
10

 

2. Bekicot dalam bahasa Arab disebut dengan halzun atau dalam bahasa Asing disebut 

dengan Achatina Fullica  adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. 

Berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa 

dalam perdagangan.  Hewan ini mudah dipelihara dan di beberapa tempat bahkan 

dikonsumsi, termasuk di Indonesia. 

3. Fatwa: sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh mufti (orang yang memberikan 

fatwa atas dasar permintaan dari seseorang atau sekelompok orang Islam).
11

 

4. Majelis Ulama‟ Indonesia: wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan 

pemikiran ulama‟ Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif.12
  

B. RUMUSAN MASALAH 

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

menganalisis tentang:  

1. Bagaimana dasar hukum Ima>m Ma>lik tentang hukum  jual beli dan mengkonsumsi 

bekicot? 
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2. Bagaimana analisis metode istinba>t} Ima>m Ma>lik tentang hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot ditinjau dengan fatwa majelis ulama‟ Indonesia (MUI)?  

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berangkat dari rumusan masalah diatas penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan metode istinba>t} Ima>m Ma>lik tentang hukum jual beli 

dan mengkonsumsi bekicot 

2. Untuk mengetahui analisis metode istinba>t} hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot 

ditinjau dengan fatwa majelis ulama‟ Indonesia (MUI)  

C. MANFAAT  PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:  

1. Manfaat Akademis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian 

dan menambah khazanah pengetahuan pemikiran hukum Islam, khususnya bagi jurusan 

Shariah Muamalah serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang 

berkaitan dengan muamalah, khususnya mengenai pandangan Ima>m Ma>lik tentang 

hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot yang ditinjau dengan fatwa majelis ulama‟ 

Indonesia (MUI). Selain itu, diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian 

peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.  

2. Manfaat bagi masyarakat secara umum 



a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat, agar dalam ber-agrobisnis hendaklah memperhatikan obyek jual belinya, 

sudah sesuai dengan kaidah hukum islam atau belum. Serta secara teoritis bahwa 

kajian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman baru yang berkaitan dengan 

metode mengistinba>t}kan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan 

secara eksplisit dalam al-Qur‟an dan Hadith.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan semoga bisa menjadi sumber referensi dalam 

penelitian selanjutnya.   

D. TELAAH PUSTAKA 

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti tentang jual beli diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh Imam Syafi‟i13
 yang berjudul “Studi Komparatif Madzhab 

Shafi‟i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat” yang membahas tentang 

pendapat madzhab Shafi‟i dan Madzhab Maliki tentang cacing sebagai obat yang dijadikan 

obyek jual beli, dan metode istinbat yang digunakan Madzhab Shafi‟i dan Madzhab Maliki 

tentang jual beli cacing untuk obat, dari segi obyek jual beli cacing untuk obat, madzhab 

Syafi‟i berpendapat haram hukumnya, karena cacing termasuk binatang yang hina, kotor, dan 

menjijikkan. Sebaliknya, madzhab Maliki membolehkan karena ada banyak manfaatnya. 

Sedangkan dari metode istinbat Imam Syafi‟i menggunakan metode istinbat berupa al-Qiyas, 

sementara Madzhab Maliki menggunakan metode istinbat al-Istihsan.  

Sama halnya skripsi yang ditulis oleh Mutammimah
14

  yang berjudul “Studi 

Komparatif Pemikiran Imam Maliki dan Imam Syafi‟i Tentang Jual Beli Anjing” yang 
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membahas tentang pendapat Imam Maliki dan pendapat Imam Syafi‟i tentang anjing yang 

dijadikan obyek jual beli, dan metode istinbat yang digunakan Imam Maliki dan Imam 

Syafi‟i tentang jual beli anjing, Imam Maliki berpendapat adalah sah (boleh) tapi makruh, 

karena seseorang menjual anjing, transaksi jual belinya tidak rusak, apalagi jika ada 

kemanfaatannya. Yang dilarang adalah mengambil uangnya, dan pelarangan tersebut tidak 

otomatis menghilangkan keabsahan transaksinya. Sebaliknya Imam Syafi‟i  berpendapat 

tidak sah atau haram, karena kenajisannya secara mutlak, dan itu terdapat pada anjing yang 

terlatih dan yang tidak terlatih.  

Dan skripsi yang ditulis oleh Khilmi Tamim
15

 dengan judul “Studi Analisis Pendapat 

Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli”. 

Dalam skripsinya, penulis menyebutkan pendapat Sayyid Sabiq mengenai jual beli, 

spesifikasi terhadap obyek yang diperjual belikan, yakni harus suci meskipun benda atau 

barang tersebut sangat dibutuhkan atau bermanfaat, konsekwensinya jika barang tersebut 

sudah terlanjur beredar di pasaran. Selanjutnya tentang alasan-alasan Sayyid Sabiq tentang 

persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli.     

E. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), 

yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, atau memeriksa bahan-

bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.
16

 Fokus penelitian dapat 
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ditempatkan dalam konteks sistem sosial masa lalu dan masa kini. Kedua fokus penelitian 

tersebut dapat dipandang sebagai bagian gejala historis dan gejala sosiologis.
17

 

Pengkajian dan penelaahan pustaka ini diharapkan mampu mengungkap, 

mendeskripsikan, dan menganalisis hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot menurut 

Ima>m Ma>lik dan Fatwa MUI. Data-data yang diperoleh dari buku yang telah ada 

kemudian dianalasis agar mendapatkan koneksi yang tepat, dengan ini peneliti akan dapat 

menjawab problematika dan mencapai tujuan penelitian.
18

  

2.  Sumber Data  

  Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan 

permasalahan sehinnga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data 

yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:  

a. Sumber Data Primer  

1) Al-Mudawwanah karya Ima>m Ma>lik 

2) Fatwa MUI No 25 Tahun 2012 tentang Hukum Mengkonsumsi Bekicot 

b. Sumber Data Sekunder 

1) Arus pemikiran 4 madzhab, Muhammad Ma‟shum  

2) Fiqih Muamalah   

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data 

lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu 

cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 
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dari perkiraan.
19

 Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal 

dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.  

4. Teknik Pengolahan Data 

  Teknik pengolahan yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 

yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya. Seperti 

yang dikatakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, bahwa dalam 

pengolahan dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara berantai: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi
20

 yang 

ketiga hal tersebut bisa kita jelaskan sebagai berikut:  

a. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-

data yang telah terkumpul.
21

 Dalam tahap ini, peneliti merangkum dan memilah serta 

memilih data-data tentang Ima>m Ma>lik dan Fatwa MUI tentang hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot kemudian memfokuskannya pada pokok pembahasan, yakni 

tentang metode istinba>t} yang digunakan oleh keduanya.  

b. Penyajian Data  

Alur penting kedua dari kegiatan pengolahan data adalah penyajian data. 

Penyajian data yang baik dan memahamkan, baik yang berbenyuk teks, naratif, 

maupun matrik, bagan dan yang lainnya, akan mempermudah bagi penarikan 

kesimpulan akhir. Sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman, bahwa 
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.   
20

 Mattew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 

1992), 16.     
21

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 288. 



“sebagaimana reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah 

terlepas dari analisis”.22
  

Aplikasi penyajian data dalam skripsi ini diorientasikan dengan 

menggabungkan informasi tentang Ima>m Ma>lik dan masalah hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot di Indonesia yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah penarikan kesimpulan sudah benar ataukah perlu adanya analisis 

selanjutnya. 

c. Verifikasi  

Mencari arti, pola-pola, serta konfigurasi-konfigurasi yang mungkin.
23

 Peneliti 

akan mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya belum jelas dan apa adanya, setelah diteliti menjadi jelas dan dapat 

diambil kesimpulan.
24

  

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis bagaimana sebenarnya pendapat 

Ima>m ma>lik dan fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot. 

Kemudian, menyimpulkan hasil yang sudah ditemukan dengan kemudian didukung 

oleh data-data yang mantap sehingga menjadi sebuah kesimpulan.   

5. Metode Analisis Data 

Dalam hal ini terbagi menjadi dua metode, yaitu: 

a. Metode deduktif  

                                                 
22

 Ibid., 17-18.  
23

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 99.  
24

 Hubberman, Data Kualitatif, 19. 



Yakni pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori, 

atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus.
25

 

b. Metode induktif 

Yakni pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat 

khususndari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum.
26

 

Dalam hal ini, untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan skripsi, maka penulis menggunakan metode deduktif, 

yakni dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang 

hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot, kemudian melakukan analisis terhadap 

data mengenai dasar hukum dan metode istinba>t} yang digunakan dalam penetapan 

hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot untuk memperoleh kesimpulan yang 

khusus.  

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian 

ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling 

berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dari masing-

masing bab tersebut, dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling terkait satu sama lain. 

Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga 

dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang 

logis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan  adalah sebagai berikut:  

                                                 
25

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
26

 Ibid., 28. 



Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang merupakan pola dasar yang memberikan 

gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis 

data dalam penulisan skripsi ini. Yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: 

pertama, mengenai pengertian dan landasan hukum jual beli. Kedua, mengenai rukun dan 

syarat jual beli. Ketiga, macam dan bentuk jual beli. Keempat, pengertian konsumsi. Kelima, 

etika konsumsi dalam Islam. Keenam, metode istinba>t} hukum 

Bab ketiga, mengemukakan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi pemaparan secara umum 

tentang: biografi Ima>m Ma>liki, pengertian fatwa MUI.   

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang 

valid. Analisa tersebut dilakukan terhadap dasar hukum Ima>m Ma>liki tentang hukum jual beli 

dan mengkonsumsi bekicot dan  analisis metode istinbat hukum jual beli dan mengkonsumsi 

bekicot ditinjau dengan fatwa majlis ulama‟ Indonesia (MUI).  

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan 

akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot dan analisis metode istinbat hukum bekicot menurut Ima>m Ma>lik 

ditinjau dengan fatwa majlis ulama‟ Indonesia (MUI), serta saran-saran dari penulis baik 

secara akademis maupun praktis.  
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BAB II 

JUAL BELI DAN MENGKONSUMSI BEKICOT  

DALAM ISLAM 

 

A. Jual Beli  

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba‟i yang menurut 

etimologi berarti menjual atau mengganti.
27

 Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah 

perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, 

sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan 

diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syari>’at, yang dimaksud pengertian 

jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan 

ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.
28

  

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya, antara lain:  

a. Menurut ulama H{anafiyah:  

 ُمَ اَاَلُ  َماٍل ِ َاٍل َعَل  َوجٍه َ ُصووٍ 

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 
dibolehkan).” 

 

b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu‟:  

                                                 
27

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana,2010), 67.  
28

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2010), 40.   



ِليًكا  ُمَقابَ َلُ  َماٍل ِ َاٍل ََ

Artinya: Pe tuka a  ha ta de ga  ha ta u tuk kepe ilika . 29
 

Menurut pengertian lain, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas 

dasar saling rela atau pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu benda 

alat tukar yang sah). 
30

 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian 

tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua 

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan sya>ra’ dan disepakati.  

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga 

bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 

sya>ra’. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda 

tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan 

penggunaannya menurut sya>ra’.31
 

 

 

2. Landasan Hukum Jual Beli 

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma‟, yakni:  

a. Al-Quran, di antaranya: 
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah  (Bandung: Puataka Setia, 2006), 73-74.   
30

 Suhrawardi k. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.   
31

 Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 56.   



. . .   
  ) . . . .  275: ال قرة َ 

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

 . . .      
   ). . . 29َ :الن اء  

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama-suka di antara 

kamu” 

 

 

b. As-Sunah, di antaranya:  

ُرْورٍ : َاي الَكْ ِب َأْطَيُب؟  َ َقاَل : م .ُ ِ َ  النِِ و رواا ال زار ُ. َعَ ُ  الرُجِ  بَِيِدِا وَُك  بَ ْيٍ  َم  ْ
  َوصححه احاكم عن ر اع  ابن الرا  

 

 “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 

„Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” 

 

Maksud mabru>r dalam hadith di atas adalah jual-beli yang terhindar dari 

usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.  

َا ال َ ْيُ  َعْن تَ رَاٍض    َرواا ال يهق  وابن ماجهَُواَِ

 

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi.”  

 

 

 

 
 

c. Ijma‟  

Ulama‟ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mamapu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 



Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus 

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
32

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan 

pendapat. Menurut ulama H{a>nafiyah, rukun jual beli adalah ija>b dan qabu>l yang 

menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.  

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:  

a. Ba>i’ (penjual) 

b. Mushtari> (pembeli) 

c. S{hi>ghat (ija>b dan qabu>l) 

d. Ma’qu>d ‘ala>ih (benda atau barang)
33

 

Adapun masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebagai sahnya jual beli. Berikut dijelaskan syarat-syarat jual beli yaitu, syarat 

terjadinya akad (in‟iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafa>dz), dan 

syarat luzu>m.
34

 

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari 

pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, 

menghindari jual beli ghara>r (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.  

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, 

yaitu:  

1.  Menurut Ulama H{a>nafiyah  

                                                 
32

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,75.   
33

 Ibid., 75-76.   
34

 Ghuf o  A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121.   



Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama H{a>nafiyah berkaitan dengan syarat 

jual beli adalah:  

a. Syarat Terjadinya Akad (In‟iqad)  

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara >‟. Jika persyaratan ini 

tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama H{a>nafiyah menetapkan 

empat syarat, yaitu sebagai berikut: 

1) Syarat A>qid (orang yang akad)  

   A>qid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. Berakal dan muma>yyiz 

Ulama H{a>nafiyah tidak mensyaratkan harus baligh.  

b. A>qid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. 

Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.  

2) Syarat dalam akad  

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ija>b dan qabu>l. Namun 

demikian, dalam ija>b dan qabu>l terdapat tiga syarat berikut:  

a. Ahli akad  

Menurut ulama H{a>nafiyah, seorang anak yang berakal dan 

muma>yyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli 

akad. Ulama Ma>likiyah dan H{a>nabilah berpendapat bahwa akad anak 

muma>yyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama 

Sha>fi’i >yah, anak muma>yyiz yang belum baligh tidak dibolehkan 

melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih 

bodoh).  

b. Qabu>l harus sesuai dengan ija>b  



c. Ija>b dan qabu>l harus bersatu artinya berhubungan antara ija>b dan qabu>l  walaupun 

tempatnya tidak bersatu.  

3) Tempat akad  

4) Ma’qu>d ‘a>laih (Objek akad)    

b. Syarat pelaksanaan akad  

c. Syarat sah akad  

d. Syarat luzu>m 

2. Menurut Ulama Ma>likiyah  

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Ma>likiyah yang berkenaan 

dengan a>qid (orang yang berakad), sighat, dan ma’qu>d ‘a>laih (barang) adalah:35  

a. Syarat a>qid  

1) Penjual dan pembeli harus muma>yyiz  

2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil  

3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak 

sah 

4) Penjual harus sadar dan dewasa  

b. Syarat dalam sighat  

1) Tempat akad harus bersatu  

2) Pengucapan ija>b dan qabu>l tidak terpisah 

c. Syarat barang yang dijual belikan 

1) Bukan barang yang dilarang syara>’ 

2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr dan lain-lain 

3) Bermanfaat menurut pandangan syara>’ 

4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad  

                                                 
35

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 80.   



5) Dapat diserahkan36    

3. Menurut Ulama Sha>fi’i>yah   

Ulama Sha>fi’i >yah mensyaratkan yang berkaitan dengan aqid, sighat, dan 

ma’qu>d ‘ala>ih, persyaratan tersebut adalah: 

a. Syarat A>qid  

1) Dewasa atau sadar  

Pelaku jual beli harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama 

dan hartanya. Dengan demikian akad anak muma>yyiz dipandang belum sah. 

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak  

3) Islam  

 Dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab al-Qur‟an atau kitab-

kitab yang berkaitan denga agama, seprti hadith, kitab-kitab fiqh dan juga 

membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan pada antara lain firman 

Allah surat al-Nisa‟ ayat 141   

 ًَ ُؤِمِنْ َ َ ِ ْي
 َوَلْن َ َْعَ  ااُ لِْلَكِ رِْيَن َعَل  ام

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 

untuk memusnahkan orang-orang beriman” (QS. Al-Nisa: 141) 

 

4)  Pembeli bukan musuh  

 Umat islam dilarang menjual barang khususnya senjata kepada musuh yang 

akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.  

b. Syarat Sighat 

1) Berhadap-hadapan  

2) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad  

Tidak sah mengatakan “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”. 

                                                 
36

 Ibid., 81. 



3) Qabu>l yang diucapkan oleh orang yang dituju dalam ija>b 

Orang yang mengucapkan qabu>l haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang 

yang mengucapkan ija>b kecuali jika diwakilkan  

4) Harus menyebutkan barang atau harga  

5) Ketika mengucapkan sighat harus beserta niat  

6) Pengucapan ija>b dan qabu>l harus sempurna  

7) Ija>b dan qabu>l tidak terpisah  

8) Antara ija>b dan qabu>l tidak terpisah dengan persyaratan yang lain  

9) Tidak berubah lafadz 

10) Bersesuaian antara ija>b dan qabu>l secara sempurna  

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu  

12) Tidak dikaitkan dengan waktu   

c. Syarat barang yang dijual belikan   

1) Suci 

2) Bermanfaat  

3) Dapat diserahkan  

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain 

5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad
37

  

4. Menurut Ulama H{a>nabilah  

Menurut ulama H{a>nabilah persyaratan jual beli terdiri atas beberapa syarat 

antara lain:  

a. Syarat a>qid   

1) Dewasa  
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  A>qid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-

barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur 

kemaslahatan.
38

 

2) Ada keridhaan  

  Masing-masing pelaku jual beli harus saling meridhai, yaitu tidak ada 

unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk 

memaksa seperti hakim atau penguasa. Ulama H{a>nabilah menghukumi makruh bagi 

orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang 

mendesak yang harga diluar harga lazim.  

 b.  Syarat akad jual beli  

1) Berada ditempat yang sama  

2) Tidak terpisah  

3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang 

tidak berhubungan dengan akad  

c. Syarat barang yang dijual belikan  

1) Harus berupa harta, barang yang dijual belikan adalah barang-barang yang 

bermanfaat menurut pandangan syara>‟. 

2) Milik penjual secara sempurna  

3) Barang dapat diserahkan ketika akad  

4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli  

5) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad  

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.seperti barang, harga, 

pelaku jual beli harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut 

menjadi tidak sah, seperti riba.
39
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Ikhtisar persamaan dan perbedaan antara mazhab tentang syarat jual beli 

adalah sebagai berikut:  

1) Syarat yang berkaitan dengan a>qid  

Semua mazhab sepakat bahwasanya seorang a>qid harus muma>yyiz, namun mereka 

berbeda pendapat tentang syarat baligh. H{a>nafiyah dan Ma>likiyah menganggap 

sebagai syarat nafa>dz, sedang Sha>fi’i>yah dan H{a>nabilah memasukkannya sebagai 

syarat in’aqad sedang menurut H{a>nabilah merupakan syarat nafa>dz. 

2) Syarat yang berkaitan dengan sighat  

Seluruh madzhab sepakat bahwasanya sighat akad jual beli harus dilaksanakan 

dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak 

digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu 

tertentu.  

3) Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli  

Pada prinsipnya seluruh madzhab sepakat bahwasanya obyek akad 

haruslah berupa mal mutaqa>wwim, suci, wuju>d (ada), diketahui secara jelas dan 

dapat diserah terimakan. Dalam hal jiha>lah (ketidak jelasan obyek akad) 

menurut H{a>nafiyah mengakibatkan fasid, sedang menurut jumhur berakibat 

membatalkan akad jual beli. Mengenai hak milik, menurut H {a>nafiyah 

merupakan syarat nafa>dz sedang menurut jumhur merupakan syarat in‟aqad.40
  

4. Macam dan Bentuk Jual Beli  

a. Jual beli yang terlarang dan tidak sah  

Barang-barang yang dilarang memperjualbelikan, serta membatalkan ija>b 

qabu>l ada bermacam-macam, yaitu:  
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1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi dan lain-lain.  

2) Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil 

keturunannya. Jual beli batal, karena barang-barangnya tidak kelihatan ukurannya, 

Rasulullah Saw bersabda:  

ُهَ ا قَاَل نَ َه  َرُ وُل اا و م  رواا َُعْ ٍب الَ ْحِ   َعْن . َعْن اْبِن ُعَ َر َرِضَي اا َعن ْ
َال خارى  

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, tpelah melarang Rasulullah Saw menjual mani binatang”41
 

 

3) Yang diperjual belikan itu tidak diketahui berapa banyaknya dan berapa timbangannya.  

4) Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan ibunya. 

Dilarang memperjual belikan, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.  

5) Bai‟ muhaqallah, haqalah berarti sawah, tanah, dan kebun, maksudnya disini ialah 

menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama, 

karena ada persangkaan riba di dalamnya.  

6) Bai‟ mukh{adharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini 

dilarang karena barang tersebut masih samar, dan tidak ada manfaatnya.  

7) Bai‟ mu>lamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang 

menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang 

yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung 

tipuan dan mungkin merugikan kepada salah satu pihak.  

8) Bai‟ mu>nabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, 

“lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang 

ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena 

tidak ada ija>b qabu>l yang sah dan kemungkinan terjadinya tipuan.  
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9) Bai‟ muzanabah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Hal ini 

dilarang oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya 

َناَبَذِة 
ُ
َََمَ ِ  وام ُ

َحاَضَرِة َوام
ُ
َحاقَ َلِ  وام

ُ
ِا َعِن ام َعْن اََنٍس َرِضَي اا َعْنُه قَاَل نَ َه  َرُ ْوُُ

زَابَ َنِ  
ُ
 َىرواا ال خارُوام

“ Dari Annas r.a, ia berkata, Rasulullah melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, 

mulammasah, dan muzabanah”42
 

 

10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Sha>fi‟i 

penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama, seperti seorang berkata 

“kujual buku ini seharga Rp 1000,- secara tunai, dan harga Rp 2000,- secara berhutang. 

Kedua, seperti seorang berkata “aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu ini harus 

menjual tasmu padaku”. Hal ini dilarang agama karena jelas menimbulkan riba.  

11) Penjualan yang bersyarat, misalnya seorang berkata “aku jual barang ini kepadamu 

seharga Rp. 1000,- dengan syarat kalau engkau mau meminjamkan kepadaku barangmu 

seharga seribu pula”. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak dijelaskan mana yang 

sebenarnya dari harga yang kedua macam itu.  

12) Bai‟ ghara>r, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
43

 

Tindakan al-ghara>r ada yang bersifat perkataan atau perbuatan. Contoh perbuatan al-

ghara>r adalah memberi cat suatu benda untuk menyembunyikan cacat atau jenisnya. 

Sedangkan contoh dari perkataan al-ghara>r adalah ucapan bohong yang membuat 

seseorang melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang mengatakan 

keunggulan suatu produk.
44

  

b. Jual beli yang terlarang tetapi sah  
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1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-

benda dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, 

kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di 

pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara  kota dan kampung. Tapi apabila 

orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.  

2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seorang berkata “tolaklah 

harga tawarannya itu nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini 

dilarang karena akan menyakitkan orang lain.  

3) Jual beli dan najasy, ialah seorang yang menambah atau melebihi harga temannya 

dengan maksud memancing-mancing orang agar itu agar mau mambeli barang 

kawannya.  

4) Menjual di atas penjualan orang lain, seperti seorang berkata “kemballikan saja barang 

itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari 

itu”.45
 

B. Konsumsi Dalam Islam 

1. Pengertian Konsumsi 

Manusia baik secara individu maupun kelompok secara bersama-sama 

menghadapi banyak masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul karena ketidakstabilan 

keinginan manusia apabila dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. 

Keinginan manusia dapat dijadikan tidak terbatas jumlahnya karena manusia tidak pernah 

puas, keinginan yang satu terpenuhi muncul keinginan yang lain dan seterusnya. Maka 

dari itu manusia memperjuangkan seluruh hidupnya untuk memuaskan keinginan yang 

tiada hentinya, tetapi mereka semuanya tidak dapat memberi kepuasan bagi mereka. 
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Sebenarnya itulah sifat dari keinginan yang memerlukan usaha manusia untuk memenuhi 

keinginannya yang terus bertambah.  

Dijelaskan secara umum bahwa dalam ilmu ekonomi, konsumsi berarti 

penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (the use of goods and 

services in the satisfaction of human wants). Konsumsi harus dianggap sebagai maksud 

serta tujuan yang esensial dari para produksi. Atau dengan perkataan lain, produksi 

adalah alat bagi konsumsi melalui kenyataan-kenyataan itu, maka dapatlah di ambil 

kesimpulan bahwa produksi itu diperlukan semasih diperlakukan pula konsumsi.
46

  

Setiap orang muslim wajib mempergunakan waktunya untuk kepentingan agama, 

kepentingan diri dan keluarga untuk usaha guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal 

ini dapat dilakukan dengan bekerja untuk mendapatkan makanan dan barang-barang 

konsumsi lainnya karena sikap masa bodoh dan tidak mau bekerja bertentangan baik 

dengan sifat manusia maupun dengan ajaran Islam. 

Sedangkan menurut Mannan
47

 konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi 

adalah penyediaan penawaran. Kebutuhan konsumen yang kini telah diperhitungkan 

sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi sendiri-sendiri 

dan perbedaan antar ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi 

terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak 

mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.  

Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, 

semakin kita terkalahkan oleh fisiologik karena faktor-faktor psikologis, cita rasa seni, 

keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer. Semua faktor ini memainkan peran yang 
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semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriyah konteks dan kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis kita. Dalam suatu masyarakat primitive, konsumsi sangat sederhana karena 

kebutuhannya sangat sederhana, tetapi peradaban modern telah menghancurkan 

kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini.
48

  

Dalam hal konsumsi, al-Qur‟an memberi petunjuk yang sangat jelas kepada kita. 

Ia mendorong penggunaan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta 

melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga 

melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik, sesuai 

dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 168:  

              
        

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu.”49
 

 

Disini Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di 

dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh 

Allah kepada mereka. Ia juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah 

syaitan karena sesungguhnya syaitan berusaha menggoda manusia untuk mau 

mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.
50

 

                                                 
48

 Ibid., 92.   
49

 Muhammad Shohib Tohir, Al-Qur‟an dan Terjemah (Jakarta: Jabal Roudhoh Jannah, 2010), 25.   
50

 Yusuf Qardhawi, Halal da  Ha a  Dala  Isla , Te j. Mu’a al Ha idy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1982), 41.   



Dalam hal ini M. Abdul Mannan,
51

 berpendapat bahwa konsumsi Islam 

dikendalikan oleh lima prinsip:  

a. Prinsip keadilan  

b. Prinsip kebersihan  

c. Prinsip kesederhanaan  

d. Prinsip kemurahan hati  

e. Prinsip moralitas alam  

Oleh sebab itu untuk mencapai tujuannya dalam bidang ini, Islam melarang 

penggunaan segala metode pembelajaran yang mengaruh pada pemborosan yang 

menyebabakan kerugian moral dan sosial. Mereka yang kelebihan harta dianjurkan untuk 

bersedekah demi kebajikan amal shaleh dan kepentingan kesejahteraan publik daripada 

dihambur-hamburkan demi nafsu kesenangan dan kemewahan.  

Islam, pada hakekatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan 

dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk 

meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak 

perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak 

konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi ciri khas dari 

konsumsi Islam.
52

 

Maka dari pembahasan di atas, dapat di ambil pengertian bahwa konsumsi dalam 

ekonomi Islam adalah menggunakan (memanfaatkan) barang atau jasa yang halal dan 

baik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konsumsi itu sendiri merupakan bagian 

akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan, kekayaan diproduksi hanya untuk 

dikonsumsi.    
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2. Etika Konsumsi dalam Islam 

Akhlak yang baik adalah tulang punggung agama dan dunia. Bahkan kebijakan itu 

adalah akhlak yang baik. Karena Nabi Saw di utus untuk menyempurnakan akhlak-

akhlak yang mulia. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik disukai 

Rasulullah dan paling dekat dengan majlis Nabi di hari kiamat nanti. Orang yang 

berakhlak baik telah berhasil mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.
53

  

Apabila etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan 

antara apa yang benar (the right) dari apa yang salah (the wrong), maka padanan kata 

yang lebih dekat dengan makna tersebut dalam Islam adalah khuluq, khair, qist, birr, adl, 

haq, dan taqwa .
54

 Dibidang ekonomi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi 

barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Konsumsi berlebih-

lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk 

dalam Islam dan disebut dengan istilah ishraf  (pemborosan) atau tabdhi>r (menghambur-

hamburkan harta tanpa guna). Tabdhi>r berarti mempergunakan harta dengan cara yang 

salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang 

melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup 

beberapa jenis penggunaan harta yang hampir-hampir sudah menggejala pada masyarakat 

yang berorientasi consumer.
55

 

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material 

manusia yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkan energi manusia dalam 

mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniyah yang bukan perluasan lahiriyah, 

telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modern dunia 
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barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun 

rupanya telah mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan 

material. Sekarang ini, kemajuan berarti semakin tingginya tingkatan hidup yang 

mengandung arti meluasnya kebutuhan-kebutuhan yang menambah rasa ketidakpuasan 

dan kekecewaan akan hal-hal sebagaimana adanya, sehingga nafsu untuk mengejar 

tindakan konsumsi yang semakin tinggipun semakin bertambah. Maka dari segi 

pandangan modern, kemajuan suatu masyarakat dinilai dari sifat kebutuhan-kebutuhan 

materialnya.
56

   

Masyarakat Muslim, baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi 

atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. 

Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika. Sehingga tidak bebas mutlak dalam 

menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.  

Manusia bebas untuk mengkonsumsi barang-barang yang baik dan halal dengan 

catatan tidak melampaui batas kewajaran. Karena konsumsi yang berlebihan (melampaui 

batas kewajaran) merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Islam 

menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang.  

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu 

sendiri di anggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang diciptakan 

Allah adalah untuk manusia. Oleh karena itu orang mu‟min berusaha mencari kenikmatan 

dengan mentaati perintah-Nya dan memuakan dirinya dengan anugerah yang telah Allah 

ciptakan untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dilarang dalam 

Islam selama keduanya tidak merusak kehidupan manusia.  
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Seorang muslim dalam berkonsumsi harus berpedoman pada nilai-nilai Islam. 

Oleh karena itu ia dilarang semata-mata menggunakan hawa nafsunya dalam 

berkonsumsi. Perilaku konsumsi seorang muslim didasari oleh kesadaran bahwa ia dalam 

memenuhi kebutuhannya tidak bisa dilakukan sendiri melainkan membutuhkan bantuan 

orang lain. Kesadaran akan perlunya orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

mendorong seorang muslim untuk tawa>dhu’.  

Prilaku konsumsi yang didasarkan pada al-Qur‟an dan H{adi>th akan berdampak 

positif bagi konsumen di antaranya:  

a. Konsumen akan mengkonsumsi suatu barang (jasa) pada tingkat yang wajar dan tidak 

berlebihan. 

b. Tingkat kepuasan konsumen tidak didasarkan atas banyak atau sedikitnya barang yang 

dikonsumsi, tetapi didasarkan atas banyak atau sedikitnya barang yang dikonsumsi berguna 

bagi kemaslahatan hidupnya.  

c. Konsumen tidak akan mengkonsumsi barang-barang haram atau barang yang diperoleh 

dengan cara haram, seperti mengkonsumsi makanan atau minuman beralkohol, 

mengkonsumsi barang dari hasil menjarah, mencuri dan merampok.  

d. Konsumen tidak akan memaksa dirinya untuk berbelanja barang-barang diluar jangkauan 

penghasilannya.
57

   

Terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi teori perilaku konsumsi, 

yaitu:  

1) Seorang muslim harus meyakini dengan keimanan akan adanya hari kiamat dan kehidupan 

akhirat. Denagn demikian cakrawala waktu kehidupan menjadi lebih panjang, tidak hanya 

kehidupan didunia tetapi juga menjangkau kehidupan setelah mati. Keyakinan ini membawa 

dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu: pertama, pilihan jenis konsumsi akan di 
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orientasikan pada 2 bagian yaitu yang langsung dikonsumsi untuk kepentingan didunia dan 

kepentingan diakhirat. Jenis konsumsi terakhir ini tidak tercakup dalam rasionalitas Max 

Weber, kecuali jika memiliki dampak seketika bagi kepuasan manusia.  

2) Sukses dalam kehidupan seorang muslim di ukur dengan moral agama Islam, dan bukan 

dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula 

kesuksesan yang dicapai.  

3) Harta merupakan anugerah Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya 

bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk 

mencapai tujuan hidup jika di usahakn dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya, harta 

juga dapat menjerumuskan kehidupan manusia kedalam kehinaan jika di usahakan dan 

dimanfaatkan tidak sejalan dengan ajaran Islam.
58

 

Demikian pula konsumen berhak memperoleh informasi, misalnya yang 

menyangkut makanan, dari bahan apa saja barang yang dibuat, dan bagaimana proses 

pembuatannya, apakah halal atau tidak. Juga menyangkut label yang digunakan jangan 

sampai menyimpang atau mengusik nilai-nilai religius dan budaya, adat istiadat yang 

berlaku.
59

 

C. Metode Istinba>t} Hukum  

1. Pengertian Metode Istinba>t} 

Secara etimologi istinba>t} berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). 

Sedangkan hukum mempunyai arti hukum, peraturan dan kekuasaan. Sehingga dapat dipahami 

bahwa istinba>t} hukum al-Qur'an adalah menemukan dan mengambil hukum dari al-Qur'an. 

Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan makna-makna dari nas}s}}-nas}s}} yang terkandung 

didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriyah.  

2. Cara Penggalian Dalil 
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Cara penggalian dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam yaitu sebagai 

berikut:  

a. Ijma‟  

Secara etimologi ijma berarti kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan 

sesuatu. Sedangkan menurut ahli U{sul Fiqh ijma‟ adalah kesepakatan seluruh mujtahid 

Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas suatu Hukum syara‟ 

pada peristiwa yang terjadi.  

b. Qiyas  

Menurut bahasa qiyas berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu 

dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa 

qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas} dengan sesuatu 

yang disebutkan hukumnya oleh nas}, disebabkan kesatuan „illat hukum antara keduanya.  

Qiyas menurut istilah U{su>l Fiqh adalah satu cara penggunaan ra‟yu untuk menggali 

hukum syara>’ dalam hal-hal yang nas} al-Qur‟an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya 

secara jelas.
60

 Sedangkan pengertian qiyas menurut sebagian ulama sebagai berikut:  

Menurut al-Ghazali qiyas adalah: 

ُهَ ا بَِأْمٍر َجاِمٍ  بَينَ ُهَ ا ِمْن اِثْ َ اِت ُحْكٍم  َُ ا َأو نَ ْ ِيِه َعن ْ ََ َََْ  َمْعُلْوٍم َعَل  َمْعُلوٍم ِِ اثَ اِت ُحْكٍم 
 َأو نَ ْ ِيِه َعنُهَ ا 

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal 
menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya 

disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau 

peniadaan hukum.” 

 

Menurut Qadhi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi di atas dan 

disetujui oleh kebanyakan ulama‟, yaitu:  
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نَ ُهَ ا  ُهَ ا بَِأْمٍر َجاِمٍ  بَ ي ْ َُ ا َأو نَ ْ ِيِه َعن ْ ََ َََْ  َمْعُلوٍم َعَل  َمْعُلوٍم ِِ اِثْ َ اِت ُحْكٍم   
“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal 
menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya 

disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.”61
   

 

Menurut Abu Zahrah definisi qiyas adalah: 

َاِكَها ِِ ِعلِ   احَااُ  ْشِِ ُِ ِْْ َمْنُصْوٍو َعَل  ُحْكِ ِه بَِأْمٍر َاَخَر َمْنُصْوٍو َعَل  ُحْكِ ِه  أَْمٍر َغ
  اُحْكمِ 

“Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada 
perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam „illat 
hukumnya.”62

 
 

Dengan pengertian seperti ini, maka ulama U{su>l Fiqh sepakat menyatakan bahwa 

proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (isbat 

al-hukm wa insya’uh), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (al-kasyf 

wal-izhhar lil-hukm) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.
63

 

Qiyas dapat dibagi menjadi dua, pertama qiyas qath’i> dan kedua qiyas dzanni. Qiyas 

qath’i> yaitu apabila „illat yang ada pada cabang qiyas itulah juga yang didapat pada pokok 

qiyas. Seperti qiyas “memukul” dengan “menghardik”, „illat dalam keduanya ialah menyakiti 

dalam menghardik didapat juga pada cabang qiyas ialah memukul. Qiyas dzanni ialah qiyas 

yang „illat hukum yang ada pada pokok itu sendiri tidak diyakini adanya pada pokok qiyas 

atau pada kedunya. Seperti mengqiyaskan jahe dengan gandum yang diduga „illat haramnya 

pada pokok qiyas karena bahan makanan, mungkin juga „illat haramnya karena sesuatu yang 

ditakar atau ditimbang atau mungkin karena biji-bijian yang tahan lama disimpan. Maka „illat 
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yang seperti itu tidak dipastikan yang mana, baik pada pokok qiyas maupun pada cabang 

qiyas.
64

   

Pembagian qiyas daat dilihat dari dua aspek, pertama aspek kekuatan „illat pada ashal 

dan far‟ dan kedua aspek jelas dan tidaknya „illat, yaitu: 

1) Dari aspek kekuatan „illat pada ashal dan far‟, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a) Qiyas al-Awlawiy, yaitu qiyas dimana „illat pada far‟ lebih kuat daripada hukum ashal. 

b) Qiyas al-Musawiy, yaitu qiyas dimana „illat pada hukum far‟ sama dengan „illat pada 

hukum asal.  

c) Qiyas al-Adna, yaitu qiyas dimana „illat pada hukum far‟ kurang jelas dari „illat pada 

hukum asal. Contohnya: perasan buah-buahan diqiyaskan dengan khamr.  

2) Dari aspek jelas dan tidaknya „illat, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:  

a) Qiyas al-Ma‟na, yaitu qiyas dimana asalnya satu nas karena far‟-nya semakna dengan 

asalnya.  

b) Qiyas al-Syabah, yaitu qiyas yang hukum far‟ nya dapat diketahui dengan cara 

mengqiyaskan pada salah satu dari beberapa asal dalam beberapa nash yang 

keadaannya lebih mirip dengan far‟.65
   

c. Istihsan  

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu”. 

Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Abu Hasan al-Karkhi (Hanafiyyah), 

sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah dalam kitab Usul Fiqh nya, Istihsan 

adalah “penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang 

dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada 

alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”.  

d. Maslahah  
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Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. 

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila 

dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu 

kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab 

diperolehnya manfaat lahir dan batin. 

Secara terminologi, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya 

maslahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara 

tujuan-tujuan syara”. Adapun tujuan syara yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu: 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

e. Istishab  

Secara etimologi, istishab berarti “minta bersahabat” atau “membandingkan sesuatu 

dan mendekatkannya”. Secara terminologi istishab adalah membiarkan berlangsungnya suatu 

hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih diperlukan ketentuannya sampai 

sekarang, kecuali jika ada dalil lain yang merubahnya. 

f. „Urf  

„Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang 

diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut 

istilah adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya 

sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut 

juga adat kebiasaan. 

g. Syar‟u Man Qablana 

Syar‟u man qablana berarti syari‟at sebelum Islam. Muhammad Abu Zahrah, 

menyatakan apabila syari‟at sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum 

itu hanya berlaku bagi mereka, maka tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Tetapi, 

apabila hukum-hukum itu bersifat umum maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh 

umat, seperti hukuman qisas dan puasa  yang ada dalam al-Qur‟an. 



h. Mazhab S{aha>bi> 

Mazhab S{haha>bi> berarti “pendapat para sahabat Rasulullah Saw”. yang dimaksud 

pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, 

baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat dan hadis tidak menjelaskan 

hukum kasus yang dihadapi sahabat itu, di samping belum adanya ijma para sahabat yang 

menetapkan hukumnya. 

i. Sadd az-Zari‟ah 

Secara etimologi, zari‟ah berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu” atau identik 

dengan wasilah (perantara). Ada juga yang mengkhususkan pengertian zari‟ah dengan 

“sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan”. Tetapi 

menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (pakar fiqh Hanbali) zari‟ah berarti umum, zari‟ah 

mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan sadd az-zari’ah dan yang 

dituntut untuk dilaksanakan, disebut fath az-zari’ah.
66

 

Logika berfikir yang digunakan Ima>m Ma>lik dalam menetapkan hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot adalah mubah (boleh) dengan menggunakan qiyas yang menyamakan 

hewan bekicot dengan belalang karena bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem 

transportasi darah merah. Sedangkan logika berfikir yang digunakan Fatwa (MUI) adalah 

dengan menyamakan pendapatnya Ima>m S{hafi’i> yang menyatakan bahwa hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot adalah haram dengan pendapat bahwa bekicot itu termasuk hewan 

hasyarat (menjijikkan).  
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