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ABSTRAK 

 

Rizki.Hamdan. 2018.“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin   Kucing 

Ras Di “Lolly Pet Shop” di Kota Ponorogo”.Skripsi. Jurusan Muamalah 

Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Atik Abidah M.S.I. 
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Sewa jasa atau ijarah adalah akad dari sekian banyak akad yang ada dalam 

fiqh mu‟amalah. Prakteknya pun banyak dilakukan dengan berbagai macam bentuk 
dan cara. Hal ini juga terjadi pada sewa jasa kawin kucing yang dilakukan di toko 

hewan Lolly Petshop. Sesuai dengan hadith Rasulullah yang melarang jual beli 

sperma hewan dengan praktik sewa jasa kawin kucing yang dilakukan di Lolly 

Petshop jelas menimbulkan polemik boleh tidaknya sewa jasa tersebut dilakukan 

sedangkan perbuatan atau sistem tersebut terkait penentuan biaya sewanya dan hal ini 

sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara luas pada umumnya. Berawal dari 

masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Petshop di Kota 

Ponorogo.” 

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap akad sewa jasa mengawinkan 

kucing ras di Lolly Petshop di kota Ponorogo. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap penentuan biaya mengawinkan kucing ras di Lolly Petshop di kota 

Ponorogo.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan teknis penggalian 

data menggunakan wawancara dan observasi. Teknis pengolahan data dengan editing, 

organizing, dan penemuan hasil serta analisis yang peneliti gunakan adalah dengan 

metode deduktif. 

Dari hasil analisa data dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

pertama, Akad sewa  jasa yang dilakukan di Lolly Pet Shop sudah sesuai dengan 

hukum syariat mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad ijarah. Memang dalam 

membayar sewanya dilakukan di awal sebelum hasil dari akad  terlihat dan berpotensi 

timbulnya gharar namun Pet Shop memberikan garansi uang kembali pada klien bila 

proses perkawinan gagal maka dari hal tersebut, unsur gharar sudah tidak ada. 

Kedua, dalam penentuan harga yang dilakukan pada sewa jasa kawin di Lolly Pet  

Shop belum memenuhi hukum syar‟i yang ada karena jelas hadith dan keterangan 

nashnya tidak membolehkan kecuali dengan akad hibah. Sedangkan untuk mahar 

dengan anak kucing sebagai pengurang harga termasuk akad murakkabah yang tidak 

dibolehkan karena mengandung unsur gharar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia secara tidak langsung 

dihadapkan oleh tuntutan untuk berinteraksi terhadap segala yang ada di 

sekitarnya baik itu benda mati maupun benda hidup. Cara inilah yang senantiasa 

dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari zaman dahulu 

hingga sekarang. Ketergantungan manusia terhadap makhluk lain inilah yang 

menjadikan manusia dijuluki sebagi makhluk sosial. Dalam Islam hubungan ini 

sering disebut muamalah. 

Muamalah merupakan objek paling luas yang harus digali manusia dari 

masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia 

yang senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut 

tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainya. Bahwa dalam agama 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan 

duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, maka  manusia dituntut untuk 

bermuamalah.
1
 

                                                           
1Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema 

Insani,2001), 108.   

1 
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Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari adalah ija>rah atau sewa menyewa dengan upah. Seperti yang 

dijelaskan di dalam al-Qur‟an surat al-T}alaq ayat 6 : 

َ ُ  اِ َْ ُ  ٍواَ ِ ْ اآََُ  َاْ  ُْا                  َِ ْ ا َْرَ ْ َ اَ ُ ْ اَ  آُُْ ُ َ اُ ُ  َرُ َ اَ ْ  َُِ  وا َُ ُْ
 َ َستُُْ ِ ُعاَ ُهاُ ْخَ ى 

 

Artinya: “Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka 

upahnya. Dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik, dan jangan kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS al-T}alaq : 6).
2
 

 

Ija>rah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa 

barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu 

tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang 

diketahui pula dengan ketentuan terdapat dua orang berakad, s}i>ghah, upah dan 

manfaat dari barang yang disewakan.
3
 Ija>rah ini mencakup barang maupun jasa 

yang dimaksudkan agar transaksi ini bisa sesuai dengan syara‟ dan dengan dasar 

suka sama suka.
4
 Zuhaily mengemukakan pendapat madhhab Hanafiyah bahwa 

ija>rah adalah transaksi manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. 

Sedangkan madhhab Malikiyah  mengatakan, ija>rah adalah perpindahan 

                                                           
2
 Departemen RI, Al-Qur’an, 817. 

 
3
Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz 4, (Damsyiq: Daarul Fikri,1989), 731. 

4
Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 69.  
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pemilikan manfaat tertentu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 

kompensasi tertentu.
5
  

Sejatinya dalam ber-muamalah semua bentuk transaksi diperbolehkan 

hingga ada dalil yang melarang transaksi tersebut sesuai dengan kaidah fiqh 

yakni “asal dari sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang 

mengharamkannya”. Dalam hal ini termasuk pula bentuk akad ija>rah yang 

mendasari prinsip muamalah agar terjadinya transaksi yang sehat dan sesuai 

dengan syara‟. 

Berbicara tentang ija>rah sudah tentu tidak bisa lepas dari ujrah atau 

upah. Ija>rah dan ujrah sangat berkaitan erat karena hasil dari ija>rah itu sendiri 

adalah ujrah, tentunya dengan ketentuan yang telah disepakati.
6
 Islam sangat 

memperhatikan ujrah sebagai sebuah keadilan sebagai imbalan atas jasa yang 

telah dilakukan pada akad  ija>rah dengan membayar sejumlah uang atau barang 

yang bisa digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli.
7
 Penentuan biaya sewa 

tergantung akad kesepakatan kedua belah pihak baik penyewa maupun yang 

menyewakan jasa selama itu tidak melanggar syariat Islam dan diperbolehkan 

akadnya. Terdapat hadith yang berkaitan dengan ujrah yakni : 

َ اَ ْ َ ُ ا َُْ َ اَ ْ ا ََِ اُا ُ ُهُا  وْاُ ْ واوَاِ  ُْ

                                                           

 
5
Ismail  Nawawi,  Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

186. 

 
6
Al Ghazali, Al Wajiz, (Beirut: Daarul Fikri,1994), 187.  

7
Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 

Madzhab,terj. Mitahul Khairi (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif,2014),318.  
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Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah 
dari Ibn Umar)

8
 

 

Dalam penentuan harga sewa atau ujrah terdapat beberapa keterangan 

yang dapat digunakan berkaitan dengan ija>rah seperti hadi>th yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhori : 

َ ِاْ َ اْ ِ اِ  َُْ وِ ْ َ اَاْ اَاِلِياْ ِ اوَحَ ِ ا ْْ َحَدثََُ  اُمَسَدٌداَحَدثََُ  َاْ ُدو َ وِرِثاَ ِ 
ِاَصَلىاوهُاَاَلْ ِها ُهَم ا َ َلانََُهىاو َ ِِ َاْ انَ ِ ٍعاَاْ اوْ ِ اُاَمَ اَرِ َياوهُاَا ُْ

ا9(ر و او  خ رى)َ َاَلَ اَاْ اَاْسِباو َفْحِ ا  

Artinya : “Disampaikan oleh Musaddad disampaikan oleh Abdul Warits dan 
Isma‟il ibn Ibrahim dari Ali ibn Hakam dari Nafi‟ dari Ibn Umar RA 

berkata Nabi saw. melarang (mengambil) upah pejantan” (H.R. 

Bukhari)
10

 

 

Keterangan hadi>th riwayat Bukhori menjelaskan tentang larangan 

pengambilan upah pejantan yang dilakukan dari akad menyewakan hewan untuk 

dikawinkan agar berkembangbiak dan menambah jumlah hewan ternak. 

Dimaksudkan dari hadi>th tersebut ialah larangan sewa karena letak objeknya 

yang kurang jelas yakni sperma pejantan.  Di samping hal tersebut terdapat juga 

riwayat dari Tirmidhi dari hadi>th Anas yang juga menjelaskan tentang hal yang 

sama yakni : 

                                                           

 
8
 Ash-Shan‟ani, Subulussalam (Surabaya:Al-Ikhlas,1995), 293.  

 
9
 Imam Bukhori, Shahih Bukhori jilid 1(Kairo: Daarul Fikri). 122-123. 

 
10

 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhori terj. Amirudin (Jakarta: 

Pustaka Azzam,1997), 107. 
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اَصَلى ِ ٍباَاَأَلاو َ ِِ ًَ اِمْ اِك ًا اااوهُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ اَاْ اَاْسِباو َفْحِ ااَ َ اَرُ 
اَم ِاو ََُ َخَ اَ ُهاِ او َ  َااْحَ ا َُُ ْ َ  ُاوَايَ َرُاْ َلاوِهاِ نَ اُنْ  ُِقاول:ا َُ ََُه ُ ا ََُق َلا

(ر و او رم ذى)  

Artinya : “Sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Kilab bertanya kepada Nabi 

SAW tentang upah mengawinkan unta, maka beliau melarangnya. 

Laki-laki itu berkata, kami diberi hadiah maka Nabi SAW memberi 

keringanan kepadanya dalam hal hadiah”. (H.R Tirmidhi)
11

 

 

Hadi>th di atas menyebutkan kebolehan berakad dalam mengawinkan 

hewan ternak yang di dalam hadi>th dicontohkan hewan unta dengan memberikan 

hadiah sebagai ganti upah dalam mengawinkan hewan tersebut. Perbandingan 

kedua hadi>th di atas adalah kalimat yang menjadi acuan dalam penyebutan jenis 

sewa hewannya. Untuk hadi>th riwayat Muslim,  membedakan akad sewa dan 

dengan akad hibah menjadi sandaran dalam hadi>th tersebut. 

Hal ini juga yang terjadi pada komunitas penggemar kucing ras yang 

jenisnya bermacam-macam, namun pada intinya jenis kucing yang lebih 

istimewa dibanding kucing biasa, dengan kelebihan bentuk tubuh yang lebih 

bagus, bulu yang lebih tebal dan halus serta sifat yang penurut dan jinak 

menjadikan poin plus bagi para pecinta kucing.
12

 Kesan ini yang menjadikan 

kucing ras menjadi salah satu gaya hidup manusia sekarang dengan memiliki 

salah satu jenis kucing tersebut. 

                                                           

 
11

 Ibnu Hajar, Fathul Baari ,109.   
12

 Arif Rahman, Pegawai Toko Lolly Pet Shop, Wawancara, pada tanggal 25 Mai 2017. 
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Salah satu cara agar kucing ras ini tetap terjaga kualitasnya yakni 

dengan mengawinkan betina dengan pejantan yang sama-sama baik kualitasnya 

baik yang sejenis maupun berbeda jenisnya. Dan interaksi ini biasa dilakukan 

antar pecinta kucing ras. Banyak hal yang terjadi dalam perkawinan ini mulai 

dari akad sampai penentuan harga sewa kucing. Umumnya kucing  jantanlah 

yang biasa dijadikan objek sewa untuk mengawini kucing betina yang dimiliki 

oleh pecinta kucing yang lain. Adapun dalam penentuan pembayaran sewanya 

tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang membayar dengan 

uang tunai dan ada pula pembayarannya menggunakan anak kucing hasil dari 

perkawinan tersebut, biasanya satu ekor kucing.
13

 

Melihat hal ini, merujuk pula pada hadi>th Rasulullah SAW yang 

disampaikan oleh Ibn Umar RA :  “Nabi saw. Melarang jual beli sperma jantan” 

diriwayatkan oleh Imam Bukhori tentang pelarangan jual beli sperma hewan, 

maka implikasi yang terjadi adalah bagaimana praktik perkawinan kucing ras 

tersebut, karena pada sejatinya perkawinan kucing ras ini tidak jauh dari yang 

telah disebut di atas. Selanjutnya dalam hal menakar biaya yang diperlukan untuk 

sewa kucing tadi, apa yang dijadikan ukuran untuk menghitung jumlah biaya 

yang dikeluarkan padahal dalam hal ini tidak bisa dilihat dan diukur karena 

kembali lagi bahwa yang dijadikan objek adalah sperma dari kucing pejantan. 

Jasa untuk sewa kawin kucing pada umumnya tidak ada patokan khusus 

untuk penentuannya akan tetapi biasanya penentuan harganya berdasarkan jenis 

                                                           
13

 Tri Retno Wulandari, Wawancara, pada tanggal 25Mei 2017. 
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dan kualitas kucing yang disewakan.
14

 Karena kembali ke awal pembahasan tadi 

bahwa tujuan mengawinkan kucing ras dengan kucing yang sama jenis dan 

kualitasnya bahkan lebih baik, ialah agar menghasilkan keturunan yang sama 

jenis dan kualitasnya bahkan bisa lebih baik lagi dari induknya. Hal ini juga bisa 

mengangkat harga dan prestise dari kucing itu sendiri.  

Selain itu ada satu cara lagi untuk dijadikan sebagai biaya sewa jasa 

kawin kucing yang pada umumnya dilakukan oleh pecinta kucing maupun toko 

hewan yakni dengan memberikan anak kucing hasil perkawinan tadi. Hal ini 

umum dan lumrah dilakukan sebagai ganti sewa jasa kawin kucing. Biasanya 

satu dari beberapa anak kucing yang lahir akan diberikan kepada yang 

menyewakan kucingnya, bilamana memang yang diinginkan dan diakadkan di 

awal begitu.
15

 Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi patokan secara tidak 

langsung biaya sewa jasa kawin kucing tersebut. Kembali lagi pada 

permasalahan sebelumnya, masalah yang timbul dari kegiatan muamalah dalam 

sewa jasa kawin kucing terletak pada ketidakjelasan takaran yang digunakan 

untuk menentukan biaya sewa karena memang tidak ada hal pasti yang 

digunakan untuk dijadikan ukuran.berbeda pada barang sewa lain yang 

ditentukan dengan hal bersifat fisik dan nampak barang yang disewa. Adanya 

                                                           
14

 Arif Rahman, Pegawai Toko Lolly Pet Shop, Wawancara, pada tanggal 25 Mai 2017. 
15

 Ibid., 
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ketidakjelasan ini mempengaruhi akad yang terjadi karena dalam Islam tidak 

diperbolehkan adanya gharar di dalam akad.
16

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema 

ini untuk meneliti kebenaran akad dan penentuan biaya sewa apakah sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syari‟ah atau belum di kota Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa 

Jasa Kawin Kucing Ras di “Lolly Pet Shop” di Kota Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap akad sewa jasa 

mengawinkan kucing ras di Lolly Petshopdi kota Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya mengawinkan 

kucing ras di Lolly Petshop di kota Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa jasa 

mengawinkan kucing ras di Lolly Petshop di kota Ponorogo  

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya 

mengawinkan kucing ras di Lolly Petshop di kota Ponorogo  

                                                           
16

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2008),157. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disamping berguna bagi penulis sebagai sarana untuk 

menerapkan dasar-dasar ilmu yang telah diperoleh dan juga untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum 

Islam, juga diharapkan berguna untuk : 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan masalah ini sekaligus menjadi bahan telaah penelitian. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan hukum 

Islam yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Manfaat Praktis 

  Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan tema ini dan bahan informasi bagi umat Islam untuk menerapkan 

hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

E. Kajian Pustaka 

Di dalam kajian pustaka ini penulis menyajikan data tentang penelitian 

yang telah ada dan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis 

bermaksud  demikian guna menghindari duplikasi dalam hal penelitian dan untuk 

menjaga orisinalitas penelitian sehingga apa yang dihasilkan dari penelitian ini 

murni dan baru serta menjadi kajian yang berguna. 
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Yang pertama penulis menghadirkan skripsi yang ditulis oleh Lutfi Aziz, 

mahasisiwa jurusan Mu‟amalah fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo, Semarang, 

yaitu “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa 

Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)”, skripsi ini 

menitikberatkan tentang akad sewa kawin sapi berkaitan dengan ija>rah dan 

hadith yang melarang tentang praktek kawin sapi.
17

 

Selanjutnya penulis menyertakan skripsi yang ditulis oleh Ahmad 

Barozah, mahasiswa fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yakni 

“Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa 

Bigaran Borobudur Magelang”, skripsi ini berfokus pada akad yang digunakan 

pada sistem inseminasi buatan yang dilakukan oleh para peternak sapi 

berdasarkan hadith yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
18

 

Penelitian yang akan diteliti ini berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Perbedaannya terletak pada penekanan terhadap besaran upah yang diberikan 

untuk akad sewa jasa kawin kucing. Perbedaan lainnya terletak pada tempat 

penelitian dilakukan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

                                                           
17

 Lutfi Aziz, “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin 

Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)”,(Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 
2012) 

18
 Ahmad Barozah, “Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Jualbeli Sperma Hewan Ternak Di 

Desa Bigaran Borobudur Magelang”,(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010) 
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 Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang dipakai penulis 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, 

mengamati hal-hal yang terjadi untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di kota Ponorogo.  

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.
19

 Di sini 

penulis mengamati tinjauan hukum Islam dalam praktek perkawinan kucing 

ras di Ponorogo dalam akad sewa dan penentuan biaya sewa kawin kucing 

ras dalam praktiknya. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai sebagai observer. 

Peneliti melakukan observasi langsung ke toko hewan dan para penggemar 

kucing ras dikota Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara 

langsung kepada pemilik toko hewan dan penggemar kucing ras yang berada 

di kota Ponorogo, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan 

penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama 

                                                           
19

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2000) 40.  
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penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti 

dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung.
20

 

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilakukan di kota Ponorogo secara umum 

dengan merujuk pada pemilik toko hewan tertentu dan penggemar kucing ras 

yang ada di kota Ponorogo. 

 

4. Data dan Sumber Data 

 Untuk menyusun penelitian ini penulis berusaha untuk mencari dan 

mengumpulkan data penelitian lapangan yang berkaitan yaitu : 

a. Data tentang cara para penggemar kucing mengawinkan kucing ras-nya 

baik tempat maupun interaksinya 

b. Data tentang penentuan biaya perkawinan kucing ras menurut ketentuan 

yang biasa digunakan oleh para penggemar kucing baik bentuk maupun 

jenisnya. 

 Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana data dapat 

diperoleh
21

, maka sumber data tersebut adalah : 

a. Responden yakni orang yang terlibat langsung dalam praktek perkawinan 

kucing ras yakni penggemar kucing ras (customer)di Lolly Petshop 

                                                           
20

 Ibid., 43. 
21

 Ibid., 45..  
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Ponorogo. Penulis mengambil 5 koresponden yang terdiri dari penggemar 

kucing ras (customer) di Lolly Petshop ponorogo. 

b. Informan yakni pemilik toko hewan Lolly Petshop di Ponorogo 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Interview/Wawancara 

Adalah cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung pada responden, data yang didapat dari hasil wawancara ini 

merupakan acuan untuk menilai keabsahan data (informasi).
22

 

Wawancara dilakukan kepada pemilik toko hewan serta 

penggemar kucing ras (customer) Lolly Petshop di Ponorogo. Wawancara 

ditujukan kepada penggemar(customer) kucing ras pada umumnya dan 

pada owner toko Lolly Petshop pada khususnya. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis.
23

 Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses 

transaksi sewa jasa antara pemilik toko dengan customer mulai dari akad 

yang terjadi sampai pada penentuan harga sewa  yang terjadi antara kedua 

belah pihak. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap 

                                                           
22

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Mode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 45. 
23

 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” Jakarta: Bumi Aksara , 2013, 143, 

http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. 
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proses berlangsungnya sewa jasa kawin kucing guna untuk mengetahui 

cara penentuan harga sewa jasa tersebut. 

c. Metode Dokumentasi 

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung. Data tersebut 

berupa dokumentasi foto saat wawancara, rekaman dan data hasil 

observasi.
24

 

6. Teknik Pengolahan Data 

 Adapun proses setelah data didapatkan maka peneliti melakukan 

pengolahan data
25

 dengan cara : 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbatasan makna, keserasian satu sama lain, 

relevansi dan keseragaman antara masing-masing data. Penulis 

memeriksa kembali data yang diperoleh dari lapangan yaitu data tentang 

cara mengawinkan kucing ras baik dalam akad maupun penetuan 

biayanya. 

b. Organizing merupakan tahapan selanjutnya di mana penulis menyusun 

dan mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka 

penjabaran yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan 

masalah. Setelah data-data tentang perkawinan kucing ras di Ponorogo 

                                                           
24

 Lexy, Metodologi, 52. 
25

 Ibid., 55.  
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baik dalam konteks akad maupun penentuan biaya sewa didapatkan maka 

penulis menyusun dan mensistemastiskan data-data dari penelitian 

lapangan dengan rumusan yang telah penulis buat, apakah data-data 

tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum. 

c. Penemuan hasil adalah tahap akhir yang penulis lakukan, ini merupakan 

pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dalam 

pengumpulan kaidah-kaidah teori dan rumusan masalah. Setelah data 

tentang praktek perkawinan kucing ras di Ponorogo sudah diperoleh dan 

sudah lengkap maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori. 

7. Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan peneliti adalah metode deduktif yaitu cara 

berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang 

umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.
26

 Dalam hal ini 

penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu 

menganalisanya dari akad ija>rah dengan hadith-hadith yang berkaitan dengan 

sewa jasa kawin hewan, kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk 

menganalisis transaksi sewa jasa kawin kucing yang ada di Lolly Petshop 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan 

                                                           

 
26

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013),  
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beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam 

penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
27

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek 

kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek 

kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak 

benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.
28

 

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan 

kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah 

masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.  

b. Ketekunan Pengamatan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

                                                           
27

Ibid., 248 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271  
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sistematis.
29

 Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, 

atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak 

mulai dari penulisan atau letak kosakata yang digunakan oleh penulis. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau 

tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamati
30

, sehingga hasil analisa dan kesimpulan yang dihasilkan 

benar-benar akurat dan terjamin keabsahannya. 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan 

pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan teori ija>rah dan juga akad.
 31

 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpilan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang 

                                                           
29

Ibid., 272  
30
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31
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keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan 

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima (V) bab dan dari 

masing-masing  bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang semuanya 

saling berkaitan antara satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan 

pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasannya yang telah dibuat 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

   Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi rangka 

pemikiran keseluruhan dari skripsi ini yang meliputi : Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Meode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II  : KONSEP IJARAH DALAM ISLAM 
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Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran 

teori fiqh tentang jual beli yang terdiri dari definisi, landasan 

hukum, syarat, rukun, jenis-jenis ijarah serta dibahas juga 

tentang penetapan harga sewa dalam hukum Islam, konsep  

kebiasaan (‘urf) dalam hukum Islam mulai dari definisi „urf, 

landasan hukum, syarat-syarat dan jenis-jenisnya. 

BAB III :PRAKTEK SEWA JASA KAWIN KUCING RAS DI 

LOLLY  PETSHOP DI PONOROGO 

   Bab ini berisi data-data lapangan yang diperoleh penulis 

untuk melakukan penelitian, biasanya data terdiri dari data 

inti dan data pendukung. Dalam hal ini data disesuaikan 

dengan jumlah rumusan masalah yang ada, yakni : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap akad 

sewa jasa mengawinkan kucing ras di Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan 

biaya mengawinkan kucing ras di Ponorogo ? 

BAB IV :ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK       

SEWA JASA KAWIN KUCING RAS DI LOLLY PETSHOP 

DI PONOROGO 



22 

 

 

   Bab ini merupakan bagian pokok dari pembahasan skripsi 

yang didalamnya menyajikan analisis hasil penelitian pada 

bab III yang mencakup dua hal yakni praktek perkawinan 

kucing ras yang dilakukan oleh para penggemar kucing ras 

serta penentuan biaya sewa kucing ras yang dikawinkan yang 

terjadi diantara para penggemar kucing ras. Analisis bisa 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Hasil tinjauan hukum Islam terhadap terhadap akad sewa 

jasa mengawinkan kucing ras di Ponorogo. 

2. Hasil tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya 

mengawinkan kucing ras di Ponorogo. 

BAB V   : PENUTUP 

   Bab ini merupakan bagian akhir dari dari uraian skripsi yang 

terdiri  dari kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan 

rumusan masalah yang ada dan berisi saran-saran penulis 

terkait dengan penelitian. 
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BAB II 

IJA>RAH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Ija>rah 

Secara etimologis ija>rah yang berarti upahdiberikan dalam suatu 

pekerjaan. Adapun ija>rah secara terminologis adalah transaksi atas suatu 

manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan 

sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu 

pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.Mirip seperti 

jual beli, namun memiliki perbedaan yang jelas yaitu tidak berpindahnya 

kepemilikan atas objek yang disewakan.
32

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam 

mendefinisikan ija>rah, antara lain sebagai berikut : 

1. Menurut Hanafiyah bahwa ija>rah ialah akad yang membolehkan 

kepemilikan atas manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 

zat yang disewa dengan imbalan. 

2. Menurut Malikiyah bahwa ija>rah ialah nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang 

dapat dipindahkan.
33
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3. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah ijarah adalah 

akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
34

 

4. Menurut Sayyid Sabiq bahwa sewa(ija>rah) adalah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
35

 

5. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud 

ija>rahadalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan 

syarat-syarat.
36

 

6. Menurut Hasbi al-Shiddiqie, ija>rahadalah akad yang objeknya 

ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan 

manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. 

7. Menurut Idris Ahmad bahwa ija>rahadalah mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat 

tertentu.
37

 

Disebutkan olehal-Jazaim, sewa (ija>rah) dalam akad terhadap 

manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu, sedangkan Di lain 

pihak, Zuhaily berpendapat bahwa sewa (ija>rah) adalah 

transaksipemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu 

tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti  dengan 
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pemindahan hak kepemilikan atas barang.
38

Berdasarkan definisi-definisi 

diatas dapat dapat dipahami bahwa ija>rah adalah menukar sesuatu dengan 

ada imbalannya, sewa-menyewa adalah menjual manfaat  dan upah-

mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan dengan ketentuan 

tertentu, pekerjaan tertentu dan upah yang tertentu pula.
39

 

B. Dasar Hukum Ija>rah 

Dasar hukum ija>rah umumnya berasal dari al-Qur‟an, al-Sunnah 

dan ijma>’ yakni :  

1. Al-Qur‟an 

َ ُ  اِ َْ ُ  ٍواَ ِ ْ اآََُ  َاْ ُ ْا  َِ ْ ا َْرَ ْ َ اَ ُ ْ اَ  آُُْ ُ َ اُ ُ  َرُ َ اَ ْ  َُِ  وا َُ ُْ
 َ َستُُْ ِ ُعاَ ُهاُ ْخَ ى

Artinya: “Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah 

mereka upahnya. Dan musyawarahkan diantara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik, dan jangan kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya.”(QS al-T}alaq : 6).
40

 

 

َ اَمِ اوْاَتْ َ ْ َتاو َقِ ُ اوْاَِمْ ُا   َ َ ْ اِ ْحَدوُاَ ايَ ا ََ ِ اوْاَتْ ِ ْ ُ ا ََ اَخ ُْ
Artinya :”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 

ambilah ia sebagai orang yang bekerja(untuk kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya” (QS. al-Qas}as} :26)
41
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َّّاِ َذوا َآََُ  اَ ْ َ ا َُْ يٍَ اوْاَتْ َ َم اَ ْ َلَه ا َأَ َُْ واَ ْ اُيَض ُُِفْ ُاَ ا  َ اْن ََلَق اَح
َه اِ َدواروايُ ِْيُداَ ْ ايَُ َُْقَ ا َأَ َ َمُها َ َلاَ ْ اِ ْ َ ا ََتَخْذتَا َاَلْ ِهاا ََُ َ َداِ  ُْ

 َ ْ  او
Artinya :”Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai 

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau 

menjamu mereka kemudiankeduanya mendapatkan dalam 

negeri itu dinding rumah yang hamper roboh, maka Khidir 

menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, 

niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS. al-Kahfi 

:77)
42

 

 

2. Al-Sunnah 

َ اَ ْ َ ُ ا َُْ َ اَ ْ ا ََِ اُا ُ ُهُا  وْاُ ْ واوَاِ  ُْ
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. 

Ibn Majah dari Ibn Umar)
43

 

 

Rasulullah SAW bersabda :”Allah ‘Azza wa Jalla 

berfirman,”Tiga orang dimana Aku menjadi musuh mereka pada hari 

kiamat. Orang yang member dengan-Ku kemudian mengkhianatinya, 

orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasil 

penjualannya, dan orang yang menyewa pekerja kemudian pekerja 

bekerja baik untuknya namun ia tidak memberikan upahnya”. (HR. 

Bukhari).
44
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(ر و اا داو  زوقاا ا يا  ي ة)اَمْ اوْاَتْأَ َ اَ ِ  ُْ اوا َُْل َُْ َمْ اَ ْ َ  ُا  

Artinya: “ Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, 
beritahukanlah upahnya” (H.R. Abd. Razaq dari Abu 
Hurairah)

45
 

 

3. Ijm>a’ 

Umat Islam pada masa para sahabat telah ber-ijma>’ bahwa 

Ija>rahdiperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
46

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ija>rahadalah ijab dan qobul, 

antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ija>rah, al-isti’ja>r, danal-

iktira>’.Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ija>rah ada (4)  empat, 

yaitu:  

1) ‘A>qid(orang yang berakad) yakni orang yang berakad yaitu 

penyewa (musta‟jir) dan yang menyewakan (mu‟jir).  

2) Sighat akad yakni bahasa transaksi yakni ijab dan qabul yang 

memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau 

manfaat. 

3) Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. 

4) Manfa’ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek 

akad ija>rah.
47
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Sedangkan untuk sahnya sebuah perjanjian sewa-menyewa harus 

terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Ija>rah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak membelanjakan 

harta. 

2) Manfaatnya diketahui seperti menempati rumah, melayani 

seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lainnya. Hal yang terkait 

dalam manfaat yakni sebagai berikut : 

a) Mutaqawwim, yakni barang atau jasa harus memiliki kriteria 

yang berharga. 

b) Berupa nilai kegunaan bukan berupa barang, dengan artian 

orientasi ija>rahadalah nilai kegunaan bukan memperoleh suatu 

barang. 

c) Mampu diserah-terimakan, baik secara empiris maupun secara 

hukum. 

d) Manfaat kembali kepada penyewa (musta’jir), karena sewa 

ditujukan untuk dinikmati oleh penyewa. 

e) Diketahui kadar manfaatnya secara spesifik
48

 

3) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, 

bahwa didalam sewa-menyewa tidak boleh ada unsur paksaan, 

                                                                                                                                                                      
47
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karena adanya paksaan akan membuat perjanjian yang dibuat 

menjadi tidak sah. 

4) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan 

maksudnya adalah setiap barang yang akan dijadikan objeksewa-

menyewa harus ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik 

orang yang menyewakan.
49

 

5) Manfaatnya diperbolehkan, jadi tidak diperbolehkan penyewaan 

budak wanita untuk  digauli, penyewaan wanita untuk bernyanyi 

atau meratap, atau tidak untuk pembangunan gereja atau pabrik 

minuman keras dan segala hal yang mempunyai unsur maksiat di 

dalamnya.
50

 

6) Diketahui upahnya. 

7) Harus ada  kejelasan megenai waktu suatu barang atau tenaga itu 

akan disewakan dan harga atas barang ataupun jasa tersebut.
51

 

8) Tidak ada uzur yang membatalkan akad seperti kerusakan pada 

barang yang disewa atau hak kepemilikan sewa yang masih belum 

bisa dipertanggungjawabkan. 

Ija>rahsendiri dapat dibagi menjadi dua yakni : 
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1) Ija>rah ‘ayan yaitu sewa menyewa yang terjadi dalam bentuk benda 

atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan 

dari penyewa 

2) Ija>rah ‘amal yaitu perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau 

buruh manusia pihak penyewa memberikan upah kepada pihak 

yang menyewakan.
52

 

D. Pembayaran Upah dan Sewa 

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 

kompensasi manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan 

sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran 

dalam ija>rah. 

Jika ija>rah  itu sebuah pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan 

lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai 

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Pembayaran 

upah sendiri harus dilakukan sesegera mungkin setelah akad terpenuhi 

karena itu juga termasuk mengikuti sunnah Nabi dengan segera mungkin 

membayar upah, karena tidak baik dan tidak dianjurkan untuk menunda-

nunda pembayaran upah bila pekerjaan yang disuruh telah selesai. 

Seperti hadith yang diriwayatkan Ibn Majah, dari Rasulullah SAW 

bersabda : 
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َ اَ ْ َ ُ ا َُْ َ اَ ْ ا ََِ اُا ُ ُه  وْاُ ْ واوَاِ  ُْ
Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. 

Ibn Majah dari Ibn Umar)
53

 

 

Dalam surat al-Qas}as} ayat 26 juga menyebutkan tentang ujrah atau 

upah yang mana sebagai berikut:  

َ اَمِ اوْاَتْ َ ْ َتاو َقِ ُ اوْاَِمْ ُا   َ َ ْ اِ ْحَدوُاَ ايَ ا ََ ِ اوْاَتْ ِ ْ ُ ا ََ اَخ ُْ
 Artinya :”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 

ambilah ia sebagai orang yang bekerja(untuk kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya” (QS. al-Qas}as} :26)
54

 

 
Adapun hadi>th riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan : 

 وْحَتِ ْ اَ وْاِ اوحَُْ  َ اَ ْ َ  ُا
Artinya :”Berbekamlah kamu kemudian berikanlah upah kepada tukang 

bekam tersebut (HR. Bukhari dan Muslim)
55

 

 

Adapun syarat dari ujrah (upah) menurut para ulama yaitu sebagai 

berikut : 

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui 

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah56
 

Upah mengupah juga disebut sebagai ija>rah ‘ala > al-a’ma >l yakni jual 

beli jasa
57

, karena memang pada dasarnya ija>rah merupakan akad yang 
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saling menguntungkan dengan jasa dan upah sebagai pembayarannya. 

Sebagaimana firman Allah pada surat al-Isra>’ 84 : 

ًاا  ُ ْ اُكٌ ايَُْ َمُ اَاَل َى اِكَلِتِها ََُ ُ ُ ْ اَ ْاَلُ اِ َْ اُ َ اَ ْ َدىاَاِ ْ 
Artinya :”Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya 

masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 

lebih benar jalannya.” (QS. al-Isra>’:84).
58

 

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal 

dalam sistem pengupahan dikarenakan tidak ada dalil yang 

mengharuskan untuk membatasi upah.
59

 Semuanya dikembalikan pada 

pihak-pihak yang terikat oleh akad yang berlaku dan disepakati bersama. 

Masih dalam sistem pengupahan, jumhur ulama mengamini 

kebolehan pengupahan dalam hal pekerjaan yang bersifat materiil namun 

berbeda pendapat dalam pekerjaan yang bersifat ibadah. Menurut 

madhhab Hanbali, pengambilan upah dalam hal ibadah yang bersifat 

taqarrub seperti adzan, shalat, membaca al-Qur‟an dilarang  namun 

membolehkan pengambilan upah seperti mengajarkan al-Qur‟an, hadith, 

fikih dan sebagainya. 

Sedangkan madhhab Syafi‟i, Maliki dan Ibn Hazm membolehkan 

pengambilan upah dalam hal mengajar al-Qur‟an, dan disiplin ilmu 
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lainnya disebabkan tidak nash yang jelas dalam pelarangannya.  

Demikian juga Imam Abu Hanifah juga melarang pengambilan upah 

untuk mengajar tilawah yang dibarengi dengan maksud taqarrub namun 

boleh bila tanpa ada maksud untuk taat.
60

 

E. Berakhirnya Akad Ija>rah 

Akad ija>rahakan berakhir dengan beberapa sebagai berikut :  

1. Selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam 

akad ija>rah yang dibatasi dengan muddah (masa sewa) atau dengan 

rampungnya pekerjaan dalam akad ija>rah yang dibatasi dengan ‘amal 

(perbuatan). 

2. Terjadinya cacat pada barang yang disewakan yang kejadian tersebut 

terjadi pada tangan penyewa. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan(ma’ju>r ‘alaih) seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan.
61

 

4. Rusaknya objek sewa atau ija>rahyang ditentukan secara total ditengah 

masa ija>rah, seperti menyewa rumah kemudian roboh.
62

 

5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ija>rah dari salah satu pihak, seperti 

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 

mencuri maka ia  dibolehkan mem-fasakh sewaan itu.
63
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Untuk poin keempat, berakhirnya akad ija>rah disebabkan oleh 

rusaknya objek sewa hanya berlaku jikamasa sewa belum berjalan. 

Sebaliknya bila sudah berjalan masa sewanya maka yang sudah 

dimanfaatkan dari objek sewa tidak bisa dibatalkan. Misalnya, rumah 

yang disewa dalam 6 bulan sudah ditempati selama 3 bulan kemudian 

roboh. Maka 3 bulan masa sewa yang sudah dimanfaatkan tidak bisa 

batal namun, masa 3 bulan yang belum digunakan secara tidak langsung 

batal.
64

 

F. Pengertian Upah Sewa Menurut Sunnah 

  Dalam penentuan harga sewa menyewa jasa kawin kucing,dalam 

keterangan yang umum, termasuk di dalamnya ulama biasa menggunakan 

dalil dari hadi>th yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk menyikapi 

perihal sewa-menyewa ini, yaitu : 

َ ِاْ َ اْ ِ اِ  َُْ وِ ْ َ اَاْ اَاِلِياْ ِ اوَحَ ِ ا ْْ َحَدثََُ  اُمَسَدٌداَحَدثََُ  َاْ ُدو َ وِرِثاَ ِ 
ِاَصَلىاوهُاَاَلْ ِها ُهَم ا َ َلانََُهىاو َ ِِ َاْ انَ ِ ٍعاَاْ اوْ ِ اُاَمَ اَرِ َياوهُاَا ُْ

65(ر و او  خ رى)َ َاَلَ اَاْ اَاْسِباو َفْحِ ا
 

Artinya : “Disampaikan oleh Musaddad disampaikan oleh Abdul Warits 
dan Isma‟il ibn Ibrahim dari Ali ibn Hakam dari Nafi‟ dari Ibn 

Umar RA berkata Nabi saw. melarang (mengambil) upah 

pejantan” (H.R. Bukhari)
66
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Dalam hadith ini disebutkan larangan mengenai pengambilan upah 

pejantan. Fahl berarti jantan dari semua hewan baik kuda, unta, kambing 

hutan dan selainnya. Al-Nasa‟i meriwayatkan dari hadithAbu Hurairah 

yang berbunyi  نََُهىاو تَُْ  ِاَاْ اَاْسبِا (Beliau melarang upah 

pejantankambing hutan). Makna ‘asb memiliki perbedaan pendapat seperti 

‘asb bermakna harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan 

bahwa ‘asb berarti melakukan pembuahan dan makna yang terakhir ini 

menjadi kecenderungan Bukhari dalam mengartikan makna ‘asb.
67

 

Pendapat makna ‘asb yang berarti harga air benih pejantan 

didukung oleh hadith Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim : 

.اُ َ ْي ٍااَحَداثََُ  اوْ  ُا.اَ ْخ ََُ نَ اَرْ ُ اْ ُ اُاَ  َدةَا.اَحَدثََُ  اِ ْاَح ُقاْ ُ اِ  َُْ وِ ْ  َا
َِْعَا,اَ ْخ ََُ ِ ا َ ُ واو لُ َُْ ِا نََُهىاَرُاْ ُلاوِها:اَ  ِ َ اْ َ اَاْ ِدوِهايَُُقْ ُلاا َنَُها

 ِءا .اَصَلىاوهُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ اَاْ ا َُْ ِعاِ َ وِباوَاَم ِا
َ
ْاَْرِضاوَ َاْ ا َُْ ِعاوم

ِاَصَلىاوهُاَاَلْ ِهاَ َاَل َا.ا ُِتْحِ ثَا 68. ََُ ْ اَذوِ َ انََُهىاو َ ِِ
 

Artinya: “ Dikatakan oleh Ishaq bin Ibrahim, dikabarakan oleh Rauh bin 

„Ubadah, dikatakan oleh Ibn Juraij, dikabarkan kepadaku oleh 
Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata : 

Rasulullah SAW melarang penjualan kejantanan unta dan 

penjualan air dan tanah untuk ditanami. Beliau melarang itu 

semua. (H.R. Muslim)
69
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Dalam hadi>th tersebut menyebutkan larangan jual-beli sperma 

pejantan, namun secara tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab 

sewa-menyewa adalah jual-beli manfaat. Sedangkan pemahaman bahwa 

yang dimaksud adalah sewa-menyewa bukan harga didukung oleh 

keterangan dahulu dari Qatadah yaitu bahwa merekatidak menyukai upah 

air benih unta. Penulis kitab Al-Af’al berkata, “Dikatakan a’saba al-rajulu 

‘a >siban, berarti dia menyewa pejantan darinya untuk dikawinkan.
70

 

Riwayat yang diasumsikan secara tidak tegas melarang penyewaan dalam 

sewa kawin hewan tadi menimbulkan banyak perbedaan pendapat dalam 

mengartikan sewa tersebut. 

Mengesampingkan perbedaan pendapat yang ada, bahwa menjual 

dan menyewa dalam konteks ini adalah haram karena tidak dapat diukur, 

tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahterimakan. 

Sementara pada salah satu pendapat ulama madhhab Syafi‟i dan Hanbali 

mengatakan tentang bolehnya menyewa untuk masa tertentu. Ini pula yang 

menjadi pendapat al-Hasan dan Ibn Sirin serta salah satu riwayat dari 

Imam Malik yang didukung oleh al-Abhari dan ulama lainnya. Mereka 

memahami larangan tersebut apabila terjadi pada masa yang tidak 

diketahui yang bisa berakibat pada ketidakadilan pada akad yang 

digunakan.Adapun jika seseorang menyewa pejantan untuk masa tertentu, 
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maka hal ini tidak dilarang sebagaimana diperbolehkan menyewa untuk 

mengawinkan kurma.
71

 

Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi dengan mengemukakan 

perbedaan antara kedua perkara itu, sebab yang menjadi tujuan di sini 

adalah air benih pejantan, sementara pemiliknya tidak mampu untuk 

menyerahkannya, berbeda dengan penyerbukan atau mengawinkankurma. 

Kemudian larangan membeli dan menyewa adalah disebabkan  adanya 

unsur gharar. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka tidak ada perbedaan 

pendapat dalam membolehkannya. Dalam hal ini bisa dikatakan dalam 

permisalan yakni peminjam menghadiahkan sesuatu kepada orang yang 

menyewakan  hewan ternaknya untuk dikawinkan tanpa syarat tertentu, 

maka hal itu diperbolehkan.
72

 

Dalam riwayat Al-Tirmidhi dari hadith Anas menyebutkan : 

اَصَل  هُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ اَاْ اَاْسِباو َفْحِلَف ََُه ُ ا ِ ٍباَاَأَلاو َ ِِ ًَ اِمْ اِك ًا َ َ اَرُ 
ر و ا)اَم ِاو ََُ َخَ اَ ُهاِ او َ  َااْحَ ا َُُ ْ َ  ُاوَايَ َرُاْ َلاوِهاِ نَ اُنْ  ُِقاول:ا ََُق لَا

(و رم ذى  

Artinya : “Sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Kilab bertanya 

kepada Nabi SAW tentang upah mengawinkan unta, maka 

beliau melarangnya. Laki-laki itu berkata, kami diberi hadiah 

maka Nabi SAW memberi keringanan kepadanya dalam hal 

hadiah”. (H.R Tirmidhi)
73
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 Disebutkan dalam Ibn Hibban dalam kitab Shahih-nya dari hadith Abu 

Kabsyah, dari Nabi SAW yaitu : 

ا ََُ اا ا  َمْ اَ ْطَ َقا ََُ اا ا ََأْاَقَباَك َ اَ ُهاَكَأْ ِ اَاْ ِ ْ َ
Artinya :”Barangsiapa memberikan unta untuk dikawinkan lalu 

mendatangkan hasil, maka baginya pahala seperti 

(memberikan) 70 ekor unta”.74
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BAB III  

PRAKTIK SEWA JASA KAWIN KUCING RAS DI LOLLY PETSHOP 

DI KOTA PONOROGO 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis 

  Toko Lolly Petshop tepatnya berada di jalan Suromenggolo 

kelurahan Nologaten, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur. Luas toko Lolly Petshop 30 m2 yang berdampingan 

dengan toko Galaxy Sport di sebelah Selatan dan warung susu Fresh 

Milk di sebelah Utara. Toko Lolly Petshop menjual bahan pakan 

hewan seperti kucing dan burung serta alat-alatnya seperti kandang, 

tempat pakan dan lain sebagainya.
75

 

2. Sejarah Berdirinya Lolly Petshop 

  Toko Lolly Petshop berdiri pada tahun 2015. Menurut 

keterangan mas Joe selaku owner dari toko tersebut sebelum dibuat 

menjadi toko Petshop, dulunya toko tersebut merupakan toko alat-alat 

pramuka cabang dari toko Pahlawan yang ada di jalan Sultan Agung. 

Kemudian setelah beberapa lama memikirkan untuk perubahan toko 

dan juga mas Joe yang notabene adalah pecinta hewan khususnya 

kucing dan sedari lama ingin membuka toko seperti Petshop, maka 
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diubahlah toko pramuka tadi menjadi toko Petshop hingga sekarang 

menjadi Lolly Petshop.
76

 

  Dari keterangan narasumber, tujuan utama dari toko Petshop 

ini berdiri ialah menjadi penyaluran hobi dari owner sendiri yaitu mas 

Joe dan juga sebagai wadah bagi pecinta kucing lainnya untuk saling 

bertukar pengalaman, info, berkumpul dan membentuk sebuah 

komunitas. Hal ini dimaksudkan agar para pecinta kucing maupun 

yang berniat memelihara kucing untuk pertama kalinya mendapatkan 

wadah dan info yang cukup serta komunitas guna menyalurkan 

hobinya dan tidak bingung dalam bertanya tentang hewan peliharaan 

khususnya kucing.
77

 Terutama ketika hari Minggu di mana kegiatan 

CFD (Car Free Day) dilakukan di jalan Suromenggolo, pihak Lolly 

Petshop selalu memamerkan kucing peliharaan mereka dan ada juga 

kucing dari anggota komunitas tersebut yang ditunjukkan di situ.   

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, untuk susunan 

organisasi dari toko Lolly Petshop sendiri, memang belum terbentuk 

secara resmi dikarenakan memang bukan dibuat skala besar atau 

sejenis usaha yang besar namun menurut keterangan mas Joe serta 

anggota komunitas yang sering berada di situ dan membantu di toko 
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Petshop, susunannya bisa disimpulkan secara terperinci dengan 

susunan sebagai berikut : 

a. Mas Joe selaku owner toko Lolly Petshop 

b. Arif Rahman selaku anggota komunitas dan pegawai toko 

c. Adi selaku anggota komunitas dan pegawai toko.
78

  

Sistem yang dipakai dalam mengurusi toko Petshop dalam 

kesehariannya menggunakan sistem shift, yakni bergantian seperti mas 

Joe berjaga pagi, maka siang dijaga oleh mas adi dan malamnya dijaga 

oleh mas Arif. Namun berdasarkan keterangan dari beberapa 

narasumber, khususnya mas Joe selaku owner terkadang anggota 

komunitas yang bernaung di Lolly Petshop juga ikut membantu 

terutama ketika hari Minggu waktu CFD (Car Free Day) di jalan 

Suromenggolo.
79

  

B. Gambaran Khusus Praktik Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Pet 

Shop di Kota Ponorogo 

1. Akad Dan Mekanisme Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di  Lolly Pet 

Shop di Kota Ponorogo 

 Dalam prakteknya, Lolly Pet Shop menggunakan cara sewa-

menyewa dalam mengawinkan kucing ras, secara umum bisa 

digambarkan bila klien atau customer berniat untuk mengawinkan 
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kucingnya di Lolly Petshop, maka klien akan menghubungi pihak 

Petshop baik karyawan maupun owner langsung maupun tidak 

langsung. Dengan begitu pihak Petshop akan menyediakan kucing 

pejantan maupun betina sesuai dengan permintaan klien namun 

umumnya dalam hal ini kucing pejantan lebih dominan dicari daripada 

kucing betina dikarenakan kondisi kucing pejantan yang selalu siap 

untuk kawin daripada kucing betina yang sedikit sulit untuk diketahui 

kondisi siap atau tidaknya kawin.
80

 

Kemudian, bila sudah terjadi kesepakatan antara pihak Petshop 

dengan klien yang biasanya meliputi harga dan jenis kucingnya, 

pihak klien menyerahkan kucing yang mau dikawinkan karena 

memang dari kebijakan Petshop untuk menitipkan kucing yang mau 

dikawinkan di Petshop. Pihak Petshop akan mengawasi proses 

kawinnya dan perkembangannya dengan pengawasan langsung dan 

juga melalui video rekaman untuk memastikan kejelasan hasil 

kawinnya dengan garansi dari pihak Petshop bilamana proses 

kawinnya tidak berhasil, maka pihak Petshop akan mengembalikan 

biaya yang sudah diberikan klien.
81

  

Menurut narasumber, presentase keberhasilan perkawinan 

kucing mencapai 90%, hal ini disebabkan prosesnya yang selalu 
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diawasi oleh pihak petshop, dan hal yang terpenting menurut mas Joe 

selaku owner dan narasumber kucing yang mau dikawinkan baik itu 

jantan maupun betina sudah memasuki masa birahi atau kawin. Poin 

ini sangat penting sebab apabila timbang sebelah misalnya yang 

betina sudah masuk masa birahi namun yang pejantan belum ataupun 

sebaliknya maka prosesnya perkawinannya bisa dijamin akan gagal. 

Maka dari itu pemeriksaan kucing sudah memasuki masa birahi atau 

belum sangat penting demi keberhasilan perkawinan.
82

 

Melalui keterangan proses transaksi sampai berakhirnya 

transaksi, bisa diketahui langkah-langkah yang dilakukan Petshop 

dalam melakukan transaksi atau akad sewa jasa kawin kucingnya 

mulai dari awal sampai berakhirnya akad. 

2.  Cara Penentuan Biaya Sewa Dalam Praktik Sewa Jasa Kawin Kucing 

Ras di Lolly Petshop di Kota Ponorogo 

  Dalam penentuan harga sewa atau sering disebut mahar pada 

umumnya di kalangan komunitas pecinta kucing, ditentukan sesuai 

dengan jenis kucing yang akan disewa
83

. Semakin bagus jenis 

kucingnya maka harga sewa atau mahar menjadi semakin mahal. 

Contohnya, seekor kucing Persia medium untuk mahar sewa jasa 

kawinnya dikenai mahar seharga Rp. 250.000,00 dan harga bisa 
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semakin naik bila jenis kucingnya lebih baik. Harga atau mahar itu 

sudah meliputi semua kebutuhan kucing selama proses perkawinan 

baik dari pakan, perawatan dan tempat tinggal kucing
84

.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sistem di Lolly 

Petshop dalam sewa jasa kawin kucingnya, kucing yang akan 

dikawinkan diinapkan di Lolly Petshop untuk dipantau terus 

perkembangannya. Hal ini juga berlaku hampir di seluruh Petshop 

yang menyediakan jasa sewa kawin kucing. Dan untuk jumlah mahar 

sendiri misal Rp. 250.000,00 tadi bukan hanya dilihat dari kebutuhan 

kucing saja namun juga melihat harga pasaran pada umumnya dan 

selalu menyesuaikan harga sewa atau mahar dengan harga di 

pasaran.
85

 Menurut keterangan dari mbak Meilin, harga tersebut dari 

kebanyakan petshop, sudah umum dan biasanya sekitaran harga 

tersebut untuk sewa jasa kawin jenis Persia medium.
86

   

 Untuk mahar juga ada sistem dengan memberikan satu anak 

kucing bila proses perkawinan berhasil dengan mengurangi mahar 

sewa, contoh bila mahar Rp. 250.000,00  dan bila memberikan satu 

anak kucing hasil perkawinannya maka mahar menjadi Rp. 

150.000,00 saja. Biasanya melihat hasil anak kucing yang lahir 

terlebih dahulu, bila memang bagus dan sehat maka pengurangan 
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biayanya bisa semakin bertambah begitu pula sebaliknya. Namun 

tetap saja itu semua sudah menjadi kesepakatan kedua pihak 

sebelumnya.
87

 Dan dari keterangan mas Joe, untuk praktik mahar 

yang ini sudah jarang ditawarkan kepada konsumen disebabkan sudah 

banyaknya kucing yang diurus oleh petshop, juga penentuan biayanya 

yang kurang akurat disebabkan melihat dulu kualitas anak kucing 

yang lahir sehingga merepotkan. Juga banyaknya konsumen yang 

lebih memilih mahar yang utuh tanpa ada embel-embel memberi anak 

kucing membuat petshop sudah jarang menawarkan mahar dengan 

model seperti itu.
88

 Keterangan ini juga selaras dengan pernyataan 

mbak Tri Retno Wulandari bahwasanya pembayaran dengan sistem 

ini memang ada dan bisa mengurangi mahar sewadari sewa jasa 

kawin kucing tersebut.
89

 Dari mas Elvandri juga menyatakan 

demikian bahwa sistem ini juga ada dan mas Elvandri juga pernah 

melakukannya juga tepatnya di Lolly Petshop.
90

 

 Secara singkat bisa digambarkan, dalam penentuan biaya 

sewanya, petshop mengacu pada jenis kucing yang akan dikawinkan 

dan jenis pejantan atau betina yang akan disewakan. Semakin 

kucingnya bagus dengan ras tertentu sesuai dengan kriteria catlover 
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maka biaya untuk sewa jasanya semakin besar dan mahal. Besarnya 

sewa juga ditentukan oleh fasilitas penunjang pada masa sewa jasa 

kawin kucing tersebut, mulai dari tempat, perawatan, dan presentase 

keberhasilan  dan lain sebagainya yang bisa menjadi pertimbangan 

dalam menentukan biaya sewa jasa tadi, namun ketiga poin pertama 

ialah bagian yang menjadi faktor penting untuk kebijakan penentuan 

biaya sewa. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA KAWIN 

KUCING RAS DI “LOLLY PET SHOP” DI KOTA PONOROGO 

A. Tinjauan Hukum Islam TerhadapAkad Sewa Jasa Mengawinkan Kucing 

Ras di Lolly Petshopdi Kota Ponorogo 

 Untuk transaksi atau akadnya, toko Lolly Petshop menggunakan 

sistem sewa menyewa atau disebut juga ijara>hdengan ketentuan yakni pihak 

penyewa yakni klien menyewa kucing dari pihak yang menyewakan yakni 

Lolly Petshopyang ,mana sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yakni 

kucing jantan atau betina. Kucing klien yang akan dikawinkan akan 

ditampung di Lolly Petshop dan pihak Petshop sendiri yang akan mengawasi 

prosesnya dari awal sampai akhir hingga hasilnya terlihat yaitu anakan 

kucing. Tentunya prosesakad dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin 

penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut 

juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnyadengan memakai 

kacamata hukum Islam. 

 Islam sendiri membolehkan akad ija>rah atau sewa menyewa selama 

akad tersebut masih sesuai dengan ketentuan hukum syar’i yang berlaku dan 

tentunya sesuai dengan rukun dan syaratnya.Seperti yang telah difirmankan 

Allah SWT dalam surat al-Qas}as} ayat 26 : 

45 
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َ اَمِ اوْاَتْ َ ْ َتاو َقِ ُ اوْاَِمْ ُا   َ َ ْ اِ ْحَدوُاَ ايَ ا ََ ِ اوْاَتْ ِ ْ ُ ا ََ اَخ ُْ
 

Artinya :”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambilah 
ia sebagai orang yang bekerja(untuk kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. al-Qas}as} :26)
91

 

 

  Untuk menganalisa akad yang terdapat dalam sewa jasa kawin kucing 

ini, sebelumnya harus dijabarkan terlebih dahulu rukun dan syarat yang 

terdapat dalam  ija>rah karena hal ini merupakan pilar utama sah atau tidaknya 

suatu akad. Dalam ija>rah sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus 

dilaksanakan agar akad yang dilakukan sah, yakni: ‘a>qid (orang yang 

berakad), s}ighatakad, ujrah (upah) dan manfa’ah (manfaat).
92

 

 Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun ija>rahtersebut 

ialah : 

1. ‘A>qidharus orang yang berakal. Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah 

dalam sebuah akad diperlukan orang-orang yang sadar dan faham akan 

akad tersebut dan mau dibawa kemana akad tadi sehingga orang dewasa 

yang telah akil baligh yang diperbolehkan melakukan akad dan memang 

mempunyai hak atas harta yang akan dibelanjakan. Akad yang terjadi juga 

harus tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun, akad haruslah atas 
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murni kesepakatan kedua belah pihak yang menginginkan manfaat dari 

akad tersebut.
93

 Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa>’ ayat 29 : 

َ ُ ْ ا ِ ْ َ  ِطِ اِ َاا َاويَ  َيَُُه وَ ِذْيَ ا َم ُُْ وَااآَْأُكُلْ وا َْم َا َ رَةااْ اَ ُ ْ ا َُ ُْ َآُ ْ َ اِِ
 َاْ اآََُ وٍضاِمْ ُ  ْا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara 

suka sama suka (al-Nisa>’ :29)
94

 

 

 Di Lolly Petshop sendiri menurut pengamatan dan observasi yang 

telah dilakukan terutama berkaitan dengan sistem sewa jasa kawin 

kucingnya, seluruh akad umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang 

telah akil baligh.Juga tidak terdapat unsur paksaan dari pihak klien 

maupun pihak Petshop dalam terjadinya akad ija>rah atau sewa menyewa 

jasa tadi. 

2. S}ighat akad dimaksudkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak 

untuk melakukan akad baik verbal maupun dalam bentuk tulisan terutama 

menyangkut jenis pekerjaan dan upah jasa yang dibutuhkan.
95

 Untuk Lolly 

Petshop sendiri dalam akadnya dengan jelas menyebutkan harga untuk 

sewa jasa kawin kucingnya dan macam harga yang berubah sesuai dengan 

jenis kucingnya. Mereka pun juga menggaransi bilamana jasa sewa kawin 

kucingnya tidak berhasil maka pihak Petshop akan mengembalikan biaya 
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yang telah dibayarkan sehingga dengan ini telah terhindar unsur 

ghararalam akad ija>rah-nya. 

3. Manfaat dari objek sewa harus jelas baik itu secara fisik maupun segi 

kebolehannya atau hukum syar’i.96
 Para ulama sepakat melarang ija>rah 

baik benda maupun orang atau jasa untuk berbuat maksiat dan dosa. 

Dalam kaidah fikih dinyatakan: َ ُْ زُاووِاْاِتْ َ  ُراَاَل  ْ َمعَا ًَ ِص   (menyewa 

untuk suatu kemaksiatan tidak boleh). Jelas dari fisik dimaksudkan 

penyewa bisa melihat secara kasat mata objek sewa sehingga 

menimbulkan keyakinan dan rasa percaya dari pihak penyewa terhadap 

objek sewa. Dari segi kebolehan manfaat jelas tidak adanya perkara buruk 

yang ditimbulkan akibat objek sewa tadi.  

Melihat penjelasan tentang manfaat dan dibandingkan dengan 

yang ada di Lolly Petshop bisa dikatakan telah memenuhi syarat dari 

manfaat tersebut.Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dipegang 

karena memang objeknya adalah hewan yaitu kucing, kemudian tentang 

kebolehan manfaat secara hukumsyar’i jelas diperbolehkan karena kucing 

sendiri bukan binatang yang diharamkan manfaatnya dan boleh dipelihara 

namun jelas bukan diambil manfaatnya untuk konsumsi. 
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Setelah penjabaran rukun serta syarat dalam akad ija>rah beserta fakta 

yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad dari 

toko Lolly Petshop tentang sewa jasa kawin kucingnya sudah sesuai dengan 

hukum Islam.Baik rukun maupun syarat dari akad ija>rah sudah terpenuhi 

untuk bisa dikatakan akad yang sah menurut syariat walaupun memang ada 

sebagian kecil yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal 

hasilnya belum diketahui dan berpotensi gharar namun bisa dimaklumi 

dengan adanya jaminan biaya kembali bila sewa kawinnya gagal atau tidak 

membuahkan hasil. Hal ini berfokus pada segi akadnya saja dengan rukun 

serta syaratnya serta kembali pada kaidah fiqh " واص ا اوم  مًتاوح" yaitu 

hukum asal dari mu‟amalah yakni boleh. 

Seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan 

tentang perlunya menjamin suatu akad agar mendatangkan  maslahat bagi 

yang berakad dan menjamin terlaksananya akad sesuai dengan kesepakatan : 

َُِِدْ واَك آِ ا اَ  َِ  ٌ اَمْق ُُْ َ ٌ ا َِ ْ ا َِمَ ا َُْ ُضُ ْ ا َُْ ضا ا ََْا َ ِ ْ اُكْ ُتْ اَاَل َسَفٍ اَ 
 َُْل َُُؤِداوَ ِذ اوْؤ َُِ ا ََم نََُتُهاَ ْ َ َتِقاوَهارَ َُهاَ َااَآْ ُتُمْ واو َىَه َدَةاَ َمْ ا

ِ ٌا َُْلُ ُهاَ وهُاِ َ اآَُْ َمُلْ َ اَاِلْ  ٌا َيْ ُتْمَه  َِ نَهُا  

 

Artinya :”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain,maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya 
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(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepadaAllah Tuhannya; dan 

janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya;dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah : 283).
97

 

 

 Menambahi dari keterangan di atas tentang perlunya kesepakatan 

pihak-pihak yang berakad agar saling menghasilkan kepercayaan satu sama 

lain dan senantiasa berjalan sesuai dengan koridor syar‟i dan mendatangkan 

manfaat dan maslahat untuk kedua belah pihak, seperti yang tertuang dalam 

surah al-T}alaq ayat 6 : 

َ ُ  اِ َْ ُ  ٍواَ ِ ْ اآََُ  َاْ ُ ْا  َِ ْ ا َْرَ ْ َ اَ ُ ْ اَ  ُآ ُ َ اُ ُ  َرُ َ اَ ْ  َُِ  وا َُ ُْ
 َ َستُُْ ِ ُعاَ ُهاُ ْخَ ى

Artinya: “Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka 

upahnya. Dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik, dan jangan kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS al-
T}alaq : 6).

98
 

 

 Dengan demikian penjaminan yang dilakukan oleh Lolly Petshop 

dalam akad sewa jasanya sesuai dan maklum adanya dengan apa yang 

dianjurkan oleh syara‟ untuk menjamin akad terlaksana dan menghilangkan 

ketidakpastian atau gharar dalam akad dan tentunya sesuai dengan 

kesepekatan bersama dan telah memenuhi rukun serta syarat dari ija>rah itu 

sendiri. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Biaya Mengawinkan 

Kucing Ras di Lolly Petshop di Kota Ponorogo 

 Penentuan biaya sewa jasa yang dilakukan di Lolly Petshop 

berdasarkan jenis kucing yang akan disewa atau dikawinkan. Dan menurut 

keterangan dari owner maupun penggemar kucing yang tergabung dalam 

komunitas di toko Lolly Petshop memang biaya atau lebih sering disebut 

mahar sudah dari awal dan umumnya sebanyak itu. Sebagaimana diterangkan 

di awal tadi bahwa minimal untuk mahar kucing jenis persia medium sebesar 

dua ratus lima puluh ribu rupiah dan maharnya bisa semakin mahal bila jenis 

kucingnya semakin bagus. 

 Berkaitan dengan penetapan banyaknya mahar, dalam hukum Islam 

penetapan harga dibagi menjadi  dua macam, yaitu: 

1. Penetapan harga yang bersifat dzalim, yaitu penetapan harga oleh 

pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa 

mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.  

2. Penetapan harga yang bersifat adil, yaitu penetapan harga yang 

disebabkan ulah para pedagang dengan mendahulukan kepentingan orang 

banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan 

keuntungan para pedagang.
99

 

 Penetapan harga sewa kucing yang diberlakukan di Lolly Petshop 

bukan semata-mata klaim sepihak dari petshop sendiri namun berdasarkan 
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kualitas jenis ras kucing yang akan disewa dan melihat juga pada harga pasar 

yang berlaku pada umumnya untuk sewa kucing jenis tersebut.  

 Namun letak permasalahan bukanlah pada penetapan harga sewa atau 

mahar yang menurut jenis maupun harga pasar namun kadar ukuran yang 

ditetapkan untuk memperoleh sejumlah nilai untuk harga sewa. Hal ini sangat 

berbeda ketika ukuran yang ditetapkan untuk harga sewa berdasarkan hal 

yang sudah umum ada dalam masyarakatnamun untuk sewa jasa kawin hewan 

ini ada cara tersendiri.  Rasululah SAW bersabda : 

َ ِاْ َ اْ ِ اِ  َُْ وِ ْ َ اَاْ اَاِلِياْ ِ اوَحَ ِ اَاْ ا ْْ َحَدثََُ  اُمَسَدٌداَحَدثََُ  َاْ ُدو َ وِرِثاَ ِ 
ِاَصَلىاوهُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ اَاْ ا ُهَم ا َ َلانََُهىاو َ ِِ نَ ِ ٍعاَاْ اوْ ِ اُاَمَ اَرِ َياوهُاَا ُْ

100(ر و او  خ رى)َاْسِباو َفْحِ ا
 

Artinya :“Disampaikan oleh Musaddad disampaikan oleh Abdul Warits dan 
Isma‟il ibn Ibrahim dari Ali ibn Hakam dari Nafi‟ dari Ibn Umar 

RA berkata Nabi saw. melarang (mengambil) upah sperma jantan” 

(H.R. Bukhari)
101 

 

 Bila merujuk pada sistem sewa atau ija>rah yang obyeknya berupa 

benda ataupun jasa, bisa disimpulkan bahwa keduanya bisa diukur secara 

nyata biaya sewanya. Misalkan dengan contoh menyewa tanah, pihak 

penyewa maupun yang menyewakan bisa saling mengetahui cara untuk 

mengetahui harga sewa dengan melihat ukuran tanah dan bangunan, 

kemudian berlanjut ke fasilitasnya dan terakhir letak strategis dari objek sewa 

                                                           

 
100

Imam Bukhori, Shahih Bukhori jilid 1(Kairo: Daarul Fikri). 122-123. 

 
101

Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhori terj. Amirudin (Jakarta: 

Pustaka Azzam,1997), 107. 



55 

 

 

tersebut. Semua hal ini mempengaruhi besar harga sewa yang bisa ditawarkan 

kepada penyewa selain juga melihat harga pasaran yang ada dan berlaku. 

 Selanjutnya berkaitan dengan jasa, jasa sendiri bisa diukur berdasarkan 

tingkat kemampuan atau skill dari yang menyewakan jasa.Semakin mahir 

seseorang dalam jasanya maka harga sewa jasanya pun semakin mahal dan hal 

ini wajar mengingat memang tidak semua orang bisa melakukannya.Kedua 

hal tersebut baik objek sewa benda maupun jasa masing-masing mempunyai 

sesuatu yang pasti untuk diukur demi menentukan nilai harga sewa yang 

benar dengan melihat pada aspek-aspek tadi dalam pengukuran untuk biaya 

sewanya. 

 Masalah yang terjadi di sini adalah sewa jasa kawin kucing yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bila merujuk pada hadith yang diriwayatkan Imam 

Bukhari tentang sewa jasa kawin hewan yang dinisbatkan pada jual beli 

sperma, maka bisa dikatakan bahwa sewa jasa kawin kucing ini adalah haram. 

Diharamkan karena tidak bisa diukur objeknya sedangkan objek sewanya 

dalam hal ini adalah sperma hewan dan dalam hukum Islam, sesuatu yang 

bersifat gharar atau tidak jelas diharamkan dan harus dijauhi. 

 Permasalahan ini mirip dengan sistem kawin sapi yang juga 

menyewakan pejantan sapi untuk mengawini betina sapi agar 

berkembangbiak. Namun dengan kecanggihan alat dan metode zaman 

sekarang, pengembangbiakan sapi pun bisa dilakukan tanpa mengawinkan 

sapi secara langsung melainkan dengan cara suntik kawin yaitu menyuntikkan 
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sel sperma sapi jantan ke sel telur sapi betina. Dan menurut ulama 

diperbolehkan karena menghilangkan sifat gharar dalam sistem tersebut 

karena mengetahui jumlah sperma yang disuntikkan. 

 `Memang bila dari segi nash, dari hadith riwayat Imam Bukhari 

menyebutkan haramnya jual beli sperma yang dinisbatkan pada kalimat dalam 

hadith “  ke sewa jasa kawin tadi, namun dari beberapa”َاْ اَاْسِباو َفْح ِا

keterangan ada pula yang menyebutkan bahwa sejatinya yang dibeli bukanlah 

spermanya namun manfaatnya yaitu dalam perihal sewa-menyewa.  

Terdapat pula hadith Jabir yang  diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 

juga menyebutkan larangan sewa kawin hewan tersebut, dengan hadith 

sebagai berikut : 

.اُ َ ْي ٍااَحَداثََُ  اوْ  ُا.اَ ْخ ََُ نَ اَرْ ُ اْ ُ اُاَ  َدةَا.اَحَدثََُ  اِ ْاَح ُقاْ ُ اِ  َُْ وِ ْ  َا
َِْعَا,اَ ْخ ََُ ِ ا َ ُ واو لُ َُْ ِا نََُهىاَرُاْ ُلاوِهاَصَلىا:اَ  ِ َ اْ َ اَاْ ِدوِهايَُُقْ ُلاا َنَُها

 ِءا .اوهُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ اَاْ ا َُْ ِعاِ َ وِباوَاَم ِا
َ
 ََُ ْ ا.اْاَْرِضا ُِتْحِ ثَاوَ َاْ ا َُْ ِعاوم

ِاَصَلىاوهُاَاَلْ ِهاَ َاَل َا 102.َذوِ َ انََُهىاو َ ِِ
 

Artinya: “ Dikatakan oleh Ishaq bin Ibrahim, dikabarakan oleh Rauh bin 

„Ubadah, dikatakan oleh Ibn Juraij, dikabarkan kepadaku oleh 
Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata : 

Rasulullah SAW melarang penjualan kejantanan unta dan 

penjualan air dan tanah untuk ditanami. Beliau melarang itu 

semua. (H.R. Muslim)
103
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Hadith di atas memang melarang sewa kawin hewan dengan kalimat 

jual beli sperma yang notabene memang sudah dilarang karena tidak adanya 

ukuran dan sulit untuk penentuan harganya, dalam hal ini resiko gharar 

semakin besar. Namun, hadith ini tidak secara tegas dan eksplisit melarang 

praktik sewanya karena kalimat “  hanya terpaku pada jualا” َُْ ِعاِ َ وِباوَاَم ِا

beli saja tidak pada sewa menyewa sehingga menimbulkan banyak perbedaan 

pendapat mengenai kebolehan sewa menyewa dalam hal mengawinkan hewan 

agar bisa berkembang biak.Bila ada ketegasan dalam pelarangan baik sewa 

maupun jual beli maka perbedaan pendapat inibisa dihindari dan tercapai kata 

mufakat dalam penentuan hukumnya. 

Memang terlalu sulit untuk mengaplikasikan pengukuran biaya sewa 

melalui berapa banyak sperma yang dikeluarkan pejantan selama masa 

perkawinan. Bisa dibayangkan betapa kesulitannya baik penyewa maupun 

yang menyewa untuk menemukan kata sepakat dalam hal pembiayaan sewa 

yang akan dipenuhi bila patokan pengukurannya berdasarkan hal tersebut. 

Maka dari itu sebagian ulama memakai hadith riwayat al-Tirnidhi dari hadith 

Anas untuk menyikapi persoalan pengukuran besaran biaya sewa yang harus 

dibayar dalam proses perkawinan hewan, yakni: 
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اَصَل  هُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ اَاْ اَاْسِباو َفْحِلَف ََُه ُ ا ِ ٍباَاَأَلاو َ ِِ ًَ اِمْ اِك ًا َ َ اَرُ 
ر و ا)اَم ِاو ََُ َخَ اَ ُهاِ او َ  َااْحَ ا َُُ ْ َ  ُاوَايَ َرُاْ َلاوِهاِ نَ اُنْ  ُِقاول:ا ََُق لَا

(و رم ذى  

Artinya :“Sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Kilab bertanya kepada 

Nabi SAW tentang upah mengawinkan unta, maka beliau 

melarangnya. Laki-laki itu berkata, kami diberi hadiah maka Nabi 

SAW memberi keringanan kepadanya dalam hal hadiah”. (H.R 
Tirmidhi)

104
 

 

 Hadith di atas menjelaskan tentang bolehnya mengawinkan hewan 

dengan syarat memberikan hadiah sebagai ganti sewanya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghilangkan unsur gharar yang ada pada akad sewa 

kawin hewan yakni ketidakjelasan berhasil tidaknya perkawinan tersebut dan 

jangka waktu dalam proses perkawinan hewannya. Namun bila menggunakan 

hadiah sebagai ganti upahnya diperbolehkan karena hadiah diberikan sesudah 

perkawinan berhasil. 

 Tolak ukurnya ialah kalimat “ُا  َ ْ َُُ ” yang bermakna memberi hadiah, 

yang dilakukan setelah proses mengawinkannya selesai. Jadi adanya 

perbedaan yang mendasari Rasulullah SAW memberikan keringanan pada 

transaksi dengan model ini ialah dihapuskannya gharar, yakni bila terlihat 

hasilnya,baru memberikan hadiah karena sejatinya memberikan hadiah sangat 

dianjurkan dalam Islam.  
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 Sementara untuk upah sewa yang menyertakan syarat adanya 

pemberian hasil dari perkawinan yakni anak kucing dengan kompensasi 

pengurangan biaya sewa jasanya, merupakan akad ganda yang tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam atau sering disebut juga akad 

murakkabah.Yang dimaksud dari akad murakkabah dari sewa jasa yang 

memberikan anak kucing hasil perkawinan ialah penggabungan akad ija>rah 

dan hibah.Dengan penjelasan biaya sewa yang diberikan merupakan bagian 

dari akad ija>rah sedangkan memberikan anak kucing hasil perkawinan 

termasuk dalam akad hibah. 

 Hal yang sama juga dijelaskan dalam hadith seperti hadith Rasulullah 

SAW berikut ini : 

َ ٍ اَصَلىاوهُاَاَلْ ِهاَ َاَلَ ااَرُاْ ُلاوهِاا َىَاَ َاْ اَ ِياُ َ يَُْ َةا َ لَا اِ ا َُ ُْ َ تَُْ ِ َاْ ا َُ ُْ
(ر  ا مدا و  س ئا صححهاو رمذ )  

Artinya :”Dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW melarang 
penjualan dengan dua transaksi pada satu barang (HR. Ahmad, 

Nasa‟i dan al-Tirmidhi juga menshahihkan)
105

 

 

Dari hadith diatas jelas bahwa biaya sewa jasa yang ada transaksi 

penyerahan anak kucing hasil perkawinan  dan mengurangi biaya sewa jasa 

dengan hal tersebut hukumnya haram karena menurut syar‟i sudah termasuk 

dalam akad murakkab atau akad ganda yang mana akad ija>rahdan akad hibah 

bercampur menjadi satu sehingga tidak bisa dipastikan sewa jasa ini 
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menggunakan akad ija>rahatau hibah.Potensi gharar yang sangat besar 

menjadi hal yang menyebabkan dilarangnya transaksi model ini, dan hal ini 

pula juga berlaku pada transaksi yang ada di Lolly Petshop yakni mengurangi 

biaya sewa kawin kucing dengan memberikan anak kucing kepada pihak 

Lolly Petshop.Seperti yang sudah disebutkan di atas, kerancuan akad yang 

digunakan apakah akad hibah atau akad ija>rah menjadi sebab dilarangnya 

transaksi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Petshop di Kota Ponorogo” 

maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad sewa  jasa yang dilakukan di Lolly Petshop sudah memenuhi hukum 

syariat akad ija>rah mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad ija>rah. 

Melihat dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dan dibandingkan 

dengan rukun dan syarat ija>rah sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-

unsur akad ija>rah yang semestinya. 

2. Dalam penentuan harga yang dilakukan pada sewa jasa kawin di Lolly 

Petshop dengan keterangan hadi>th tidak sesuai dengan kaidah sunnah 

yang ada dengan pembayaran di awal, walaupun nantinya akan 

dikembalikan bila gagal. Sedangkan untuk pembiayaan sewa yang 

menyertakan anakan kucing sebagai bayarannya hukumnya haram karena 

termasuk akad murakkabah yakni dua akad menjadi satu dan hal ini 

menimbulkan gharar. 
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B. Saran 

1. Untuk pihak Petshop agar selalu mencari tahu dan mensosialisasikan akad 

yang benar kepada konsumen khususnya penggemar kucing dalam 

lingkup komunitas Lolly Petshop. Hal ini bertujuan supaya tidak ada 

keraguan yang dirasakan oleh konsumen atas transaksi yang dilakukannya 

di Petshop terutama akad sewa jasa kucingnya. 

2. Untuk konsumen terutama di toko Lolly Petshop supaya senantiasa 

bertanya dan waspada serta mencari tahu tentang transaksi-transaksi yang 

dilakukannya. Hal ini menjadi kewajiban secara tidak langsung mengingat 

tidak semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat dan dengan itu 

konsumen bisa melaksanakan yang dibolehkan dan menghindari yang 

dilarang.   
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