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ABSTRAK 

 

Nafisah, Yuhad. 210213058. 2018. Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi). Skripsi. 

Jurusan Mu‟amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

   

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Bekicot. 

 
Kajian fiqih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam 

hal muamalah, seperti jual beli. Jual beli telah banyak mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. 

Apalagi jika ditinjau dari segi objek jual beli, salah satunya adalah jual beli bekicot yang 

terjadi di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Banyak masyarakat dari Kecamatan Gerih 

yang memperjualbelikan bekicot sebagai usaha sampingannya. Bekicot adalah sejenis 

hewan melata (h}ashara>t) yang masuk ke dalam golongan hewan menjijikkan (khabai>th). 

Adapun mengenai hukum bekicot sebagai obyek jual beli para ulama 

memperselisihkannya. 

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk meninjau 

bagaimana perspektif hukum Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual beli di 

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, sehingga dapat diketahui apakah bekicot sebagai 

obyek jual beli itu halal atau haram. Dan bagaimana dasar hukum ulama terhadap jual 

beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam, hal ini untuk 

mengetahui bagaimana hukum islam menjelaskan halal haram jual beli bekicot yang telah 

dipaparkan dalam pendapat para ulama. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, dengan cara berpikir deduktif. 

Sedangkan teknis penggalian data menggunakan wawancara dan observasi. Sumber 

datanya diperoleh dari informan yakni penjual/penyuluh bekicot dan pembeli/pengepul 

bekicot. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, 

organizing dan penentuan hasil data. Kemudian oleh penulis di analisis menggunakan 

hukum Islam.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa (1) analisa hukum 

Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi 

adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria 

syarat obyek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. (2) Terdapat 

perbedaan terkait dasar hukum ulama terhadap  jual beli bekicot di Kecamatan Gerih 

Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli 

bekicot di Kecamatan Gerih merupakan perkara yang “shubhat” (samar-samar), sehingga 

yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang 

yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mu‘a>malah ialah hubungan antar manusia dalam usahanya 

mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, 

sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.
1
 Agama Islam mempunyai 

norma dan etikanya sendiri. Dari sekian norma dan etika digunakan sebagai 

pedoman setiap individu dalam usahanyamengembangkan hal-hal bidang 

mu‘a>malah. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu perkembangan itu 

jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan 

kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. Dengan kata lain masalah 

mu‘a>malah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya tanpa memberikan mud}arat kepada orang lain.
2
 

Adapun salah satu bentuk mu‘a>malah yang disyariatkan oleh Allah 

adalah jual beli. Ayat al-Qur‟an berkenaan dengan jual beli diantaranya adalah: 

QS.Al-Baqarah ayat 275 :  

 
Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Idris Ahmad, Fiqh Menurut Madzab Syafi‟i,(Jakarta : Widjaya Djakarta, 1969), 3. 

2
Nazar Bakry, Problema Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1994), 57. 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Special for Woman),(Bandung : 

PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), 47. 
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QS. An-Nisa>’ ayat 29: 

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.4 
 

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan shara’, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. 

Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu s}i>ghat,‘aqad, ‘aqid(penjual dan 

pembeli) dengan syarat mumayyiz dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain 

itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari 

siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada ma’qu >d ‘alayh (barang 

yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah 

barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, barang milik penjual 

dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang zat, bentuk, kadar dan sifatnya.
5
 

Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup 

pesat,apalagi bila ditinjau dari segi obyek jual beli (ma’qu >d ‘alayh) salah 

satunya adalahjual beli bekicot.Sebagaimana dijumpai pada masyarakat 

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, telah terjadi transaksi jual beli bekicot, 

meskipun secara lahiriyah bekicot tersebut menjijikkan. Karenapermasalahan 

menjijikkan itu bersifat sangat relatif, dimana antara satu orangdengan yang 

lain berbeda-beda dalam memberikan penilaian tergantung padakebiasaan, 

                                                           
4
Ibid., 83. 

5
Nazar, Problema Pelaksanaan Fiqh Islam, 59. 
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pengalaman, lingkungan dan lain sebagainya, maka jual beliterhadap benda-

benda tersebut dapat terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa 

sifatmenjijikkansekarang telah mengalami evolusi. Terbukti dengan banyaknya 

jual beli cacing, bekicot, ulat, jangkrik yang saat ini tidaklah sulit ditemukan 

bahkan menjadi hal yang biasa dilakukan. 

Bekicot diperoleh dari para penyuluh (pencari) bekicot yang disetorkan 

ke pengepul bekicot.Bekicot yang diperjualbelikan tersebut masih dalam 

keadaan hidup.Meskipun bekicot merupakan binatang yang secara kasat 

matatampak menjijikkan, namun sebagian masyarakat menjadikan 

bekicottersebut sebagai lahan usaha, untuk mencukupi kebutuhan hidup karena 

dapat diperjualbelikan. 

Jual beli ini dilakukan karena banyaknya permintaan konsumen baik 

dari masyarakat setempat bahkan dari luar kota. Bekicot sebagai minat 

masyarakat dalam bentuk beragam kuliner, ada yang mengolah menjadi keripik 

bekicot, sate bekicot, rica-rica bekicot dan sebagainya. Selain itu bekicot 

memiliki kandungan gizi protein dan asam amino yang cukup tinggi serta 

memiliki cita rasa yang lezat untuk dinikmati bahkan membuat orang 

ketagihan.
6
Bekicot diolah dengan membutuhkan proses yang panjang untuk 

membersihkannya dari kotoran-kotoran dan lendir yang terdapat dalam tubuh 

bekicot. Hingga bekicot diolah dan dimasak sedemikian rupa disajikan dalam 

bentuk yang tidak bisa dibilang lagi menjijikkan.Bahkan jika tidak tahu dari 

mana asalnya, pasti semua orang tidak jijik. 

                                                           
6
Wawancara dengan Sutopo (Pembeli/Pengepul), pada hari Sabtu, 30 Desember 2017. 
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Fakta tersebutlah yang menjadikan kebutuhan akan bekicot semakin 

meningkat dan menjadi peluang usaha bagi masyarakat untuk mencari bekicot 

dan memperjualbelikannya. 

Melihat kondisi masyarakat yang berubah seiring berkembangnya 

teknologi dan tuntutan zaman maka diperlukan perubahan disegala aspek, 

sehingga muncul persoalan-persoalan yang membutuhkan jalankeluar sebagai 

alternatif jawaban.
7
 

Mengenai jual beli bekicot secara eksplisittidak ada ulama yang 

berpendapat, namun secara implisit bahasan ini tersiratdalam pembahasan jual 

belih}ashara>t. Berkenaan dengan permasalahan jual beli hewan h}ashara>t sebagai 

obyek jual beli, ulama madhhab dalam hal ini  berbeda pendapat dalam hal 

menentukan kriteria syarat yang harus dipenuhi dalam suatu obyek jual beli 

dan dalam menentukan status hewan ini tergolong dalam obyek halal atau 

haram, karena pada dasarnya tidak ada dalil s}ah}ihyang menjelaskan tentang 

kehalalan atau keharamannya, baik dari nas}s} al-Qur'an ataupun Hadith, bahkan 

fatwa ulama sekalipun. Mereka mendapatkan pokok penafsiran dari al-Qur‟an 

dan al-Hadith dimana kedua nas}s} tersebut hanya memuat secara global saja, 

sehingga para ulama mencoba untuk berijtihad terhadap binatang-binatang 

yang tidak dijelaskan secara jelas di dalamnya. 

Adapun beberapa pendapat ulama madhhab terhadap bekicot sebagai 

obyek jual beli ini ada yang membolehkan ada juga yangmelarangnya. Adapun 

pendapat ulama madhhab tentang bekicotsebagai obyek jual beli adalah 

                                                           
7
Asymuni Ahmad Rahman, Pengantar Kepada Ijtihad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 

12-13. 
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sebagai berikut: Pertama, menurut madhhabSha>fi’i bekicot ini disamakan 

dengan hewanh}ashara>t(hewan kecil atau serangga), yangmana jenis hewan 

tersebut dianggap menjijikan(khabai>th), dan barang yang menjijikanmenurut 

madhhabSha>fi’i haram hukumnya untuk diperjualbelikan.
8
 Kedua,Menurut 

madhhabH{anbali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat didalamnya dan 

tidak ada nilai di dalamnya.
9
 Ketiga, menurut madhhabH}anafi>, jual beli dengan 

obyek bekicot diperbolehkan apabila bermanfaat, adapun batasannya segala sesuatu 

yang bermanfaat dihalalkan oleh shara’ dan sesungguhnya jual belinya diperbolehkan 

selain untuk dikonsumsi.
10

Keempat,menurut madhhabMa>liki> jual beli dengan 

obyek bekicot diperbolehkan karena adanyamanfaat yang bisa digunakan dari 

obyek jual beli tersebut.
11

 

Karena banyaknya pendapat dari setiap kalangan yang satu sama 

lainnya berbeda-beda. Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan 

pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur‟an dan al-Hadith. Oleh 

karena itu setiap muslim hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk 

membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram).
12

 

Islam memberi petunjuk yang jelas tentang yang halal dan yang haram 

berdasarkan ajaran al-Qur‟an dan al-Hadith.Tidak seorang pun dapat 

menentukan sesuatu itu halal atau haram, bahkan Rasulullah tidak dapat 

                                                           
8
Imam Shafi‟i Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-

Fiqh,Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 772-773. 
9
Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV, (Damaskus: Dar Al-

Fikr,1989), 448. 
10

Abdul al-Rahman Zubair,Fiqh ‘ala Mudza >hibi al-Arba’ah Juz II,  (Turki: Darul 

Fikr,1996), 232. 
11

Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV, 446-447. 
12

Rahman i. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2002), V. 
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menentukan dengan pertimbangan pribadinya.Apa yang dianggap halal sesuai 

dengan ketentuan al-Qur‟an harus diterima sebagai halal. Demikian pula tidak 

seorang pun memiliki otoritas untuk menyatakan halal atau haram pada 

makanan, minuman, pakaian atau perdagangan dan bisnis.
13

 

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktik jual beli syariat 

Islam harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan 

sosial masyarakat akan terwujud. 

Di sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah 

jualbeli tersebut sah atau tidak, halal atau haram karena di satu sisi jual beli 

tersebut tidakmemenuhi syaratma’qu>d ‘alayh, yaitu barang harus suci. 

Sedangkan di sisiyang lain ada beberapa madhhab membolehkannya, dan 

sebagian masyarakat berpandangan hukum bahwa jika tidak merasa 

menjijikkan jual beli bekicot tersebut halal atau sah. 

Berdasarkan dari hal tersebut, penulis memandang perlu untuk meneliti 

dan membahasnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. 

  

                                                           
13

Ibid., 515. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, masalah yang dibahas dalam skripsi ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual 

beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicotdi Kecamatan 

GerihKabupaten Ngawi perspektif hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menggalibagaimana perspektif hukum Islam 

terhadap obyek jual beli bekicotdi Kecamatan GerihKabupaten Ngawi 

2. Untuk menjelaskan dan menggalibagaimana dasar hukum ulama terhadap 

jual beli bekicotdi Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum 

Islam 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Dengan ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanahilmu 

pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran, khususnya tentangpraktik 

jual beli bekicot perspektif hukum Islam, kepada semuapihak yang terkait 

dan membutuhkan. 
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2. Secara Praktis 

Diharapkan studi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan mas}lah{ah 

kepada masyarakat dan berguna sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi 

ilmuwanatau penelitian selanjutnya bila terdapat titik singgung dengan 

masalah ini.  

E. Kajian Pustaka 

Pada langkah selanjutnya penulis akan melakukan telaah 

pustaka(previous finding) terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya 

yangberkenaan dengan karya tulis ini. Supaya mendapatkan gambaran-

gambaranhubungan pembahasan antara peneliti sekarang dengan peneliti-

penelitisebelumnya. Dengan tujuan akhir adalah supaya masalah tersebut 

dapatdipecahkan dengan teliti dan tuntas. 

Secara persis penulis belum menemukan karya tulis yang serupadengan 

karya tulis ini. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini 

penulismenggunakan beberapa karya ilmiah yang terdahulu. Berikut yang 

dapat penulispaparkan: 

Skripsi yang ditulis oleh Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot 

(Halzu>n) menurut Ima>m Ma>lik di Tinjau dengan Fatwa MUI”, yang hasilnya 

menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Ima>m Ma>lik adalah dengan 

menggunakan metode qiya>s yang mengambil kesimpulan bahwa jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot dihukumi halal karena diqiya>skan dengan belalang. 

Dan yang menjadi parameter dari Ima>m Ma>lik adalah segala sesuatu yang 

bersifat manfaat seperti penggunaan bekicot sebagai obat.Sedangkan MUI 
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menggunakan metode nas}s} qat’i > dalam menetapkan hukum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot, yaitu dilakukan dengan berpegang kepada nas}s}al-

Qur‟an dan al-Hadith untuk suatu masalah yang ditetapkan didalamnya secara 

jelas. Sehingga Fatwa MUI menyatakan bahwa bekicot haram hukumnya untuk 

diperjualbelikan dan dikonsumsi. Hal ini dikarenakan bekicot adalah jenis 

hewan melata. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pendapat Ima>m 

Ma>lik dan Fatwa MUI tidak relevan.
14

 

Skripsi dari Khilmi Tamim dengan judul “Studi Analisis 

PendapatSayyid Sabi>q Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan 

Obyek Jual Beli”.Dalam skripsinya, penulis menyebutkan pendapat Sayyid 

Sabi>qmengenai jual beli,spesifikasi terhadap obyek yang diperjualbelikan, 

yakni harus suci meskipun benda ataubarang tersebut sangat dibutuhkan atau 

bermanfaat, konsekuensinya jika barang tersebutsudah terlanjur beredar di 

pasaran. Selanjutnya tentang alasan-alasan Sayyid Sabi>q tentangpersyaratan 

suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli.
15

 

Skripsi yang di tulis oleh Uswatun dengan judul “Tinjauan Hukum Isalm 

Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri Di Desa Nogosari 

Rambipuji Kabupaten Jember)”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mekanisme praktik jual beli kopi luwak sudah memenuhi rukun dan 

syarat syahnya jual beli. Adapun mengenai keadaan objek jual beli yaitu kopi 

luwak (biji kopi yang bercampur dengan kotoran luwak), ada pendapat yang 

                                                           
14

Bariatul Ismi, Hukum Bekicot (Halzun) menurut Imam Malik di Tinjau dengan Fatwa 

MUI, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2003). 
15

Khilmi Tamim, Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi 

Barang YangDijadikan Obyek Jual Beli, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang,2001). 
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membolehkan yaitu Madhhab H}anafiyyah dan Z>}ahiri>yah yang berpegang pada 

prinsip manfaat. Dan yang mengharamkan jumhur ulama dengan prinsip 

kesucian objek jual beli dengan memiliki rujukan dalil masing-masing.
16

 

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya ada perbedaan yang mendasar 

dari karya-karya tersebut dengan skripsi ini, baik dari segi aspek tema maupun 

obyek penelitian. Adapun skripsi yang ditulis oleh Bariatul Ismi, meskipun 

sama obyeknya mengenai bekicot, tetapi fokus yang digunakan adalah 

komparasi antara pandangan Ima>m Ma>lik dengan Fatwa MUI. Dengan 

demikian belum ada yangmembahas mengenai praktik jual beli bekicot 

perspektif hukum Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian terhadap masalah tersebut yang kajiannya dalam skripsi yang 

berjudul “PraktikJual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Di dalam skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan jenis penelitian lapangan/ field research(dari segi tempat). 

Field research adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang datanyadi 

ambil atau dikumpulkan dari lapangan
17

, dimana kasus ini diteliti dari 

sudutpraktik jual beli bekicot di Kecamatan GerihKabupaten Ponorogo. 

                                                           
16

 Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Isalm Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi 

Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Rambipuji Kabupaten Jember)”,(Skripsi, STAIN 

Ponorogo, Ponorogo, 2013). 
17

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT. RINEKA CIPTA, 2006). 96.  
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Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau 

prosedurpenelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, 

yang tertulisdari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
18

.Metode 

yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu menggunakan data yang 

bersifat umum dan diakhiridengan kesimpulan yang bersifat khusus.
19

Data 

yang bersifat umum di sini maksudnya ialah data yang diperoleh peneliti 

dilapangan kemudian dikumpulkan menjadi satu dianalisis dan kemudian 

diambil suatu kesimpulan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahpendekatan fikih (normatif) yaitu memandang masalah dari sudut 

legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah 

hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, sah atau tidak sah dan 

sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung 

dalam nash.
20

 Di mana objek  jual beli bekicot di analisis dengan norma-

norma dalam ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur‟an dan 

as-Sunnah.  

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif,peneliti merupakan aktor sentral dan 

pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung 

                                                           
18

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000), 309. 
19

 Aji Damahuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 25. 
20

Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: academia, 2010), 190. 
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saja. Peneliti melakukan  observasisecara langsung di Kecamatan 

GerihKabupaten Ngawi. Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah bersifat 

nonpartisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihatperistiwa 

sekeliling obyek penelitian guna mencari kesan umum sertauntuk mencatat 

sejumlah peristiwa tentang tiap-tiap tingkah lakutertentu. 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung terhadap 

informan serta melakukan diskusi serta mencatat berbagai hal penting dari 

informan.Sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil yang sesuai variable. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan 

secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Kecamatan GerihKabupaten 

Ngawi. Alasan dilakukannya penelitian di Kecamatan GerihKabupaten 

Ngawi ialah karena obyek yang berkaitan dengan masalah penelitian yang 

diteliti berada di tempat tersebut.Di mana masyarakat di Kecamatan 

GerihKabupaten Ngawi tersebut banyak terjadi transaksi jual beli 

bekicot.Selain itu juga adanya home industry  yang mengelola bekicot. 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari 

obyek yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan oleh penulis 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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1) Data tentang praktik jual beli dengan obyekbekicot di Kecamatan 

GerihKabupaten Ngawi. 

2) Data tentang dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicotdi 

Kecamatan GerihKabupaten Ngawi perspektif hukum Islam 

b. Sumber Data 

1) Sumber data primer adalah penelitian ini menggunakan sumber data 

primeryang terdiri dari beberapa pihak yang terkait langsung baik 

penjual maupun pembeli.Data primer dalam skripsi ini adalah hasil 

wawancara kepada penjual maupun pembelibekicot di Kecamatan 

GerihKabupaten Ngawi. 

2) Sumber Data Sekunder adalah penelitian ini menggunakan pula 

buku-buku pendukung sekunder, untuk membantu menelaah data-

data yang dihimpundan sebagai komperasi dari sumber data primer. 

Antara lain buku-buku mengenai jual beli dalam hukum Islam, 

kaidah-kaidah us}u>l al-fiqh, beberapa artikel ilmiah, ensiklopedi, dan 

yang mempunyai keterkaitan dengan obyek peneliti. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Metode Observasi 

Yakni pengamatan dan pencatatan dengansistematik tentang 

fenomena-fenomena yang di selidiki.
21

Kemudianmenghimpun, 

                                                           
21

Sutrisno Hadi, Metodologi Research,(Yogyakarta : YayasanPenerbit Fakultas Psikologi 
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memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadisumber data 

penelitian,
22

 dan hasilnya dicatat secara lengkap untukpenyusunan 

laporan skripsi.Observasi ini dilakukan di Kecamatan GerihKabupaten 

Ngawi. Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah bersifat nonpartisipan 

dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihatperistiwa sekeliling 

obyek penelitian guna mencari kesan umum sertauntuk mencatat 

sejumlah peristiwa tentang tiap-tiap tingkah lakutertentu. 

b. Metode Interview 

Metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu interviewer  (pewawancara) sebagai pengaju/ pemberi 

pertanyaan dan interviewee(yang diwawancarai) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh interviewer.
23

Komunikasi 

yang dilaksanakan secara langsung antarapihak penggali data atau 

pengumpul data dengan informan. Adapuninformannya adalah para 

penjual maupun pembelibekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. 

7. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul, 

terutamadari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data 

yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
24

 

                                                                                                                                                               

UGM, 1987),137. 
22

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 1995), 33. 
23

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127. 
24

 Sugiono, Metode Peneleitian Kualitatif,  (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 

187. 
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b. Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah di dapat dalam 

penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis
25

. 

c. Penemuan hasil datayaitu melakukan analisa lanjutan terhadap 

hasilpengorganisasian data dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil 

sehinggadiperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang 

ada
26

. 

8. Teknik Analisis Data 

Menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah prosespengorganisasian 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuanuraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesiskerja seperti yang 

disarankan oleh data.27Penelitian ini menggunakan teknikanalisis data dari 

Miles and Huberman yangmengemukakan bahwa aktivitas dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secarainteraktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehinggadatanya sudah jenuh. Data jenuh artinya kapan dan 

dimana pun pertanyaanpada informan, dan pada siapa pun pertanyaan sama 

diajukan, hasil jawabantetap konsisten sama. Teknik analisis data model 

interaktif menurut Miles & Huberman terdiriatas empat tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu : 

 

 

                                                           
25

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif fan 

kualitatif, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 136.  
26

Bambang Sunggono, Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), 129. 
27

 Lexy J Moleong, Methodologi Penelitian Kualitatif, 103. 
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a. Pengumpulan data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. 

Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara dan observasi. 

b. Reduksi data (Data reduction) 

Reduksi data adalah prosespenggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperolehmenjadi satu bentuk tulisan yangakan 

dianalisis.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu.28Pada penelitian ini reduksi data 

dilakukan untuk memfokuskan datamengenai praktik jual bekicot yang 

terjadi di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.Semua data yang didapatkan 

dari wawancara dan observasi dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai 

dengankatagorinya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. 

c. Penyajian data (Data display) 

Pada prinsipnya penyajian data adalah mengolah data setengah jadi 

yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur temayang 

jelas.Menurut Sugiyono yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitiankualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

                                                           
28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,(Bandung : Alfabeta,2009), 338. 
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naratif.29Penyajian data dalampenelitian ini berbentuk uraian kata-kata yang 

bersifat naratif mengenaipelaksanaan jual beli bekicot di Kecamatan Gerih 

Kabupaten Ngawi.Penyajian data inibertujuan untuk mempermudah 

memahami hasil penelitian.Penyajian datayang dimaknai oleh Miles dan 

Huberman sebagai sekumpulan informasitersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan danpengambilan tindakan.30 

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

danHuberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.Kesimpulanmenjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian 

yang diajukan danmengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian 

tersebut.).Penarikan kesimpulan merupakan kegiatanuntuk menjawab 

rumusan masalah dengan bukti data-data yang valid. 

Penarikan kesimpulan dapat berlangsung saat proses pengumpulan 

data, sehingga masih bersifat kabur dan diragukan. Jadi kesimpulan harus 

selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.Proses verifikasi hasil 

temuan ini dapat berlangsung singkat yaitu dilakukan secara selintas 

denganmengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang 

(crosscheck) dengan temuan yang lainnya.31Peneliti kualitatifmelakukan 

verifikasi agar dapat mempertahankan dan menjamin validitasdan reabilitas 

hasil temuannya, sehingga kesimpulan penelitian bersifatkokoh. 

 

                                                           
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 95. 
30

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif,(Jakarta :Erlangga, 2009), 151. 
31

Ibid., 152. 
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9. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Agar data-data 

yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh 

keabsahan maka peneliti menggunakan teknik: 

a. Perpanjangan keabsahan temuan  

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Yang mana peneliti 

tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering 

mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para 

informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali. 

b. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode 

triangulasi merupakanmetode paling umum dipakai untuk uji validitas 

dalam penelitiankualitatif.Hal itu dapat dicapai dengan jalan:  

1) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif 

peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang 
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utuh mengenai informasi tertentu. Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 

informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian 

diragukan kebenarannya. 

2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih 

dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini 

untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang 

digali dari subjek penelitian.  

3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan 

observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan 

gambar atau foto. Masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti 

atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang 

diteliti. 

4) Triangulasi teori yaituhasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasiatau thesis statement.  Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan 

yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 
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kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali 

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang 

telah diperoleh.
32

 

Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, yang penulis gunakan 

dalamteknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: pertama, triangulasidari 

berbagai sumber, yaitu mengomparasian hasil temuan data dari informan 

yang satu dan informan lainnya.Kedua, triangulasimetode, yaitu 

membandingkanhasil observasi atau pengamatan dengan hasil 

wawancara.Proses triangulasi ini dilakukan oleh peneliti sejak memperoleh 

data dilapangan dan setelah data-data di lapangan itu terkumpulkan secara 

komprehensif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini 

makapenulis mengelompokkan menjadi lima bab.Masing-masing bab terbagi 

menjadibeberapa sub bab, semuanya suatu pembahasan yang utuh yang saling 

berkaitanantara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi 

yang dimulai dengan latar belakang munculnya masalah yang 

diteliti, dilanjutkan rumusan masalah yang merupakan 

penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar 

                                                           
32

Lexy J Moleong, Methodologi Penelitian Kualitatif, 321-331. 
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belakang masalah.Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan 

penelitianyang merupakan tujuan dan cita-cita yang akan 

dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah 

suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Sub 

berikutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian 

ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut metode 

penelitianyang berisi tentang cara-cara yang digunakan 

penulis dalam penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan 

yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini.  

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

JUAL BELI HEWAN H}ASHARA>T 

Bab inimerupakan landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. 

Isi dari bab ini terdiri atas jualbeli dalam hukum Islam tentang 

pengertian jual beli, dasarhukum jual beli, rukun dan syarat 

jual beli, pengertian objek jual beli (mabi>’), syarat-syarat 

objek jual beli, jual beli yang dilarang,dan pendapat para 

ulama madhhab tentang jual beli hewanh}ashara>t. 

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT DI KECAMATAN 

GERIHKABUPATEN NGAWI 

Dalam bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian 

penggalian dan pengumpulan data dari lapangan.Yaitu 

membahas sekilas tentang latar belakang objekpenelitian, 
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yangterdiri dari, sekilas tentang letak geografis, keadaan 

penduduk serta kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan 

keagamaan masyarakat Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, 

dan gambaran tentangpraktikjual beli bekicot di Kecamatan 

Gerih Kabupaten Ngawi. Data inilah yang sangat penting 

karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin diketahui 

hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak. 

BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL 

BELI BEKICOT DI KECAMATAN 

GERIHKABUPATEN NGAWI 

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini 

yangmeliputi: perspektif hukum Islam terhadap bekicot 

sebagai obyek jual beli di Kecamatan GerihKabupaten 

Ngawi, sehingga dapat diketahui apakah status hukum bekicot 

sebagai obyek jual beli bekicot itu halal atau haram. 

Kemudianperspektif hukum Islam tentangdasar hukum ulama 

terhadap jual beli bekicotdi Kecamatan GerihKabupaten 

Ngawi, hal ini untuk mengetahui bagaimana hukum islam 

menjelaskan halal haram jual beli bekicot yang telah 

dipaparkan dalam pendapat para ulama. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang 

merupakanjawaban dari rumusan masalah yang berisi 
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kesimpulan dansaran-saran, serta dilengkapi dengan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM  

DAN HUKUM JUAL BELI HEWAN HASYARAT 

 

A. Konsep Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang 

dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bay’ (jual) dan al-shira’ 

(beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.
33

 Adapun secara 

terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama 

Madhhab :  

a. Menurut ulama H}anafiyyah 

فَ ْ َ  ُا َيْشَ ُل َ  َك َن , ْ َ  ِا َ َ   َ ْ ٍ  َ ُْ  وٍ   ْ َ  ِا  ِ  ُ َ  َاَ  ُ  َ ُ  َ 
  َ  اً   َْ  َػْ  ً 

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara 

yang khusus (diperbolehkan), harta mengcakup zat (barang) dan 

uang”. 

 

b. Menurut ulama Ma>likiyyah 

 ٍ   َ َ  ِ َ  فَػُ َ  َ ْ ُ  ُ َ  َ َ ٍ  َ َ   َ ْ ِ َ َ   ِفِ  َ َ  ُ  ػْ
“Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

34
  

 

 

 

                                                           
33

 Sohari Sahrani, Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 

65. 
34

 Ali Fikri, Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-

Halabiy, 1357), 8-9. 
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c. Menurut ulama Sha>fi’iyyah  

ٍ : َ َ ْ  ػ ً  ْْ ْ ِ ْسِ َف َاِ  ِ ْ ِك َ  َ ٍا ِبَشْ ِطِ  ْ أِِ َ ْ ٌ  يَػَ َضَ ُن بَػَ َ  َ ػ ٍا ِِ
َفَ ػػٍ  ُ ػ  .َبَ  ٍ  َ  َْ  َ  ػْ

“Jual beli menurut syara‟ adalah suatu akad yang mengandung 
tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan 

diuraikan nanti untuk memporoleh kepemilikan atas benda atau 

manfaat untuk waktu selamanya”.
35

  

 

d. Menurut ulama H}ana>bilah  

ِْ ْيًك ْ َ  اِ   ْ َ  ِا  ِ  ُ َ  َاَ  ُ  ََ  
“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan 

memindahkan kepemlikikan”.
36

 

 

Dapat dipahami jual beli secara istilah jual beli adalah menukar 

barang  dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
37

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini bersumber 

atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur‟an, al-Hadith ataupun ijma>‟ 

ulama. Diantaranya yaitu:  

a. Al-Qur’an 

1) QS. Al-Baqarah : 275        
Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.
38
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 Ali Fikri, Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, 10. 
36

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11. 
37

 Atik Abidah, Fiqh Muamalah, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55. 
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Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang 

disyariatkannya jual beli dalam al-Qur‟an. Kaum musyrikin tidak 

mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-

Qur‟an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. 

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli 

secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. 

2) QS. an-Nisa‟ ayat 29 :  

                   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu”.
39

 

 

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum 

muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil 

kontek ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan 

transaksi ekonomi yang bertentangan dengan shara’, seperti halnya 

melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat 

spekulatif (judi) dan lain-lain.
40

 

 

 

                                                                                                                                                               
38

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Special for Woman), (Bandung : 

PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), 47. 
39

 Ibid., 83. 
40

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 70. 
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b. Al-Hadi>th 

Hadi>th dari Abu> Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

َ َصَ     َ ُ  َ َ ْيِ  َ َسَ َم ُسِئَل  َ ْن  ِفَ َ َ  ْبِن  َ ِفٍ  َ ِ َ    َ ُ  َ ْ  ُ  َأَن   َ ِِ
ُ  ٍ  :  َأُ   ْ َكْ ِ  َأْطَيُ     َ اَ :  َ َ ُل   َ ُ ِل بَِيِ ِه،  َُكُل بَػْيٍ  َ  ػْ
 )َ َ  ُه  ْ  َػ َ ُ  َ َصَ َ ُ   ْاَ ِكمُ (

 

Artinya: “Dari Rifa>’ah Ibn Ra>fi’ bahwa Nabi saw, ditanya usaha 

apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seorang 

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

mabrur.”(HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Ha>kim)
41

 

 

Hadith ini menjelaskan bahwasanya jual beli merupakan salah 

satu usaha yang paling baik dalam Islam, dengan tanda kutip yaitu jual 

beli yang mabrur yaitu jual beli yang baik sesuai syariat Islam.   

c. Ijma >’ 

Ulama muslim sepakat (ijma>’) atas kebolehan akad jual beli. 

Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma>’, karena tidak 

ada seorangpun  yang menentangnya.
42

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para 

pihak dalam jual beli memperhatikan syarat rukun yang telah ditentukan 

karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau 
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batal. Jumhur ulama menyebutkan rukun jual beli ada empat ; adanya 

pihak penjual (bay’), pihak pembeli (mushtari’), barang atau benda 

(ma‘qu>d ‘alayh) dan lafaz} (s}i>ghat).31 

Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya: 

a. Syarat orang yang berakad / ‘aqid  (penjual dan pembeli) 

Syarat ‘aqid  yang harus terpenuhi yaitu harus berakal, dengan 

kehendak sendiri, dan baligh. Harus berakal karena agar tidak terkecoh. 

Seperti halnya orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya. 

Dengan kehendak sendiri artinya tidak ada paksaan dari orang lain. Dan 

baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa), sehingga anak kecil tidak 

sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum 

sampai umur dewasa, sebagian ulama memperbolehkan berjual beli 

barang yang kecil-kecil.
43

 

b. Syarat akad (ija>b dan qa>bul) 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ija>b dan qa>bul dilakukan, 

sebab ija>b dan qa>bul  itu menunjukkan kerelaan di antara kedua belah 

pihak. Pada dasarnya ija>b dan qa>bul  itu harus dilakukan dengan lisan. 

Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu, atau jauh barang yang 

dibeli, dan penjualnya jauh pula, maka boleh dengan perantaraan surat 

menyurat yang mengandung arti ija>b dan qa>bul  itu. Dalil yang 

menyatakan tentang mensyaratkan ija>b dan qa>bul  itu ialah firman Allah 

Q.S. an-Nisa>': 29 yang berbunyi: 
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   ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن
َ
ٓ أ َا ِ إ

 ۚ  تََراٖض ّمِنُكم 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu”.44
 

 

Ija>b adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang 

ini sekian.” Dan qa>bul adalah ucapan dari pembeli, “Saya terima (saya 

beli) dengan harga sekian.”  

Adanya kerelaan tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali 

dengan perkataan sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan 

dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas 

menunjukkan kerelaan adalah ija>b dan qa>bul.45
 An-nawa>wi>, Mutawa>li, 

Baghawi>, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz} itu 

tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila 

menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang 

sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang 

jelas untuk mewajibkan lafaz. 

c. Syarat ma‘qu>d ‘alayh (obyek jual beli) 
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Adanya barang yang diperjualbelikan (ma‘qu>d ‘alayh), yaitu 

barangnya suci, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, 

milik seseorang secara sempurna, diketahui keadaannya dan dapat 

diserahterimakan ketika akad berlangsung.
46

 

Dari masing-masing ketentuan syarat ma‘qu>d ‘alayh akan di 

bahas lebih rinci lagi dalam sub bab berikutnya. 

4. Pengertian Objek Jual Beli  

Objek jual beli disebut juga dengan ma’qu>d ‘alayh adalah barang-

barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
47

 Dalam hukum 

perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang 

karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum. Objek akad dapat 

berupa benda, manfaat  benda, jasa/ pekerjaan, atau suatu yang lain yang 

tidak bertentangan dengan syariah.
48

 

5. Syarat-syarat Objek Jual Beli 

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan-

persyaratan yang harus ada dalam ma’qu>d ‘alayh yang halal untuk 

diperjualbelikan: 

a. Ima>m Abu> H}ani>fah menetapkan bahwa objek jual beli sebagai berikut:  

1) Benda yang diperjualbelikan termasuk (dikategorikan) harta, yaitu 

sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan berdasarkan adat. 
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 (      مكن  إ  ف ع      ا )
2) Berupa mal mutaqawwin boleh dimanfaatkan berdasarkan shara>’   

3) Milik sendiri;  

4) Adanya  barang (mawjud) ketika transaksi dilakukan dan  

5) dapat diserahterimakan ketika akad. 

b. Ima>m Ma>lik mensyaratkan objek jual beli sebagai berikut: 

1) Tidak dilarang oleh shara’ (tidak sah  penjualan bangkai dan darah) 

2) Suci (jual beli benda najis tidak diperbolehkan) 

3) Bermanfaat menurut shara’ 

4) Diketahui oleh ‘aqid; dan  

5) Dapat diserahterimakan. 

c. Ima>m Ash-Sha>fi>’i mensyaratkan objek jual beli sebagai berikut: 

1) Harus suci 

2) Dapat dimanfaatkan secara shara’ 

3) Dapat diserahterimakan 

4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya; dan  

5) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
49

 

d. Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal mensyaratkan objek jual beli sebagai berikut: 

1) Berupa mal (harta) yang boleh dimanfaatkan berdasarkan shara’  

2) Harta tersebut milik para pihak 

3) Dapat diserahterimakan 

4) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak 
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5) Harga dinyatakan secara jelas 

6) Tidak ada halangan shara’. 

e. As-Sayyid Sabi>q dalam kitab Fiqh Al-Sunnat, mencoba menyederhakan 

pendapat Ima>m Ma>lik, Ima>m Sha>fi >’i, dan Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal 

tentang syarat-syarat benda yang boleh diperjualbelikan, yaitu:  

1) Suci 

2) Bermanfaat 

3) Milik penjual atau yang mewakilkan 

4) Dapat diserahterimakan 

5) Diketahui secara pasti 

6)  Berada dalam penguasaan (pengendalian).
50

 

Dari beberapa pendapat para ulama dalam menetapkan persyaratan-

persyaratan yang harus ada dalam ma’qu>d ‘alayh, dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan teori dari As-Sayyid Sabi>q dalam kitab Fiqh 

Al-Sunnah, dimana teorinya merupakan  penyederhanaan dari  pendapat 

Ima>m Ma>lik, Ima>m Sha>fi>’i, dan Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal tentang syarat-

syarat benda yang boleh diperjualbelikan. Berikut penjelasan lebih lanjut 

mengenai syarat objek jual beli sebagai berikut: 

a. Bersihnya barang  

Bahwa didalam Islam dilarang melakukan jual beli barang-

barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-
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nyata diharamkan oleh ajaran Islam.
51

 Adapun hadith yang 

menjelaskan keharaman menjualbelikan barang najis yaitu hadith dari 

Ja>bir bin Abdullah r.a : 

َ  َ ُس َا   َ ِ   ص    َ ْن َ  ِبِ  ْبِن َ ْ ِ    َ ِ       ََِ  ه        أَ َُ  
ََكَ   ِإَن   َ َ  َ َ ُس َ ُ  َحَ َم   ه   ي   س م  يَػُ  ُا َ  َم  ْ َفْ ِح، َ ُ َ  ِِ
ِْ  ِيِ  َ  َأْصَ  ِم  َفِ يَل يَ  َ ُس َا   َ ِ ، أَ َأَْيَت  ْْ َْْْ ِ  َ  ْ َ ْيَ ِ  َ   بَػْيَ   

ُُ  ُا ،  ْْ    َ َ    ُ ُفُن ، َ يُْ َ ُن ِِ ُ ُ  َم  ْ َ ْيَ ِ  فَِإ َػَ   ُيْطَ   ِِ
َ    َ  ُس  َ  َ َا َ ُس ُا   َ ِ  ص   . فَػَ  َا  َ ، ُ َ  َحَ  مٌ . َ َيْ َ ْ ِ ُح ِِ ُُ

 ه   ي   س م ِ ْ َ  َ ِ َك   َ َاَل   َ ُ   ْ يَػُ  َا، ِإَن   َ َ  َ َ   َحَ َم 
َ بَ ُ  ُه فََ َكُ    َ ََ  ُ  ُُ  (  ي    فق )ُ ُ  َ َ   َ َُ  ُه 

“Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah SAW 

bersabda di saat hari penaklukan kota Mekah: “Sesungguhnya, Allah 

dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan 

patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu 

mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu 

dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan 

minyak untuk penerangan?” Nabi SAW bersabda, “Tidak boleh! Jual 

beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, 

“Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah 

mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual 

minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil 

penjualannya.” (Muttafaq Alayh).
52

 

 

Para ulama telah berbeda pendapat terhadap pengertian hadith 

diatas. Ibn Qayyim al-Jawzi>yah, mengatakan bahwa perkataan haram 

dari Rosul mengandung dua penafsiran yaitu perbuatan tersebut haram 

dan jual beli tersebut haram sekalipun pembeli membelinya untuk 
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kepentingan tertentu selain dimakan. Kalangan jumhur ulama (Ima>m 

Ma>lik, Ima>m Sha>fi>’i, dan Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal) berpendapat, 

barang tersebut diharamkan karena dianggap najis sehingga 

menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli. Tetapi sebagian ulama 

Ma>likiyyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk 

berburu, menjaga rumah, dan perkebunan. Begitu halnya Ima>m Abu> 

H}ani>fah tidak menjadikan suci sebagai syarat jual beli.
53

 

Dalam kitab Fiqh Al-Sunnah As-Sayyid Sabi>q menjelaskan 

bahwa Abu> H>>}ani>fah dan madhhab Z>}a>hiri berpendapat lain. Menurut 

mereka, semua barang atau benda yang memiliki manfaat, meskipun 

najis, itu boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu, penjualan kotoran 

hewan dan sampah-sampah yang mengandung najis yang dijadikan 

pupuk yang dimanfaatkan di kebun-kebun untuk menyuburkan 

tanaman, adalah boleh (halal). Demikian pula diperbolehkan menjual 

setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk 

dimakan dan diminum, seperti minyak najis yang dijadikan untuk 

penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter.
54

 

Karena dalam riwayat lain diterangkan bahwa Ibn Umar pernah 

ditanya mengenai minyak kejatuhan tikus. Kemudian Ibn Umar 

mengatakan, “Pakailah minyak itu untuk penerangan dan gorenglah 

lauk paukmu dengan minyak itu”. 
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Sementara itu At}a>’ dan an-Nakha’i membolehkan menjual 

anjing hanya untuk kepentingan berburu saja, karena Rosulullah 

membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan saja.
55

 

b. Dapat dimanfaatkan 

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, 

pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, 

peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum 

yang ada dalam kehidupan masyarakat.
56

 

Maka tidaklah sah memperjualbelikan binatang serangga, ular, 

semut, tikus atau binatang-binatang buas lainnya. Adapun jual beli 

binatang harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak 

mengambil kulitnya untuk disamak, buat dijadikan sepatu dan lain-lain 

dan tidak sah untuk permainan.
57

 

Tetapi Rosulullah melarang keras memperjualbelikan anjing, 

kecuali untuk menjaga rumah atau kebun yang oleh Abu> H}ani>fah 

dipandang boleh dijualbelikan. At}a>’ dan An-Nakha‟i berkata, “Boleh 

memperjualbelikan anjing untuk berburu, tidak selainnya”. Dalilnya 

adalah larangan Rosulullah mengambil harga (untung) dari menjual 

anjing selain anjing untuk berburu, yang diriwayatkan An-Nasa‟i dari 

Jabir. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Rijal sanad hadith ini t}iqah.”58
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c. Milik orang yang melakukan akad 

Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku 

transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk 

memperjualbelikannya. Jadi jika transaksi jual beli terjadi sebelum 

pelaku transaksi mendapatkan izin dari pemilik barang, maka termasuk 

kategori transaksi fud}u>li. Transaksi fud}u>li dianggap sebagai transaksi 

yang sah. Hanya saja, sah tidaknya tergantung pada izin pemilik dari 

barang atau wali pelaku transaksi.
59

 

d. Dapat diserahterimakan 

Barang yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya 

benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Hal ini 

didasarkan pada ketentuan hadith yang diriwayatkan oleh Ah}mad dari 

Ibn Mas’ud r.a, yaitu : “ Janganlah kamu membeli ikan yang berada di 

dalam air, sesungguhnya yang demikian itu merupakan penipuan”.
60

 

e. Dapat diketahui secara pasti 

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara transparan 

yaitu adanya kejelasan tentang objek transaksi dan dapat diketahui 

ketika akad berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya perselisihan di kemudian hari. Adapun jual beli suatu barang 

yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat 

bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan).
61

 Jadi objek 
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transaksi tidak bersifat majhu>l (tidak diketahui) dan mengandung unsur 

gharar.62
 

f. Berada dalam penguasaan 

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-

benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual 

beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah 

kekuasaan orang lain sebaikknya dihindarkan, karena bisa 

menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.
63

 

6. Jual beli yang Dilarang  

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur 

ulama tidak dapat membedakan antara jual beli fasid dan jual beli batal. 

Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, 

yaitu jual beli s}ah}ih dan jual beli fasid. Sedangkan menurut ulama 

H}anafiyyah jual beli terbagi tiga, yaitu jual beli s}ah}ih, fasid, dan batal.
64

 

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah 

Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut:
65

 

a. Terlarang Sebab Ahliah (ahli akad) 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan s}ah}ih apabila 

dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu 

bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah 

jual belinya adalah berikut ini: 
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1) Jual beli orang gila 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. 

Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain. 

2) Jual beli anak kecil 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum 

mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang 

ringan atau sepele. Menurut ulama Sha>fi>’iyyah, jual beli anak 

mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. 

Adapun menurut ulama Ma>likiyyah, H}anafiyyah, dan 

H}ana>bilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. 

Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih 

kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, 

juga pengalaman. 

3) Jual beli orang buta 

Jual beli orang buta dikategorikan s}ah}ih menurut jumhur jika 

barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). 

Adapun menurut ulama Sha>fi>’iyyah, jual beli yang dilakukan orang 

buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek 

dan yang baik. 

4) Jual beli terpaksa 

Menurut ulama H}anafiyyah, hukum jual beli orang terpaksa 

seperti jual beli fud}u>l (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni 

ditangguhkan (mawquf). Oleh karena itu, keabsahannya 
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ditangguhkan sampai rela (hilang ada khiya>r). Adapun menurut 

ulama Sha>fi>’iyyah dan H}ana>bilah, jual beli tersebut tidak sah sebab 

tidak ada keridhaan ketika akad. 

5) Jual beli fud}u>l 

Jual beli fud}u>l adalah jual beli milik orang tanpa seizin 

pemiliknya. Menurut ulama H}anafiyyah dan Ma>likiyyah jual beli 

ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama 

H}ana>bilah dan Sha>fi>’iyyah jual beli fud}u>l tidak sah. 

6) Jual beli orang yang terhalang 

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, 

bangrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka 

menghamburkan hartanya, menurut ulama Ma>likiyyah, H}anafiyyah 

dan pendapat paling s}ah}ih dikalangan H}ana>bilah harus 

ditangguhkan. Adapun menurut ulama Sha>fi>’iyyah, jual beli tersebut 

tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat 

dipegang. 

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut 

berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Ma>likiyyah dan 

H}anafiyyah. Sedangkan menurut ulama Sha>fi>’iyyah dan H}ana>bilah 

jual beli tersebut tidak sah. 

7) Jual beli malja’ 

Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang dalam 

bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan z}alim. Jual beli 
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tersebut fasid, menurut ulama H}anafiyyah dan menurut H}ana>bilah 

batal. 

b. Terlarang sebab s}igha>t 

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan 

pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di 

antara ija>b dan qa>bul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh 

suatu pemisah. 

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang 

tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih 

diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini: 

1) Jual beli mu‘at}ah 

Jual beli mu‘at}ah dalah jual beli yang telah disepakati oleh 

pihak akad, berkenaan dengan barang dan harganya, tetapi tidak 

memakai ija>b qa>bul. Jumhur ulama menyatakan s}ahih  apabila ada 

ija>b dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ija>b qa>bul  dengan 

isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. 

Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat 

dengan perbuatan atau isyarat. 

Jual beli mu‘at}ah dipandang tidak sah menurut ulama 

H}anafiyyah, tetapi sebagian ulama Sha>fi>’iyyah membolehkannya 

seperti Ima>m Nawawi>. Menurutnya hal itu dikembalikan kepada 

kebiasaan manusia. 
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2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan 

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau 

utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau 

utusan dari „aqid pertama kepada „aqid kedua. Jika qa>bul melebihi 

tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai 

ke tangan yang dimaksud. 

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan 

khususunya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu 

isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati „aqid. Apabila 

isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat 

dibaca), akad tidak sah. 

4) Jual beli barang tidak ada ditempat akad 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual belli atas barang yang tidak 

ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat 

terjadinya akad. 

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ija>b qa>bul 

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan 

tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama 

H}anafiyyah membolehkannya, sedangkan ulama Sha>fi>’iyyah 

menganggapnya tidak sah. 
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6) Jual beli munjiz 

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat 

atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini 

dipandang fasid menurut ulama H}anafiyyah, dan batal menurut 

jumhur ulama. 

c. Terlarang Sebab ma’qu >d ‘alayh (Barang Jualan) 

Secara umum, ma’qu>d ‘alayh adalah harta yang dijadikan alat 

pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi>’ (barang 

jualan) dan harga. 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila 

ma`qu>d ‘alayh adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, 

dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak 

bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan shara’. 

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian 

ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada 

atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 

yang ada di udara atau ikan yang ada di air. 
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3) Jual beli gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung 

kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Ma>liki, gharar yang dilarang ada 

sepuluh macam: 

a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih 

dalam kandungan induknya. 

b) Tidak diketahui harga dan barang 

c) Tidak diketahui sifat barang atau harga 

d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga 

e) Tidak diketahui masa yang akan datang 

f) Menghargakan dua kali pada suatu barang 

g) Menjual barang yang diharapkan selamat 

4) Jual beli h}us}a>h, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat 

jatuh wajib membeli 

5) Jual beli muna>badhah, yaitu jual beli dengan cara melempari 

6) Jual beli mula>samah, apabila mengusap baju atau kain, maka wajib 

membelinya. 

7) Jual beli barang najis dan terkena najis 

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, 

seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dengan 

barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti 

minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama H}anafiyaah 
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membolehkannya untuk dimakan, sedangkan ulama Ma>likiyyah 

membolehkannya setelah dibersihkan. 

8) Jual beli barang yang tidak jelas (majhu>l) 

Menurut ulama H}anafiyyah jual bei seperti ini adalah fasid, 

sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal, sebab akan 

mendatangkan pertentangan di antara umat manusia. 

9) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat 

dilihat 

Menurut ulama H}anafiyyah jual beli seperti ini dibolehkan 

tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiya>r 

ketika melihatnya. Ulama Sha>fi’iyyah dan H}ana>bilah menyatakan 

tidak sah, sedangkan ulama Ma>likiyyah membolehkannya bila 

disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan menjadi lima yaitu: 

1) Harus jauh sekali tempatnya 

2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya 

3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran 

4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh 

5) Penjual tidak boleh memberikan syarat 

10) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan 

Apabila belu terdapat buah, disepakati tidak ada akad.  

Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut 

ulama H}anafiyyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika 
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buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan itu telah matang, akadnya 

dibolehkan. 

d. Terlarang Sebab Shara’ 

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi 

persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah 

yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini: 

1) Jual beli riba 

Riba nasiah dan riba fad}l adalah fasid menurut ulama 

H}anafiyyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. 

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 

Menurut ulama H}ana>fiyyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi 

akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal 

sebab ada nas}s} yang jelas dari hadith Bukhari dan Muslim bahwa 

Rasulullah SAW. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing 

dan patung. 

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang 

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat 

yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan 

keuntungan. Ulama Sha>fi’iyyah dan H}ana>bilah berpendapat, pembeli 

boleh khiya>r. Ulama Ma>likiyyah berpendapat bahwa jual beli seperti 

itu termasuk fasid. 
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4) Jual beli waktu az}an Jum ‘at 

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat 

jum‟at. Menurut ulama H}anafiyyah pada waktu az}an pertama, 

sedangkan menurut ulama lainnya, az}an ketika khatib sudah berada 

di mimbar. Ulama H}anafiyyah menghukuminya makru>h tahri>m, 

sedangkan ulama Sha>fi’iyyah menghukumi s}ah}ih haram. Tidak jadi 

pendapat yang masyhur di kalangan ulama Ma>likiyyah dan tidak sah 

menurut ulama H}ana>bilah. 

5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar 

Menurut ulama H}anafiyyah dan Sha>fi’iyyah dhahirnya s}ah}ih, 

tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Ma>likiyyah dan H}ana>bilah 

adalah batal. 

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 

7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun 

masih dalam khiya>r, kemudian datang orang lain yang menyuruh 

untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga 

lebih tinggi. 

8) Jual beli memakai syarat 

Menurut ulama H}anafiyyah sah jika syarat tersebut baik, 

seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang 

rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Ma>likiyyah 
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membolehkannya jika manfaat. Menurut ulama Sha>fi>’iyyah 

dibolehkan jika syarat mas}lah}ah bagi salah satu pihak yang 

melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama H}ana>bilah, tidak 

dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad. 

 

B. Pendapat Ulama Madhhab tentang Jual Beli Hewan H}ashara>t  

Arti h}ashara>t  dalam bahasa Indonesia adalah serangga, atau dalam 

istilah biologi dikenal sebagai hewan invertebrata . Yaitu hewan tak bertulang 

belakang, memiliki ciri ; badan terbagi menjadi beberapa segmen :  kepala 

(head), dada (thorax) dan perut (abdomen).
66

 Ciri-ciri hewan dewasa 

memiliki tiga pasang kaki, dua antena dan sepasang sayap. Berkembang biak 

dengan larva yang mengalami methamorphosis. Makanannya antara lain 

kayu, daun, embun, nectar, darah dan terkadang sabun dan lainnya. Definisi 

semisal terdapat dalam kamus Munji>d fi> al-Lughah.  

Meski secara bahasa h}ashara>t  bermakna serangga, namun dalam 

terminologi arab h}ashara>t  memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas. 

Dalam Lisanul Arab disebutkan, h}ashara>t  adalah hewan bumi, termasuk 

didalamnya jerboa, landak, biawak juga hewan melata yang kecil dan lainnya. 

Dikatakan pula h}ashara>t  adalah binatang bumi yang tak memiliki nama.
67

 

                                                           
66

 Stave Setfort, Intisari Ilmu Hewan Merayap, (Gelora Aksara Prabima: Jakara, 2005), 

10 
67

 http://fredycf.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-hasyarat-dan-contohnya.html, (diakses 

pada tanggal 18 Januari 2018, jam 06.04) 

http://fredycf.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-hasyarat-dan-contohnya.html
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Ima>m as-Sanqity menjelaskan, termasuk hewan khabi>th (kotor) 

diantaranya h}ashara>t, seperti tikus, ular, kalajengking, tokek, kodok, tikus, 

jangkrik, kumbang, kecoa, cacing dan lainnya
68

 

Serangga atau hewan invertebrata sebagaimana dalam terminologi 

yang kita kenal juga termasuk h}ashara>t. Hewan bumi yang kecil-kecil dengan 

beragam bentuknya pun bisa dikategorikan h}ashara>t. Mungkin ada semacam 

kekaburan definisi dalam hal ini, namun secara umum h}ashara>t  adalah 

hewan-hewan kecil secara keseluruhan baik yang melata maupun yang 

terbang (serangga terbang). 

Hewan-hewan kecil itu terbagi atas dua bagian, sebagai berikut: 

1. Hewan kecil yang mempunyai darah mengalir, seperti hewan sejenis 

marmot, hewan sejenis tikus, hewan sejenis musang, hewan sejenis 

biawak, landak, ular dan tikus. 

2. Hewan kecil yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti 

kadal/bengkarung, laba-laba, kumbang, semut, kutu, ulat, belalang, 

bekicot, lalat, nyamuk, dan kalajengking.
69

 

Diantara hewan-hewan tersebut ada yang telah dijelaskan status halal-

haramnya dalam hadith dengan keterangan para ulama dan ada yang tidak. 

Adapun yang tidak dijelaskan dalam hadith maka masuk dalam keumuman 

hukum h}ashara>t. Adapun mengenai hewan-hewan kecil lainnya yang tidak 

disebutkan, ada dua pendapat para ulama fiqih mengenai hukumnya: 

                                                           
68

 Muhammad al-Amin asy-Syinqithi, Adhwa’ al-Bayan fi> Idha al-Qur’an bi al-Qur’an, 

(Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1995), 265. 
69

 Abdul Hadi, Hukum Makanan dan sembelihan dalama pandangan Islam, Al-Ath‟imah 
Wadz dzabaa-ih karya Abu Sari‟ Muhammad, (Bandung: TRIGENDA KARYA, 1997), 63. 
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1. Pendapat jumhur mengharamkan jenis-jenis hewan kecil lainnya karena 

termasuk hewan-hewan yang buruk, dan watak/tabiat yang (sehat) akan 

menjauhinya. 

2. Pendapat madhhab Ma>liki menghalalkan semua hewan kecil bagi orang 

yang tidak bahaya karenanya. Hanya saja, mereka mensyaratkan mengenai 

halalnya dengan adanya penyembelihan. Hewan yang tidak mempunyai 

darah mengalir, disembelih seperti sembelihannya belalang, sedangkan 

hewan yang mempunyai darah yang mengalir disembelih dengan 

sembelihan secara shara’ disertai niat dan disebut nama Allah. 

Berkenaan dengan permasalahan jual beli hewan h}ashara>t sebagai 

obyek jual beli, ulama madhhab dalam hal ini  berbeda pendapat dalam hal 

menentukan kriteria syarat yang harus dipenuhi dalam suatu obyek jual beli 

dan dalam menentukan status hewan ini tergolong dalam obyek halal atau 

haram, karena pada dasarnya tidak ada dalil s}ah}ih yang menjelaskan tentang 

kehalalan atau keharamannya, baik dari nas}s} al-Qur'an ataupun Hadith, 

bahkan fatwa ulama sekalipun. Berikut pendapat ulama madhhab terkait 

hukum jual beli hewan h}ashara>t: 

Jumhur (mayoritas ulama) yaitu H}anafi>yyah, Sha>fi’iyyah, Hana>bilah, 

Z}a>hiriyya>h menghukumi hewan melata seperti: tikus, ular, termasuk hewan 

h}ashara>t  hukumnya haram, sebab tergolong hewan yang menjijikan 

(khabai>th). 

Ulama yang menghukumi haram beristinba>t} hukum dengan firman 

Allah SWT QS. Al-Ma>idah ayat 4 dan QS. al-A’ra>f ayat 157: 
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Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik”. 70
 

        

Artinya: “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”71

 

 

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang 

kotor adalah haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi >  dalam 

kitab “Al-Majmu>’ Sharh Al-Muhadhdhab” Maktabah Shamilah Juz 9. 

ُْ َ نِ  َ  ْ َ َ  ِ  ِ  َك ْاََي اِ  ْ َ ْ  ِ  َحَشَ  اِ  ِ   ْ ُ ُ َ  اِ  َ َ  ِ  ِ  ِ   َ بَػَ  اِ  َ  ْْ
َف َ  أَبُ   َ اَ  َ بِ ِ  َحَ  مٌ   َػَ    َ  َ ْ َ  ُػَ   *َ ََِْ َ   َ  ْ َف  ِ  َ ْ َا نِ   َ َا ُ اَ  َ َأْ َ َ  َحِ يػْ
 َحَ اٌ  َ  ِ كٌ  َ  َ اَ 

“Pendapat ulama madhhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, 

kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, madhhab Shafi‟i 
mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, 

sedangkan Imam Malik berpendapat halal”. 

ََُِل َأْكُل َحَشَ  ِا  ََ  ِف ِ َ  ْ َف  ِ  َ  ْ َ َ  ِ  ِ  َك ْاََي اِ  ْ َ ْ  ِ َ َ   ْْ   َ ، ،
ُْ َ ِن َ   ِ ْيَ  ِن،  ْْ َ  ْ َ ظَ ِا َ   َ َ ِصِ  َ  ْ َ َ  ِكِ  َ  ْ َ زَِغ َ َس ِم أَبْػَ َو َ  

ََ  ِئُث : َ بَػَ  ِا، َ ْ َا ِن، َ ِ َ ِ   ُػَ  ٍن  َِ ْ  ِِ  َ َ  َ َ َل  ْْ  ....َ ََُِ ُم َ َ ْيِ ُم  

 
 “Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, 

kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, 

cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada 

kalian al-khobaits”.
72

 
 

                                                           
70

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,107. 
71

 Ibid., 170. 
72

 An-Nawawi, Al-Majmu>’ Sharh Al-Muhadhdhab, 13-16. 
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Jual beli dalam madhhab Sha>fi’i> salah satu syarat objek jual belinya 

harus sesuatu yang suci/mubah, sedangkan sesuatu yang najis/haram dalam 

madhhab Sha>fi’i> tidak boleh diperjualbelikan. Jika memperjualbelikan 

sesuatu yang haram/najis maka jual belinya fasik/tidak sah. 

Madhhab Sha>fi’i> menyatakan hewan ha}sha>rat (hewan kecil atau 

serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikan (khabai>th). Hewan yang 

menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa semua binatang yang tidak biasa 

dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang 

tersebut dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. Maka menurut 

madhhab Sha>fi’i> bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram.
73

 

Selain itu madhhab Sha>fi’i > juga berdasarkan QS. al-A’ra>f ayat 157, yang 

berbunyi: 

     

 ٧ 

Artinya: “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” 

 

Menurut penafsiran madhhab Sha>fi’i > tentang ayat di atas, bahwa yang 

dimaksud dengan perkara-perkara yang buruk (keji) yaitu apa yang dianggap 

menjijikkan oleh jiwa, maka mereka mengatakan bahwa semua binatang yang 

                                                           
73

 Imam Syafi‟i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh, 

Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 768. 
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menjijikkan adalah haram hukumnya.
74

 Di samping itu madhhab Sha>fi’i juga 

mengharamkan jual belinya, hal ini berdasarkan dalil yang berbunyi: 

  (   ه        ب  ا  ا)ِ َن   ّ   ِإَ   َحَ َم َ ْيًئ  َحَ َم َ ََ ُ  
Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia 

mengharamkan harganya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).75
 

 

Dalam kitab Bida>yatul al-Mujtah}id karya Ibn Rushd, dijelaskan 

bahwa madhhab Sya>fi’i> mengharamkan jual beli hewan ha}sha>rat darat 

termasuk memakannya, karena dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan 

manusia secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nas}s} akan keharamannya. 

Barang siapa yang berpendapat bahwa maksud al-khabai>th adalah segala 

yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, 

maka ia tergolong diharamkan.
76

 

Didalam kitab al-Dara>ri> Al-Mudhabah apa yang dimaksud dengan 

segala sesuatu yang kotor (al-khaba>ith) disebutkan: 

“Dalam Kitab dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan 

anggapan baik oleh manusia secara umum, buka terbatas oleh komunitas 

Arab, seraya berkata: “Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara 
umum), bukan karena ada „illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan 
tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. 

Jika persepsi tentang kotor (menjijikan) itu hanya di sebagian masyarakat, 

tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang 

dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat 

(hasyarat) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi 

oleh manusia kebanyakan  akan  tetapi  tidak  ada  dalil  khusus  yang 

mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain 

karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam 

keumuman firman Allah: “Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang 
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buruk...”Termasuk dalam “al-khabaith”adalah setiap hal yang dianggap 
kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain 

sebagainya.”77
 

 

Menurut pendapat madhhab H}anbali hewan ha}sha>rat sebagai objek 

jual beli tidak sah karena tidak terdapat manfaat dan nilai di dalamnya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya 

Wahbah al-Zuhaily : 

َفَ ِ  ِفْيِ  َك  اََْشَ  ِا َ  َسَ  ِع  (َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   اََ  بَِ  ُ )  ََيِ ُح بِْيُ  َ  َ  َ  ػْ
َسَ  َ   ْ ِ ْئُ ، َ   ْ طُيُػْ ِ   َ ِ   َاُػؤُْك ُا،  ْ  َػَ  ِئِم  َ ِ  َ  َاْ ِ ُح ِ ِ ْصِطَي ِا، َك ْ َ 
َِ  َ  اَِْ أَِ ، َ  ْ ُغَ  ِ   ََ َفَ ِ  ِفْيِ   َِ ْيَ َ  َ  ُ : َ َ  َاْ طَ ُا، َك  َ   .ِأََن َ  َ  َ  ػْ

Artinya: “Dan Madhhab H{anbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli  
yang tidak ada manfaat di dalamnya seperti serangga,  binatang 

buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan  burung yang 

tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung  rhihah, burung 

rajawali dan burung gagak: karena tidak ada  manfaat di dalamnya 

dan tidak ada nilai di dalamnya .”78
 

 

Dan telah dijelaskan dalam kitab Fiqih ‘ala Madhhab bi al-Arba’ah, 

yang berbunyi: 

َك ْ َ ْ َ ِ  َ  ْاََيِ   َ ُاْ َا  ْ َ ِ    اََْشَ  اِ   ََيِ ُح بِْي ُ  (َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   اََ  بَِ  ُ )
 .َ   ُ ْ ِا  َ ِ   ُيَ  ِا بِ ِ 

 
Artinya: “Dan Madhhab H{anbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli  

serangga seperti kelajengking dan ular kecuali ulat sutra dan  
cacing yang diburu.”79
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Menurut madhhab H}anafi> terhadap hewan menjijikkan sebagai obyek 

jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain 

untuk dikonsumsi, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan 

sebagai obat luar seperti untuk menyembuhkan luka luar. Kaidah umum yang 

populer dalam madhhab H}anafi yaitu: 

ُ ُ  َ ُْ زُ  َفَ ِ   َُِل َ ْ ً   فَِإَن بَػيػْ  ِإَن ُكَل َ   ِفْيِ  َ  ػْ
Artinya: “Sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara‟ 

boleh dijualbelikan.” 

  

Kaidah di atas menerangkan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang 

bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’. 

Pendapat madhhab H}anafi juga dijelaskan di dalam kitab Fiqih ‘ala 

Madhhab bi al-Arba’ah, yang berbunyi: 

ََ  ِم َك اََي ِا َ  ْ َ َ  َ ِ     اََْشَ  اِ  َيِ ُح بَػْي ُ  َ ( ِفَي ِ َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   َانَ ) ْْ   َ
َفَ ُ   َُِل َ ْ ً  ، فَِإَن  ِإَ   َك َن يَػْ  َػَفُ  بِِ ،   َض ِبُط ِ ْ َ ُ ْم َأَن ُكَل َ   فَػْيِ  َ  ػْ

ُ ُ  َ ُْ زُ   .بَػيػْ

Artinya: “Dan Madhhab H}anafi menyatakan bahwa: dan sah menjual 

serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. 

Adapun batasan menurut mereka segala sesuatu yang bermanfaat 

dihalalkan oleh shara‟ dan sesungguhnya jual belinya 

diperbolehkan.”80
 

 

Menurut Ima>m Ma>lik hewan ha}sha>rat sebagai obyek jual beli halal 

hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau obyek jual belinya ada manfaat 

(muntafa’) dan tidak membahayakan. Artinya walaupun barangnya najis atau 
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sesuatu yang menurut hukumnya haram tetapi dapat dimanfaatkan maka 

hukumnya boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa 

Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli : 

ََ  ِم َك اََي ِا َ  ْ َ َ  َ ِ  ِإَ   َك َن يَػْ  َػَفُ  بِ ِ    اََْشَ  اِ  َيِ ُح بَػْي ُ  َ  ْْ   َض ِبُط . َ  
 ِ ِكَي ُ )ِ ْ َ ُ ْم 

َ
َفَ ُ   َُِل َ ْ ً  ، ِأََن  أْ َي َن ُخِ َ ْت  ( ا َأَن ُكَل َ   فَػْيِ  َ  ػْ

 ََ َفَ ِ   ِإْ َ  ِن ِبَ  ِْيِل  َػْ  ِِ  اَػَ   ُ َ   َ ِ   َخَ َق َ ُكْم َ   ْ َأْ ِ  : "ِ َ  ػْ
  ً يػْ َِ ." 

 

Artinya: “Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan 

kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut 

mereka (Madhhab Ma>liki) adalah, semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’, karena makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah 

SWT: “Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu.”81 
 

Selain dari segi kemanfaatan, madhhab Ma>liki> memberikan alasan 

bahwasanya menjijikkan (khaba>ith) itu tidak bisa menjadi alasan, karena 

setiap individu bersifat subyektif. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan 

itu menjijikkan dan ada juga yang sebaliknya. Sehingga untuk 

mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada nas}s } yang jelas. 

Menurut mereka, tidak ada nas}s } yang melarang secara tegas memakan hewan 

tersebut.
82

 Sehingga ia kembali pada hukum asal kebolehannya. Sebagaimana 

dalam suatu kaidah yang berbunyi:  

 َ َأْصُل ِ ْ َأْ َي ِا ْ ِإ بَ َح  َحَ  َيُ َا  ْ َ  ِْيُل َ َ     َ ْ ِ  ِْ 
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Artinya: “Hukum asal dari sesuatu  adalah mubah/boleh, sampai ada dalil 

yang menunjukkan keharamannya.”83
 

Kaidah di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan 

kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk 

dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan hidup masyarakat. Alasan selanjutnya, dalam QS. al-An’a>m ayat 

145: 

                                            
 

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 

mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor 

atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa 

yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
84

 

 

Dalam ayat tersebut bersifat umum, yang mana tidak menyebutkan 

secara khusus pengharaman hewan tersebut. Parameternya menurut mereka 

adalah adanya manfaat yang bisa digunakan, serta semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’, karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan 

untuk kemanfaatan manusia. 
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Dari perbedaan pendapat di atas, secara sederhana dapat disimpulkan 

bahwa hukum hewan ha}sha>rat sebagai obyek jual beli dapat dikelompokan 

menjadi empat pendapat, yaitu: 

a. Menurut madhhab Sha>fi’i>, tidak boleh secara mutlak karena tergolong 

dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya. 

b. Menurut madhhab H{anbali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat di 

dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.  

c. Menurut madhhab H}anafi>, boleh hukumnya karena mengandung manfaat 

tetapi selain untuk dikonsumsi. 

d. Menurut madhhab Ma>liki>, boleh karena semua yang bermanfaat itu halal 

menurut shara’, karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan 

untuk kemanfaatan manusia. 
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BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI BEKICOT  

DI KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI 

 

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, 

adapun yang diteliti adalah praktek jual beli bekicot dan bagaimana hukum 

Islam memandang terhadap jual beli bekicot tersebut. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan 

mendeskripsikan secara singkat lokasi penelitian yakni Kecamatan Gerih 

Kabupaten Ngawi, yang meliputi gambaran sebagai berikut: 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Gerih sebelah utara berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Geneng, dengan luas wilayah 3.345,78 ha, dimana sekitar 

51,87 % atau sekitar 1.735,43 ha berupa lahan sawah dan 48,13 % lahan 

bukan sawah atau sekitar 1.610,35 ha. Adapun batas wilayah Kecamatan 

Gerih adalah sebagai berikut: 

- Sebelah utara : Kecamatan Geneng 

- Sebelah Timur : Kecamatan Geneng 

- Sebelah selatan : Kabupaten Magetan 

- Sebelah Barat : Kecamatan Kendal 

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA), Kecamatan Gerih 

secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 5 desa, yaitu 
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a. Desa Randusongo 

b. Desa Widodaren 

c. Desa Gerih 

d. Desa Keraskulon 

e. Desa Guyung 

2. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Gerih seluruhnya sebanyak 36.544 

jiwa, terdiri dari 17.198 penduduk laki-laki dan 19.346 penduduk 

perempuan.  

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk 

dengan luas wilayah. sehingga tingkat kepadatan penduduk Kecamatan 

Gerih mencapai 1.071.08 jiwa/km
2
.
85

 

3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan 

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat Kecamatan Gerih ini 

sudah cukup berkembang, dari tahun ke tahun terjadi peningakatan baik 

yang tamat pendidikan menengah maupun tingkat tinggi. 

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Gerih ini secara formal 

ada Play Group, TK, SD, SLTP, SMA. Non formal terdiri dari beberapa 

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.  

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan 

Gerih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Table 1.1 

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Gerih 

 

No DESA 
Tdk/blm 

Sekolah 

Tdk/blm 

Tamat 

SD 

Tamat 

SD 

Tamat 

SLTP 

Tamat 

SLTA 

Tamat 

PT 
Jml 

1 Randusongo 1.311 550 1.929 1.209 801 192 5.992 

2 Widodaren 1.525 873 2.370 1.411 842 219 7.240 

3 Gerih 2.910 5.319 2.011 1.412 1.401 149 13.202 

4 Keraskulon 721 939 1.517 501 330 78 4.086 

5 Guyung 229 241 3.981 1.919 1.479 95 7.944 

 JUMLAH 6.696 7.922 11.808 6.452 4.853 733 38.464 

Sumber: Data Statistik Kecamatan Gerih Tahun 2016 

 

Sedangkan dilihat dari segi keagamaan, mayoritas penduduknya 

beragama Islam dengan persentase sekitar 97,29%. Dengan jumlah 

penduduk menurut agama yang dipeluk adalah agama Islam 35.553 jiwa, 

Katolik 660 jiwa, Kristen 331 jiwa. Dengan sarana pendukung terdapat 45 

Masjid, 238 Mushola dan 7 gereja. Keaktifan masyarakat dalam 

keagamaan sebagaimna mengikuti ritual-ritual keagamaan, seperti  

tahlilan, pengajian rutin, dan acara-acara pada hari besar seperti maulid 

Nabi Muhammad, tahun baru Hijriyyah, Isra’ mi’raj dan hari hari besar 

lainnya.
86

 

4. Keadaan Sosial Ekonomi 

Kurang lebih 90% penduduk Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi  

mayoritas mata pencaharianya adalah sebagai petani. Dengan luas lahan 

4.675 Ha yang menghasilkan padi sebanyak 26.559,2 Kw. Di samping 
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menjadi petani sebagian besar juga mempunyai sampingan peternakaan 

dan perikanan dirumahnya. Adapun populasi ternak kambing merupakan 

populasi ternak tertinggi yaitu sebanyak 3.739 ekor, kemudian ternak sapi 

sebanyak 2.348 ekor, sedangkan peringkat ketiga yaitu domba sebanyak 

1.081 ekor. Untuk populasi unggas jenis ayam ras merupakan populasi 

tertinggi kemudian ayam buras, itik manila dan itik. Sebagian kecil dari 

mereka sebagai wiraswasta, pembantu rumah tangga, buruh dan pegawai 

negeri.  

Sarana perdagangan dan industri di Kecamatan Gerih memiliki 

pasar sebanyak 8 tempat yang terdiri dari 4 pasar permanen/semi 

permanen. Perdagangan yang paling banyak adalah perdagangan makanan 

dan minuman baik ditempat tetap maupun tidak di tempat yaitu sebanyak 

234 tempat usaha. Berikut lebih jelasnya dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Jumlah Usaha Perdagangan Makanan dan Minuman 

 

No DESA 

TEMPAT TETAP 
Perdagangan 

Mak-Min 

Tempat Tdk 

Tetap 

Restoran/rumah 

makan 

Warung 

makan 

Warkop/ Kedai 

minuman 

1 Randusongo - - 16 5 

2 Widodaren - 16 24 10 

3 Gerih 1 19 40 19 

4 Keraskulon - 18 12 1 

5 Guyung 1 15 13 35 

 Jumlah 2 68 105 71 

Sumber : Data Statistik Kecamatan Gerih Tahun 2016 
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B. PRAKTEK JUAL BELI BEKICOT DI KECAMATAN GERIH 

KABUPATEN NGAWI 

Saat ini jual beli bekicot telah mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, sebagaimana dijumpai pada masyarakat Kecamatan Gerih Kabupaten 

Ngawi. Dalam praktiknya, bekicot diperoleh dari para penyuluh (pencari) 

bekicot yang disetorkan ke pengepul bekicot. Bekicot yang diperjualbelikan 

tersebut masih dalam keadaan hidup. Meskipun bekicot merupakan binatang 

yang secara kasat mata tampak menjijikkan, namun sebagian masyarakat 

menjadikan bekicot tersebut sebagai lahan usaha, untuk mencukupi 

kebutuhan hidup karena dapat diperjualbelikan. Hingga sebagian masyarakat 

tertarik untuk menjalani bisnis bekicot sebagai pekerjaan sampingannya.  

Jenis bekicot yang diperjualbelikan di Kecamatan Gerih Ngawi adalah 

jenis bekicot darat, yang hidup di tempat yang lembab dan teduh seperti di 

bawah batang kayu/pohon dan batu, tepi kolam dan sungai, serta hutan. 

Adapun untuk mengetahui transaksi jual beli bekicot sebagai obyek, berikut 

pemaparan praktiknya: 

1. Subyek jual beli 

Yang dimaksud subyek jual beli adalah pelaku transaksi atau orang 

yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, yaitu penjual dan pembeli. 

Berikut para pihak penjual yaitu para pengepul bekicot di antaranya bapak 

Pardi, bapak Samin, dan bapak Sumadi. Sedangkan pihak pembeli adalah 

bapak Sutopo dan bapak Tukiman. Usia mereka berkisar antara 30-60 

tahun. 
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Berikut pernyataan bapak Pardi salah satu penyuluh sekaligus 

bekicot menyatakan bahwa: 

“Bekicot mudah diperoleh dari perkebunan pada malam hari 

sampai dini hari dan laku dijual sehingga dapat menambah 

pendapatan ekonomi rumah tangga.”87
 

 

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sutopo salah satu pengepul 

atau pembeli bekicot menyatakan bahwa: 

“Bekicot diperoleh dari para penyuluh atau pencari bekicot,  

Bekicot diperjualbelikan lagi dalam bentuk masih hidup dan dalam 

bentuk produksi berbagai olahan.”88
 

 

2. S}i>ghat jual beli 

S}i>gha>t (ija>b qa>bul) merupakan unsur atau bagian dari kegiatan jual 

beli. Ija>b adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini 

sekian.” Dan qa>bul adalah ucapan dari pembeli, “Saya terima (saya beli) 

dengan harga sekian.”  

Adapun praktiknya ija>b qa>bul yang dilakukan dalam transaksi jual 

beli bekicot  di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah menggunakan 

lisan. Dimana penyuluh sebagai penjual datang langsung ke tempat 

pengepul. Penyuluh datang dengan membawa bekicot hidup yang 

masukkan dalam karung kemudian ditimbang. Adapun bapak Pardi 

sebagai penjual  mendatangi bapak Sutopo sebagai pembeli dengan 

mengucapkan ija>b sebagai berikut: 

“Pak, saya mendapatkan bekicot hampir penuh satu karung, dapat 

harga berapa ya Pak?”89
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Jawab bapak Sutopo selaku pembeli (qa>bul): 

“Iya, mari ditimbang dulu, harga perkilonya Rp.4000,-.”90
 

 

Setelah proses penimbangan maka bekicot dibayar seharga 

beratnya timbangan tersebut. 

3. Objek jual beli 

Objek jual beli disebut juga dengan ma’qu>d ‘alayh adalah barang 

yang diperjualbelikan.  

Adapun obyek yang diperjualbelikan berupa bekicot yang masih 

dalam keadaan hidup. Bekicot mudah berkembang biak di tempat yang 

lembab dan teduh seperti di bawah batang kayu/pohon dan batu, tepi 

kolam dan sungai, serta hutan. Sehingga menjadi minat peluang usaha. 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sumadi sebagai penyuluh 

bekicot: 

“Untuk mendapatkan bekicot harus mencarinya di kebun dan di 

hutan pada saat malam hari. Sebenarnya di sekitar rumah pun ada 

seperti di dinding-dinding, di pohon pisang atau di sekeliling rumah 

namun hanya sedikit saja. Bekicot diperjualbelikan dalam bentuk  

masih hidup dan kotor yang ditaruh dalam karung. Agar bekicot 

tetap hidup dalam karung maka diberi daun-daunan seperti daun 

pepaya.”91
 

 

Berikut pemaparan dari bapak Sutopo selaku pembeli/pengepul: 

 “Usaha pengepulan/pengumpulan bekicot terjadi dengan 

meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bekicot, baik dari 

masyarakat sekitar bahkan hingga luar kota. Bekicot yang 

terkumpul dijual kembali dalam bentuk masih hidup dan bentuk 
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olahan. Selain rasanya enak, murah, bekicot memiliki manfaat 

untuk menyembuhkan gatal-gatal dan menyembuhkan bekas 

luka.”92
 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bekicot dapat 

ditemukan di hutan/ dikebun pada malam hari untuk mendapatkan hasil 

yang lebih banyak. Bekicot yang didapat dimasukkan dalam karung dan 

dikasih makanan seperti dedaunan agar tidak mati. Bekicot 

diperjualbelikan dalam keadaan hidup dan masih kotor. Bekicot menjadi 

minat masyarakat karena rasanya yang enak, dan dipercaya bermanfaat 

untuk menyembuhkan gatal-gatal dan luka.  

Praktik jual beli bekicot sebenarnya sudah terjadi sejak lama. 

Kurang lebih sejak tahun 1980 an. Hingga saat ini bekicot sudah tidak 

asing lagi di Indonesia khususnya di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. 

Meskipun penjualan bekicot hanya sebagai pekerjaan sampingan namun 

dapat memberikan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Pardi sebagai penjual 

bekicot; 

“Bekerja menjadi penyuluh bekicot sudah dilakukan sejak tahun 

1989, menjadi penyuluh bekicot merupakan pekerjaan sampingan 

sebagai tambahan pemasukan dari pekerjaan pokoknya sebagai 

petani yang hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-

hari.”93
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Tukiman selaku 

pembeli bekicot: 
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“Bisnis bekicot dijalani sejak tahun 1983, untuk mecukupi 

kehidupan anak-anaknya. Bekicot  didapatkan dari seorang 

pemasok atau penyuluh, namun jika pemasok telat maka harus 

mencarinya sendiri. Bekicot kami olah menjadi rica-rica bekicot 

dan kripik bekicot. Untuk pemasarannya kami jual ke beberapa 

warung dan toko. Selain itu juga adanya pesanan untuk oleh-oleh. 

Cara memasaknya pun harus benar-benar bersih, jika tidak akan 

mengakibatkan pusing.”94
 

 

Adapun pernyataan bapak Sutopo salah satu pengepul sekaligus 

pembeli bekicot menyatakan bahwa: 

“Beliau telah melakoni bisnis bekicot sejak tahun 1990-an dengan 

banyaknya permintaan dari konsumen dan untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga. Bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat, salah satunya sebagai penyuluh/pencari bekicot. 

Bekicot diperoleh dari para penyuluh atau pencari bekicot,  dengan 

harga bekicot perkilonya Rp. 4.000,-. Pada waktu musim bekicot 

bisa mencapai 1-1 ½ ton bekicot perhari, yaitu dengan untung 

berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 750.000,-. 

Beliau juga mengatakan bahwa pemahaman tentang hukum bekicot 

terdapat dua persepsi, ada yang berpendapat halal dan ada yang 

mengatakan haram. Hukumnya haram karena bekicot merupakan 

hewan yang menjijikkan Namun hukum bekicot menjadi halal bagi 

yang tidak merasa jijik.”95
 

 

Dalam pelaksanaan mendapatkan obyek barang yaitu bekicot, para 

penyuluh mencari bekicot secara bersamaan (rombongan) dengan 

menyewa truk, namun ada pula yang mencari secara individu dengan 

kendaraan pribadi kurang lebih antara 20-25 orang. Bekicot di dapat dari 

perkebunan/hutan baik dari dalam kota (Ngawi) dan sampai ke luar kota 

seperti Ponorogo, Magetan. Dalam rombongan tersebut terdiri dari kurang 

lebih 10-15 orang.  

Pada awal waktu musim hujan bekicot yang didapat  dalam 

semalam bisa mendapatkan sebanyak 30-40 kg/orang. Sedangkan pada 

waktu pertengahan hingga akhir musim hujan mencapai 30-60 kg/orang. 

Rombongan berangkat dari rumah pukul 16:00 WIB dan pulang pukul 
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03:00 - 04:00 WIB, tergantung jarak kota yang ditempuh. Kemudian pukul 

04:00 hingga 07:00 WIB bekicot disetorkan atau di jual  ke pengepul 

dalam keadaan hidup (masih ada cangkangnya), lalu di timbang bersamaan 

tempat bekicot (karung). Dan pembayarannya dilakukan secara tunai. 

 

Berikut pernyataan dari bapak Pardi: 

“Untuk mendapatkan bekicot harus berangkat sore hari hingga 

menjelang waktu subuh, dengan mengikuti rombongan kurang 

lebih 15 orang dengan menaiki truk. Bekicot di dapat dari kebun 

atau hutan di daerah Ngawi sendiri bahkan sampai ke daerah lain 

seperti Ponorogo dan Magetan. Dalam pencariannya menggunakan 

senter sebagai alat penerang, bekicot di ambil dengan tangan 

langsung dan di masukkan ke tas kranjang (tas kecil/ buwuhan). 

Setelah penuh dimasukkan ke dalam karung (bagor) yang telah 

disiapkan. Dalam karung tersebut di beri makanan berupa 

dedaunan dan kemudian diikat agar bekicot tidak keluar. Dalam 

musim penghujan, merupakan berkah bagi para penyuluh. Dimana 

bekicot berkembang banyak, hingga dalam semalam bisa 

mendapatkan 40 kg pada awal musim hujan dan hingga 50-60 kg 

waktu pertengahan musim hujan hingga akhir musim.”96
 

 

Sama halnya dengan yang diungkapkan bapak Samin maupun 

bapak Sumadi: 

“Bahwa musim hujan merupakan panen bagi para pencari bekicot. 

Dimana bekicot bisa didapat dalam waktu semalam hingga 60 kg 

per orang. Dengan keuntungan kotor Rp.120.000,- hingga Rp. 

200.000,-. Karena masih dipotong untuk sewa truk dan 

makan/minum. Bekicot di dapat dari kebun sekitar hingga ke luar 

daerah seperti Ponorogo dan Magetan. Rombongan berangkat dari 

rumah sore hari sekitar pukul 16:00 WIB dan pulang pukul 03:00 - 

04:00 WIB, tergantung jarak kota yang ditempuh. Kemudian pukul 

04:00 hingga 07:00 WIB bekicot disetorkan atau dijual  ke 

pengepul dalam keadaan hidup (masih ada cangkangnya), lalu 

ditimbang bersamaan tempat bekicot (karung) dan dibayar secara 

langsung oleh pengepul.”97
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Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bekicot 

diperjualbelikan dalam keadaan masih hidup yang bagi mereka sama 

sekali tidak menjijikkan. Penyuluh atau penjual menjual bekicot untuk 

mencukupi kebutuhan ekonominya, karena tidaklah cukup jika 

mengandalkan hasil pekerjaan pokoknya bahkan bekerja sebagai 

serabutan. Adapun pengepul atau pembeli membeli bekicot untuk dijual 

kembali dalam keadaan mentah dan untuk diproduksi menjadi berbagai 

olahan bekicot (makanan). 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli 

bekicot dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada 

khususnya penjual dan pembeli serta masyarakat Kecamatan Gerih 

Kabupaten Ngawi pada umumnya. 
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BAB IV 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BEKICOT DI 

KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI 

 

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Bekicot sebagai Obyek Jual Beli Di 

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi  

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan 

barang atau saling tukar menukar. Kata al-bay’ (jual) dan al-shira’ (beli) 

dipergunakan dalam pengertian yang sama.
98

 Adapun secara istilah jual beli 

adalah menukar barang  dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan.
99

 

Dalam suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan, jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak 

sah atau batal karena tidak terpenuhinya rukun atau syarat. 

Untuk melihat status hukum bekicot sebagai obyek  jual beli yang 

terjadi di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, maka terlebih dahulu dilihat 

dari aspek rukun dan syarat yang harus terpenuhi.  

Berikut analisa terhadap praktek jual beli bekicot di Kecamatan Gerih 

Ngawi: 
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1. Ditinjau dari Orang yang berakad atau ‘aqid (penjual dan pembeli) 

Syarat ‘aqid  yang harus terpenuhi yaitu harus berakal, dengan 

kehendak sendiri, dan baligh. Harus berakal karena agar tidak terkecoh. 

Seperti halnya orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya. Dengan 

kehendak sendiri artinya tidak ada paksaan dari orang lain. Dan baligh 

(berumur 15 tahun ke atas/dewasa), sehingga anak kecil tidak sah jual 

belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai 

umur dewasa, sebagian ulama memperbolehkan berjual beli barang yang 

kecil-kecil.
100

 

Dalam praktiknya  pelaku penjual bekicot dan pembeli sudah 

mencapai syarat baligh yaitu berusia berkisar antara 30-60 tahun. Mereka 

melakukan transaksi atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari 

orang lain, bahkan penjualan dilakukan untuk menambah penghasilannya. 

Begitu pula pembelian dilakukan untuk kebutuhannya masing-masing. 

Dengan demikian dilihat dari aspek ‘aqid (penjual dan pembeli) 

bahwa penjual dan pembeli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi 

telah memenuhi persyaratan dalam transaksi jual beli. 

2. Ditinjau dari Shigha>t (lafal ija>b dan qa>bul) 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ija>b dan qa>bul dilakukan, 

sebab ija>b dan qa>bul  itu menunjukkan kerelaan di antara kedua belah 

pihak. Pada dasarnya ija>b dan qa>bul  itu harus dilakukan dengan lisan. 

Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu, atau jauh barang yang dibeli, 
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dan penjualnya jauh pula, maka boleh dengan perantaraan surat menyurat 

yang mengandung arti ija>b dan qa>bul  itu. Dalil yang menyatakan tentang 

mensyaratkan ija>b dan qa>bul  itu ialah firman Allah Q.S. al-Nisa>': 29 yang 

berbunyi: 

                  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu”.101
 

 

Ija>b adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini 

sekian.” Dan qa>bul adalah ucapan dari pembeli, “Saya terima (saya beli) 

dengan harga sekian.”  

Adanya kerelaan tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan 

perkataan sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat 

diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan 

kerelaan adalah ija>b dan qa>bul.102
 An-nawawi>, Mutawa>li, Baghawi>, dan 

beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz} itu tidak menjadi 

rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah 

berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu 

saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan 

lafaz. 
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 Adapun praktiknya ija>b qa>bul yang dilakukan dalam transaksi jual 

beli bekicot  di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah menggunakan 

lisan. Dimana penyuluh sebagai penjual datang langsung ke tempat 

pengepul. Penyuluh langsung datang dengan membawa bekicotnya yang 

kemudian ditimbang. Adapun bapak Pardi sebagai penjual  mendatangi 

bapak Sutopo sebagai pembeli dengan mengucapkan ija>b sebagai berikut: 

“Pak, saya mendapatkan bekicot hampir penuh satu karung, dapat 

harga berapa ya Pak?” 

 

Jawab bapak Sutopo selaku pembeli (qa>bul): 

“Iya, mari ditimbang dulu, harga perkilonya Rp.4000,-.” 

 

Setelah proses penimbangan maka bekicot dibayar seharga 

beratnya timbangan tersebut. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 

ija>b qa>bul, baik penjual maupun pembeli telah saling sepakat. Dan telah 

memenuhi syarat karena ija>b qa>bul telah dilakukan secara lisan, meskipun 

penjual tidak secara langsung mengucapkan lafad ija>b sebagaimana 

mestinya. Dan kedua belah pihak melakukan dengan suka sama suka, 

dengan saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. 

3. Ditinjau dari ma’qu>d ‘alayh (obyek jual beli) 

Objek jual beli disebut juga dengan ma’qu>d ‘alayh adalah barang-

barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
103

 Dalam hukum 

perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang 

karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum. Objek akad dapat 
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berupa benda, manfaat  benda, jasa/pekerjaan, atau suatu yang lain yang 

tidak bertentangan dengan syariah.
104

 Jika salah satu tidak terpenuhi maka 

jual beli tersebut tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya syarat 

barang yang diperjualbelikan. 

As-Sayyid Sabi>q dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, mencoba 

menyederhakan pendapat Ima>m Ma>lik, Ima>m Sha>fi>’i, dan Ima>m Ah}mad 

Ibn H}anbal tentang syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan, 

yaitu: 

7) Suci 

Bahwa didalam Islam dilarang melakukan jual beli barang-

barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-

nyata diharamkan oleh ajaran Islam.
105

 Adapun hadith yang 

menjelaskan keharaman menjualbelikan barang najis yaitu hadith dari 

Ja>bir bin Abdullah r.a : 

َ  َ ُس َا   َ  ِ      َ ْن َ  ِبِ  ْبِن َ ْ ِ    َ  ِ  ََِ ص    ه   ه        أَ َُ  
ََكَ   ِإَن   َ َ  َ َ ُس َ ُ  َحَ َم بَػْيَ     ي   س م يَػُ  ُا َ  َم  ْ َفْ ِح، َ ُ َ  ِِ

ِْ  ِيِ  َ  َأْصَ  ِم  ْْ َْْْ ِ  َ  ْ َ ْيَ ِ  َ    (  ي    فق) 
 

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah SAW 

bersabda di saat hari penaklukan kota Mekah: “Sesungguhnya, Allah 

dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan 

patung.” 
106
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Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan kecuali anjing untuk 

berburu boleh diperjual belikan. Menurut Sha>fi>’iyah, sebab keharaman 

arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis 

tetapi karena tidak ada manfaatnya menurut shara’.107
 

8) Bermanfaat 

Memberi manfaat menurut shara’, maka dilarang jual beli 

benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut shara’, 

seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Adapun jual beli 

binatang harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak 

mengambil kulitnya untuk disamak, buat dijadikan sepatu dan lain-lain 

dan tidak sah untuk permainan.
108

 

9) Milik penjual atau yang mewakilkan 

Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh 

pelaku transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk 

memperjualbelikannya. Jadi jika transaksi jual beli terjadi sebelum 

pelaku transaksi mendapatkan izin dari pemilik barang, maka termasuk 

kategori transaksi fud}u>li . Transaksi fud}u>li dianggap sebagai transaksi 

yang sah. Hanya saja, sah tidaknya tergantung pada izin pemilik dari 

barang atau wali pelaku transaksi.
109

 

10) ............................................................................................... Dap

at diserahterimakan 
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Barang yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. 

Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Hal 

ini didasarkan pada ketentuan hadith yang diriwayatkan oleh Ah>mad 

dari Ibn Mas’ud r.a, yaitu:“Janganlah kamu membeli ikan yang berada 

di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu merupakan 

penipuan”.
110

 

11) ............................................................................................... Dik

etahui secara pasti 

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara 

transparan yaitu adanya kejelasan tentang objek transaksi dan dapat 

diketahui ketika akad berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Adapun jual beli 

suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan 

dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan 

(dijelaskan).
111

 Jadi objek transaksi tidak bersifat majhu>l (tidak 

diketahui) dan mengandung unsur gharar.112
 

12) ...............................................................................................  

Berada dalam penguasaan (pengendalian).
113

 

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus 

benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga 

apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada 
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dibawah kekuasaan orang lain sebaikknya dihindarkan, karena bisa 

menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.
114

 

 

 

Berkenaan dengan syarat objek jual beli, barang yang 

diperjualbelikan sudah ada yaitu bekicot, dimana barang tersebut dapat 

dihadirkan pada saat transaksi jual beli. Barang (bekicot) tersebut miliknya 

penjual penuh, yang diketahui takaran dan jenisnya, dan dapat 

diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung atau kemudian. 

Dalam hal syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau 

mungkin disucikan, maka pelaksanaan jual beli bekicot sebagai obyek jual 

bila ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli h}ashara>t. Jual beli 

tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual 

ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Maka pelaksanaan jual beli 

bekicot sebagai objek jual inilah yang diperselisihkan ulama. Dalam hal ini 

ulama madhhab berbeda pendapat dalam hal menentukan kriteria syarat 

yang harus dipenuhi dalam suatu obyek jual beli. Dalam menentukan 

status hewan tersebut, berikut dipaparkan pendapat ulama madhhab terkait 

status hukumnya: 

Pertama, berkaitan dengan permasalahan bekicot sebagai obyek 

jual beli  dalam madhhab Sha>fi’i> salah satu syarat nya harus sesuatu yang 

suci/mubah, sedangkan sesuatu yang najis/haram dalam madhhab Sha>fi’i> 
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tidak boleh diperjualbelikan. Jika memperjualbelikan sesuatu yang 

haram/najis maka jual belinya fasik/tidak sah. 

Madhhab Sha>fi’i> meng-qi>yaskan bekicot dengan hewan ha}sha>rat 

(hewan kecil atau serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikkan 

(khabai>th). Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa semua binatang 

yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) 

karena binatang tersebut dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. 

Maka menurut madhhab Sha>fi’i> bahwa semua binatang yang menjijikkan 

adalah haram.
115

 Di samping itu madhhab Sha>fi’i juga mengharamkan jual 

belinya, hal ini berdasarkan dalil yang berbunyi: 

  (   ه        ب  ا  ا)ِ َن   ّ َ  ِإَ   َحَ َم َ ْيًئ  َحَ َم َ ََ ُ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia 

mengharamkan harganya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).116
 

 

Dalam kitab Bida>yatul al-Mujtah}id karya Ibn Rushd, dijelaskan 

bahwa madhhab Sha>fi’i> mengharamkan jual beli bekicot darat termasuk 

memakannya, karena dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia 

secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nas}s} akan keharamannya. Barang 

siapa yang berpendapat bahwa maksud al-khabai>th adalah segala yang 

dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka 

ia tergolong diharamkan.
117
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Kedua, Menurut pendapat madhhab H}anbali bekicot sebagai objek 

jual beli tidak sah karena tidak terdapat manfaat dan nilai di dalamnya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya 

Wahbah al-Zuhaily : 

َفَ ِ  ِفْيِ  َك  اََْشَ  ِا َ َسَ  ِع  (َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   اََ  بَِ  ُ )  ََيِ ُح بِْيُ  َ  َ  َ  ػْ
َسَ  َ  ْ ِ ْئُ ، َ   ْ طُيُػْ ِ   َ ِ   ََاْ ِ ُح ِ ِ ْصِطَي ِا، َك ْ َ   َ ِ    ْ  َػَ  ِئمِ 

َِ  َ  اَِْ أَِ ، َ  ْ ُغَ  ِ   ََ َفَ ِ  ِفْيِ   ِأََن َ  َ  :  َاُػؤُْك ُا، َ  ََاْ طَ ُا، َك  َ  َ  ػْ
 . َِ ْيَ َ  َ  ُ 

 
Artinya: “Dan Madhhab H{anbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli 

yang tidak ada manfaat di dalamnya seperti serangga, binatang 

buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan  burung 

yang tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung  rhihah, 

burung rajawali dan burung gagak: karena tidak ada  manfaat 

di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya .”118
 

 

Dan telah dijelaskan dalam kitab Fiqih ‘ala Madhhab bi al-

Arba’ah, yang berbunyi: 

َك ْ َ ْ َ ِ  َ  ْاََيِ   َ ُاْ َا   اََْشَ  اِ   ََيِ ُح بِْي ُ  (َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   اََ  بَِ  ُ )
 . ْ َ ِ  َ   ُ ْ ِا  َ ِ   ُيَ  ِا بِ ِ 

 
Artinya: “Dan Madhhab H{anbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli 

serangga seperti kelajengking dan ular kecuali bekicot sutra 

dan cacing yang diburu.”119
 

 

Ketiga , Menurut madhhab H}anafi> terhadap hewan menjijikkan 

sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung 

manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, seperti bekicot sebagai obyek jual 

                                                           
118

 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV, 448. 
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beli, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai obat 

luar seperti untuk menyembuhkan luka. Kaidah umum yang popular dalam 

madhhab H}anafi yaitu: 

َ ُ  َ ُْ زُ  َفَ ِ   َُِل َ ْ ً   فَِإَن بَػيػْ  ِإَن ُكَل َ   ِفْيِ  َ  ػْ
Artinya: “Sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara‟ 

boleh dijualbelikan.” 

  

Kaidah di atas menerangkan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang 

bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat 

itu halal menurut sha>ra’. 

Pendapat madhhab H}anafi juga dijelaskan di dalam kitab Fiqih ‘ala 

Madhhab bi al-Arba’ah, yang berbunyi: 

ََ  ِم َك اََي ِا َ  ْ َ َ  َ ِ    اََْشَ  اِ  َيِ ُح بَػْي ُ  َ ( ِفَي ِ َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   َانَ ) ْْ   َ
َفَ ُ   َُِل َ ْ ً  ، فَِإَن  ِإَ   َك َن يَػْ  َػَفُ  بِِ ،   َض ِبُط ِ ْ َ ُ ْم َأَن ُكَل َ   فَػْيِ  َ  ػْ

ُ ُ  َ ُْ زُ   .بَػيػْ

Artinya: “Dan Madhhab H}anafi menyatakan bahwa: dan sah menjual 

serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. 

Adapun batasan menurut mereka segala sesuatu yang 

bermanfaat dihalalkan oleh shara‟ dan sesungguhnya jual 

belinya diperbolehkan.”120
 

 

Keempat, menurut Ma>liki> Ma>lik bekicot sebagai obyek jual beli 

halal hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau obyek jual belinya ada 

manfaat (muntafa’) dan tidak membahayakan. Artinya walaupun 

barangnya najis atau sesuatu yang menurut hukumnya haram tetapi dapat 
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dimanfaatkan maka hukumnya boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab 

al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli : 

ََ  ِم َك اََي ِا َ  ْ َ َ  َ ِ  ِإَ   َك َن يَػْ  َػَفُ  بِ ِ    اََْشَ  اِ  َيِ ُح بَػْي ُ  َ  ْْ   َ .
 ِ ِكَي ُ )  َض ِبُط ِ ْ َ ُ ْم 

َ
َفَ ُ   َُِل َ ْ ً  ، ِأََن  أْ َي َن  ( ا َأَن ُكَل َ   فَػْيِ  َ  ػْ

 ََ َفَ ِ   ِإْ َ  ِن ِبَ  ِْيِل  َػْ  ِِ  اَػَ   ُ َ   َ ِ   َخَ َق َ ُكْم َ   : "ُخِ َ ْت ِ َ  ػْ
  ً يػْ  ".ْ َأْ ِ   َِ

Artinya: “Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan 

kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut 

mereka (Madhhab Ma>liki) adalah, semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’, karena makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman 

Allah SWT: “Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu.”121 

 

Selain dari segi kemanfaatan, madhhab Ma>liki memberikan alasan 

bahwasanya menjijikkan (khaba>ith) itu tidak bisa menjadi alasan, karena 

setiap individu bersifat subyektif. Ada orang yang tidak merasa bahwa 

hewan itu menjijikkan dan ada juga yang sebaliknya. Sehingga untuk 

mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada nas}s} yang 

jelas. Menurut mereka, tidak ada nas}s} yang melarang secara tegas 

memakan hewan tersebut.
122

 Sehingga ia kembali pada hukum asal 

kebolehannya.  

Madhhab Ma>liki>yah mempunyai prinsip bahwa hewan yang tidak 

memiliki sistem transportasi darah merah, seperti halnya bekicot tidak 

harus disembelih. Mereka mengqiya>skannya sebagaimana belalang. Dan  

tidak mensyaratkan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir untuk 
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melalui proses penyembelihan. Namun penyembelihannya cukup dengan 

cara direbus, dipanggang, atau ditusuk dengan garpu atau jarum hingga 

mati namun disertai menyebut „bismillah’ . Dalam kitab Al-Mudawwanah 

dinyatakan: 

ْغِ ِ  يُػَ  اُ  ُسِئَل َ  ِ ٌك َ ْن َ  اٍ 
َ
 ْاََ ُ ْ ُن َيُكْ ُن ِ  َ  ُ  َيُكْ ُن ِ  ْا

ََْ  ُا، َ   ُأِخُ  ِ ْ ُ  :   َ َ  َ   يَػ َػَ َ َق بِ  َشَجِ  أَيُػؤَْكُل    َ َا  أَ َ ُه ِ ْثَل ْ 
 َفَ  يُػؤَْكلُ : َ َ   ُ ِ َ  ِ ْ ُ  َ ْي  ً , َفَ  أََ   بَِ ْكِ ِ  بَْ س ً : َحّي ً َفُ ِ َق َأْ  ُ ِ  َ 

 

Artinya: ‚Ima>m Ma>lik pernah ditanya tentang suatu hewan di daerah 

Maghrib yang disebut halzu>n (bekicot) yang biasa berada di 

gurun dan bergantungan di pohon, apakah boleh dimakan? 

Ima>m Ma>lik menjawab, “Aku berpendapat bekicot itu semisal 

belalang. Jika bekicot ditangkap lalu dalam keadaan hidup 

direbus atau dipanggang, maka tidak mengapa dimakan. Namun 

jika ditemukan dalam keadaan bangkai, tidak boleh 

dimakan.”123
 

 

Ima>m Abil Wa>lid Al-Baji juga pernah menukil keterangan Ima>m 

Ma>lik tentang bekicot, sebagai berikut: 

َحَ  َمُْ َا ِ ْن َ ِ َك، َ ُيَ َ    هُ   ََك اُُ  بِ  َ ْ ِق، َأْ يُػَغَ ُز بِ  َشْ ِ  َ ْ ِإْب ِ 
ََْ  اِ  ََ ِ ْ َ  َ ِ َك ، َكَ   ُيَ َ   ِ ْ َ  َ ْطِ  ُ ُاْ ِس ْ   اَػَ  

 

Artinya: “Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk 
kayu atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan nama Allah 

(bismillah) ketika itu. Sebagaimana membaca bismillah ketika 

memutuskan kepala belalang.” 124
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Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat beberapa pendapat terkait status hokum bekicot sebagai obyek 

jual beli yang berada di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi: 

b. Menurut madhhab Sha>fi’i>, tidak boleh secara mutlak karena tergolong 

dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya. 

c. Menurut madhhab H{anbali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat di 

dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.  

d. Menurut madhhab H}anafi>, boleh hukumnya karena mengandung 

manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi. 

e. Menurut madhhab Ma>liki>, boleh karena semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’, karena semua makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia. 

Dalam kaitannya dengan jual beli bekicot yang terjadi di tengah 

masyarakat di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, ini merupakan langkah 

alternatife masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan ekonominya. Hal ini 

unik karena mengingat bekicot merupakan binatang yang secara kasat 

mata tampak menjijikkan. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu 

tertentu bekicot dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat 

yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut penulis bahwa standar 

menjijikkan pada obyek jual beli bukan menurut pendapat 

masyarakat umum, melainkan menurut ukuran mujtahid atau 

ulama.  
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Dengan demikian melihat kenyataan di lapangan, 

sebagaimana penulis paparkan di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa bekicot sebagai obyek jual beli haram hukumnya karena tidak 

memenuhi kriteria syarat obyek (barang) yang boleh diperjualbelikan 

menurut hukum Islam. Sehingga transaksi jual belinya tidak sah. 

 

 

 

B. Dasar Hukum Ulama Terhadap Jual Beli Bekicot Di Kecamatan Gerih 

Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam 

Islam sebagai agama yang diturun akan Allah SWT, telah mengatur 

hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu al-Qur‟an dan as-

Sunnah Rasulullah SAW. Inilah cara Allah menjadikan agama Islam sebagai 

pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam. Agar 

manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi bisa menjaga dan 

merawat kehidupan yang selamat dunia dan akhirat serta tercapai tujuan 

penciptaan manusia dalam Islam. 

Al-Qur‟an dan as-Sunnah adalah dasar utama dari sumber syariat 

Islam itu sendiri. Sesuai berkembangnya zaman, maka permasalahan umat 

pun semakin complicated. Salah satunya fiqih muamalah jual beli dalam 

Islam sudah berkembang dan semakin komplit. Hal tersebut tidak dijelaskan 

dalam kedua sumber tersebut secara jelas dan gamblang. Melihat kasus ini 

maka perlu adanya peranan para ulama untuk mengkaji lebih dalam makna 

https://dalamislam.com/info-islami/tujuan-hidup-menurut-islam
https://dalamislam.com/dasar-islam/tujuan-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/dasar-islam/tujuan-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/dasar-islam/tujuan-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/landasan-agama/sumber-syariat-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/sumber-syariat-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/fiqih-muamalah-jual-beli
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yang tersimpan dalam al-Qur‟an sebagai cara mencari jalan keluar dari 

hukum Islam. 

Selain dua dasar utama dari hukum Islam tadi (al-Qur‟an dan as-

Sunnah) maka ada cara lain yang bisa menjadi sumber hukum dalam Islam 

yaitu Ijtihad. Ijtihad ini mencakup beberapa macam cara yaitu : Ijma>’, qiya>s, 

istih}sa>n, istis}h}a>b, mas}lah}ah mursalah, urf, syar’u man qablana >, saddudh adh-

dhara>’i, dan madhhab s}ah}abi>.125
 

Berkenaan dengan permasalahan jual beli bekicot sebagai obyek jual 

beli, ulama madhhab dalam hal ini  berbeda pendapat dalam hal dasar hukum 

dalam menentukan kriteria syarat yang harus dipenuhi dalam suatu obyek jual 

beli. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan status hewan ini tergolong 

dalam obyek halal atau haram, karena pada dasarnya tidak ada dalil s}ah}ih 

yang menjelaskan tentang kehalalan atau keharamannya, baik dari nas}s} al-

Qur'an atau pun Hadith, bahkan fatwa ulama sekalipun. Berikut pendapat 

ulama madhhab terkait hukum bekicot: 

 jumhur (mayoritas ulama) yaitu H}anafi>yyah, Sha>fi’iyyah, Hana>bilah, 

Z}a>hiriyya>h menghukumi hewan melata seperti: tikus, ular, termasuk bekicot 

dan sebangsanya hukumnya haram tidak sah, sebab tergolong hewan yang 

menjijikan (khabai>th) walaupun bermanfaat pada orang tertentu.  

Ulama yang menghukumi haram beristinba>t} hukum dengan firman 

Allah SWT QS. Al-Ma>idah ayat 4 dan QS. al-A’ra>f ayat 157: 
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Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik”. 126
 

      

 ٧ 

Artinya: “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”127

 

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang 

kotor adalah haram. Jumhur ulama mengharamkan bekicot dengan dasar 

bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori h}asharat 

(hewan kecil yang hidup di darat).  Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-

Nawa>wi >  dalam kitab “Al-Majmu>’ Sharh Al-Muhadhdhab” Maktabah 

Shamilah Juz 9. 

ُْ َ نِ  َ  ْ َ َ  ِ  ِ  َك ْاََي اِ  ْ َ ْ  ِ  َحَشَ  اِ  ِ   ْ ُ ُ َ  اِ  َ َ  ِ  ِ  ِ   َ بَػَ  اِ  َ  ْْ
َف َ  أَبُ   َ اَ  َ بِ ِ  َحَ  مٌ   َػَ    َ  َ ْ َ  ُػَ   *َ ََِْ َ   َ  ْ َف  ِ  َ ْ َا نِ   َ َا ُ اَ  َ َأْ َ َ  َحِ يػْ
 َحَ اٌ  َ  ِ كٌ  َ  َ اَ 

“Pendapat ulama madhhab  tentang binatang kecil bumi seperti ular, 

kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, madhhab Shafi‟i 
mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 

sedangkan Imam Malik berpendapat halal”. 

ََُِل َأْكُل َحَشَ  اِ  ََ  ِف ِ َ  ْ َف  ِ  َ  ْ َ َ  ِ  ِ  َك ْاََي اِ  ْ َ ْ  ِ  َ َ   ْْ   َ ، ،
ُْ َ ِن َ   ِ ْيَ  ِن،  ْْ َ  ْ َ ظَ ِا َ   َ َ ِصِ  َ  ْ َ َ  ِكِ  َ  ْ َ زَِغ َ َس ِم أَبْػَ َو َ  

ََ  ِئُث : َ بَػَ  ِا، َ ْ َا ِن، َ ِ َ ِ   ُػَ  ٍن  َِ ْ  ِِ  َ َ  َ َ َل  ْْ  ....َ ََُِ ُم َ َ ْيِ ُم  

 “Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, 
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kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, 

cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada 

kalian al-khobaith”.
128

 
 

Adapun Jual beli dalam madhhab Sha>fi’i> salah satu syarat obyek jual 

belinya harus sesuatu yang suci/mubah, sedangkan sesuatu yang najis/haram 

dalam madhhab Sha>fi’i> tidak boleh diperjualbelikan. Jika memperjualbelikan 

sesuatu yang haram/najis maka jual belinya fasik/tidak sah. 

Madhhab Sha>fi’i> meng-qi>yaskan bekicot dengan hewan ha}sha>rat 

(hewan kecil atau serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikkan 

(khabai>th). Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa semua binatang 

yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) 

karena binatang tersebut dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. 

Maka menurut madhhab Sha>fi’i> bahwa semua binatang yang menjijikkan 

adalah haram.
129

 Selain itu madhhab Sha>fi’i > juga berdasarkan QS. al-A’ra>f 

ayat 157, yang berbunyi: 

     

 ٧ 

Artinya: “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” 

 

Menurut penafsiran madhhab Sha>fi’i > tentang ayat di atas, bahwa yang 

dimaksud dengan perkara-perkara yang buruk (keji) yaitu apa yang dianggap 

menjijikkan oleh jiwa, maka mereka mengatakan bahwa semua binatang yang 
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menjijikkan adalah haram hukumnya.
130

 Di samping itu madhhab Sha>fi’i juga 

mengharamkan jual belinya, hal ini berdasarkan dalil yang berbunyi: 

  (   ه        ب  ا  ا)ِ َن   ّ َ  ِإَ   َحَ َم َ ْيًئ  َحَ َم َ ََ ُ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia 

mengharamkan harganya.” (HR. Ah}mad dan Abu> Da>wud).
131

 

 

Dalam kitab Bida>yatul al-Mujtah}id karya Ibn Rushd, dijelaskan 

bahwa madhhab Sha>fi’i> mengharamkan jual beli bekicot darat termasuk 

memakannya, karena dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia 

secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nas}s} akan keharamannya. Barang 

siapa yang berpendapat bahwa maksud al-khabai>th adalah segala yang 

dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka ia 

tergolong diharamkan.
132

 

Didalam kitab al-Dara>ri> Al-Mudhabah apa yang dimaksud dengan 

segala sesuatu yang kotor (al-khaba>ith) disebutkan: 

“Dalam Kitab dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan 

anggapan baik oleh manusia secara umum, buka terbatas oleh komunitas 

Arab, seraya berkata: “Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara 
umum), bukan karena ada „illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan 

tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. 

Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, 

tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang 

dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat 

(h}ashara>t) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi 

oleh manusia kebanyakan  akan  tetapi  tidak  ada  dalil  khusus  yang 

mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain 

karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam 

keumuman firman Allah: “Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang 
buruk...”Termasuk dalam “al-khabaith”adalah setiap hal yang dianggap 
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kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain 

sebagainya.”133
 

 

Menurut pendapat madhhab H}anbali bekicot sebagai objek jual beli 

tidak sah karena tidak terdapat manfaat dan nilai di dalamnya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya Wahbah al-

Zuhaily : 

َفَ ِ  ِفْيِ  َك  اََْشَ  ِا َ  َسَ  ِع  (َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   اََ  بَِ  ُ )  ََيِ ُح بِْيُ  َ  َ  َ  ػْ
َسَ  َ   ْ ِ ْئُ ، َ   ْ طُيُػْ ِ   َ ِ   َاُػؤُْك ُا،  ْ  َػَ  ِئِم  َ ِ  َ  َاْ ِ ُح ِ ِ ْصِطَي ِا، َك ْ َ 
َِ  َ  اَِْ أَِ ، َ  ْ ُغَ  ِ   ََ َفَ ِ  ِفْيِ   َِ ْيَ َ  َ  ُ : َ َ  َاْ طَ ُا، َك  َ   .ِأََن َ  َ  َ  ػْ

 
Artinya: “Dan Madhhab H{anbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli  

yang tidak ada manfaat di dalamnya seperti serangga,  binatang 

buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan  burung yang 

tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung  rhihah, burung 

rajawali dan burung gagak: karena tidak ada  manfaat di dalamnya 

dan tidak ada nilai di dalamnya .”134
 

 

Dan telah dijelaskan dalam kitab Fiqih ‘ala Madhhab bi al-Arba’ah, 

yang berbunyi: 

َك ْ َ ْ َ ِ  َ  ْاََيِ   َ ُاْ َا  ْ َ ِ    اََْشَ  اِ   ََيِ ُح بِْي ُ  (َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   اََ  بَِ  ُ )
 .َ   ُ ْ ِا  َ ِ   ُيَ  ِا بِ ِ 

Artinya: “Dan Madhhab H{anbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli  
serangga seperti kelajengking dan ular kecuali bekicot sutra dan  
cacing yang diburu.”135

 

 

Menurut madhhab H}anafi> terhadap hewan menjijikkan sebagai obyek 

jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain 

untuk dikonsumsi, seperti bekicot sebagai obyek jual beli, meskipun 
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menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai obat luar seperti untuk 

menyembuhkan luka luar. Kaidah umum yang populer dalam madhhab 

H}anafi yaitu: 

َ ُ  َ ُْ زُ  َفَ ِ   َُِل َ ْ ً   فَِإَن بَػيػْ  ِإَن ُكَل َ   ِفْيِ  َ  ػْ
Artinya: “Sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara‟ 

boleh dijualbelikan.” 

Kaidah di atas menerangkan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang 

bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’. 

Pendapat madhhab H}anafi juga dijelaskan di dalam kitab Fiqih ‘ala 

Madhhab bi al-Arba’ah, yang berbunyi: 

ََ  ِم َك اََي ِا َ  ْ َ َ  َ ِ     اََْشَ  اِ  َيِ ُح بَػْي ُ  َ ( ِفَي ِ َ َ َ   ْ َ ْ ِا ِ ْ َ   َانَ ) ْْ   َ
َفَ ُ   َُِل َ ْ ً  ، فَِإَن  ِإَ   َك َن يَػْ  َػَفُ  بِِ ،   َض ِبُط ِ ْ َ ُ ْم َأَن ُكَل َ   فَػْيِ  َ  ػْ

ُ ُ  َ ُْ زُ   .بَػيػْ

Artinya: “Dan Madhhab H}anafi menyatakan bahwa: dan sah menjual 

serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. 

Adapun batasan menurut mereka segala sesuatu yang bermanfaat 

dihalalkan oleh shara‟ dan sesungguhnya jual belinya 

diperbolehkan.”136
 

 

Menurut madhhab Ma>liki>> bekicot sebagai obyek jual beli halal 

hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau obyek jual belinya ada manfaat 

(muntafa‟) dan tidak membahayakan. Artinya walaupun barangnya najis atau 

sesuatu yang menurut hukumnya haram tetapi dapat dimanfaatkan maka 

hukumnya boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa 

Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli : 
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ََ  ِم َك اََي ِا َ  ْ َ َ  َ ِ  ِإَ   َك َن يَػْ  َػَفُ  بِ ِ    اََْشَ  اِ  َيِ ُح بَػْي ُ  َ  ْْ   َض ِبُط . َ  
 ِ ِكَي ُ )ِ ْ َ ُ ْم 

َ
َفَ ُ   َُِل َ ْ ً  ، ِأََن  أْ َي َن ُخِ َ ْت  ( ا َأَن ُكَل َ   فَػْيِ  َ  ػْ

 ََ َفَ ِ   ِإْ َ  ِن ِبَ  ِْيِل  َػْ  ِِ  اَػَ   ُ َ   َ ِ   َخَ َق َ ُكْم َ   ْ َأْ ِ  : "ِ َ  ػْ
  ً يػْ َِ ." 

Artinya: “Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan 

kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut 

mereka (Madhhab Ma>liki>) adalah, semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’, karena makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah 

SWT: “Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu.”137 
 

Selain dari segi kemanfaatan, madhhab Ma>liki> memberikan alasan 

bahwasanya menjijikkan (khaba>ith) itu tidak bisa menjadi alasan, karena 

setiap individu bersifat subyektif. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan 

itu menjijikkan dan ada juga yang sebaliknya. Sehingga untuk 

mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada nas}s} yang jelas. 

Menurut mereka, tidak ada nas}s} yang melarang secara tegas memakan hewan 

tersebut.
138

 Sehingga ia kembali pada hukum asal kebolehannya. 

Sebagaimana dalam suatu kaidah yang berbunyi:  

 َ َأْصُل ِ ْ َأْ َي ِا ْ ِإبَ َح  َحَ  َيُ َا  ْ َ  ِْيُل َ َ     َ ْ ِ  ِْ 
Artinya: “Hukum asal dari sesuatu  adalah mubah/boleh, sampai ada dalil 

yang menunjukkan keharamannya.”139
 

Kaidah di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan 

kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk 

dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 
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kebutuhan hidup masyarakat. Alasan selanjutnya, dalam QS. al-An’a>m ayat 

145:  

                                            

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 

mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor 

atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa 

yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
140

 

 

Dalam ayat tersebut bersifat umum, yang mana tidak menyebutkan 

secara khusus pengharaman hewan tersebut. Parameternya menurut mereka 

adalah adanya manfaat yang bisa digunakan, serta semua yang bermanfaat itu 

halal menurut shara’, karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan 

untuk kemanfaatan manusia. 

Madhhab Ma>likiyyah juga mempunyai prinsip bahwa hewan yang 

tidak memiliki sistem transportasi darah merah, seperti halnya bekicot tidak 

harus disembelih. Mereka mengqiya>skannya sebagaimana belalang. Dan  

tidak mensyaratkan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir untuk 

melalui proses penyembelihan. Namun penyembelihannya cukup dengan cara 
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direbus, dipanggang, atau ditusuk dengan garpu atau jarum hingga mati 

namun disertai menyebut „bismillah’. Dalam kitab Al-Mudawwanah 

dinyatakan: 

ْغِ ِ  يُػَ  ُا َ ُ   ْاََ ُ ْ ُن ِيُكْ ُن ِ   َ َ  َ   
َ
ُسِئَل َ  ِ ٌك َ ْن َ  ٍا َيُكْ ُن ِ  ْا

ََْ  ُا ، َ   ُأِخُ  ِ ْ ُ  َحّي ً َفُ ِ َق َأْ  : يَػ َػَ َ َق بِ  َشَجِ  أَيُػؤَْكُل    َ َا  أَ َ ُه ِ ْثَل ْ 
 َفَ  يُػؤَْكلُ : َ َ   ُ ِ َ  ِ ْ ُ  َ ْي  ً , َفَ  أََ   بَِ ْكِ ِ  بَْ س ً : ُ ِ  َ 

Artinya: ‚Ima>m Ma>lik pernah ditanya tentang suatu hewan di daerah 

Maghrib yang disebut halzu>n (bekicot) yang biasa berada di gurun 

dan bergantungan di pohon, apakah boleh dimakan? Ima>m Ma>lik 

menjawab, “Aku berpendapat bekicot itu semisal belalang. Jika 

bekicot ditangkap lalu dalam keadaan hidup direbus atau 

dipanggang, maka tidak mengapa dimakan. Namun jika ditemukan 

dalam keadaan bangkai, tidak boleh dimakan.”141
 

 

Ima>m Abil Wa>lid Al-Baji juga pernah menukil keterangan Imam 

Malik tentang bekicot, sebagai berikut: 

 ََك اُُ  بِ  َ ْ ِق، َأْ  يُػَغَ ُز بِ  َشْ ِ  َ ْ ِإْبِ  َحَ  َمُْ َا ِ ْن َ ِ َك، َ ُيَ َ    هُ 
ََْ  اِ  ََ ِ ْ َ  َ ِ َك ، َكَ   ُيَ َ   ِ ْ َ  َ ْطِ  ُ ُاْ ِس ْ   اَػَ  

Artinya: “Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk kayu 
atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan nama Allah 

(bismillah) ketika itu. Sebagaimana membaca bismillah ketika 

memutuskan kepala belalang.” 142
 

 

Melihat uraian analisa di atas, peneliti menyimpulkan bahwa : 

pertama , Madhhab Sha>fi’i menggunakan metode istinba>t berupa al-qiya>s 

dalam menentukan hukum bekicot. Madhhab Sha>fi’i meng-qi>yaskan bekicot 

dengan hewan ha}sha>rat yaitu tergolong hewan yang khabai>th (menjijikkan) 
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dan tidak ada manfaat di dalamnya. Sehingga haram hukumnya untuk 

diperjualbelikan. 

Kedua, menurut pendapat madhhab H}anbali bekicot sama halnya 

diqiya>s-kan dengan hewan ha}sha>rat (serangga) dimana bekicot sebagai objek 

jual beli tidak sah karena tidak terdapat manfaat dan nilai di dalamnya. 

Ketiga, menurut madhhab H}anafi> menggunakan istih}san dan 

meninggalkan qiya>s apabila diperlukan. Maka terhadap hewan menjijikkan 

sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat 

tetapi selain untuk dikonsumsi, seperti bekicot sebagai obyek jual beli, 

meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai obat luar 

seperti untuk menyembuhkan luka, sehingga boleh hukumnya untuk 

diperjualbelikan. 

Keempat, menurut madhhab Ma>liki sama halnya menggunakan 

metode istinba>t berupa al-qiya>s dalam menentukan hukum bekicot. madhhab 

Ma>liki> meng-qi>yaskan bekicot dengan belalang, yaitu tergolong hewan yang 

tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Adapun mengenai bekicot 

sebagai obyek jual beli halal hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau 

obyek jual belinya ada manfaat (muntafa’) dan tidak membahayakan. 

Menurut penulis, sependapat ulama yang melarang jual beli bekicot, 

karena lebih mendekati kebenaran, dengan alasan bekicot kedudukannya 

sama dengan jenis-jenis serangga yaitu hewan h}ashara>t yang menjijikkan dan 

merupakan jenis hewan yang tidak mempunyai darah mengalir serta yang 
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tidak punya nilai jual menurut syari‟at. Sedangkan syarat komoditi yang dapat 

diperjualbelikan adalah halal dan bermanfaat.  

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli 

bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi merupakan perkara 

yang shubhat (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini 

adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak 

mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut, 

mengingat masih banyaknya usaha berbagai jenis makanan dari hewan yang 

disepakati kehalalannya, dengan tetap berpedoman kepada sikap tasamuh 

(toleran) terhadap pendapat yang berbeda.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

f. Analisa hukum Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual beli di 

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu 

haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat obyek (barang) 

yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Sehingga transaksi jual 

belinya tidak sah. Meskipun bagi golongan atau kondisi waktu tertentu 

bekicot dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang 

sangat dibutuhkan masyarakat, namun tetaplah bekicot termasuk golongan 

hewan h}ashara>t. Sehingga Jual beli bekicot  termasuk jual beli benda-

benda najis (dalam arti khabi>th) yang diharamkan baik untuk dimakan, 

dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. 

g. Analisa dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih 

Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam, ada beberapa pendapat yaitu: 

pertama , Madhhab Sha>fi’i menggunakan metode istinba>t berupa al-qiya>s 

dalam menentukan hukum jual beli bekicot yaitu meng-qi>yaskan bekicot 

dengan hewan ha}sha>rat karena tergolong hewan khabai>th (menjijikkan) 

dan tidak ada manfaat di dalamnya. Sehingga haram hukumnya untuk 

diperjualbelikan. Kedua, menurut pendapat madhhab H}anbali bekicot 
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sebagai objek jual beli tidak sah karena tidak terdapat manfaat dan nilai di 

dalamnya. Ketiga , menurut madhhab H}anafi> menggunakan istihsan dan 

meninggalkan qiya>s apabila diperlukan. Maka terhadap hewan menjijikkan 

sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung 

manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, jadi bekicot sebagai obyek jual 

beli, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai obat 

luar seperti untuk menyembuhkan luka luar maka boleh diperjualbelikan. 

Keempat, menurut madhhab Mali>ki> bekicot sebagai obyek jual beli halal 

hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau obyek jual belinya ada 

manfaat (muntafa’) dan tidak membahayakan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang 

dilakukan, maka peneliti akan memberikan saran-saran yang diharapkan bisa 

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca dan 

seluruh umat Islam. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai 

berikut: 

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan 

transaksi jual beli agar melaksanakan kegiatan jual beli sesuai syariat 

hukum Islam.  

2. Dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat dalam bermuamalah 

sesuai hukum Islam maka perlu adanya kordinasi secara terpadu dari 

berbagai pihak terkait yang merasa memiliki rasa tanggungjawab atas 
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kelestarian umat manusia, baik dari kalangan ulama, dokter, muballigh, 

mahasiswa dan semua yang kompeten dalam masalah ini. 

3. Secara khusus penulis tujukan kepada para ulama agar tidak bosan-bosan 

berusaha secara terus-menerus memberikan penjelasan tentang hukum jual 

beli terutama terkait obyek jual beli yang di syari‟atkan sesuai hukum 

Islam dan tetap melakukan kontrol atas usaha yang telah dilakukannya dan 

melihat realitas di lapangan. 

4. Tertuju khusus untuk aparat pemerintah terkait, penulis sarankan agar 

dengan wewenang yang dimilikinya, lebih selektif lagi dalam memberikan 

perizinan terhadap para pedagang dan bentuk perdagangannya atau bentuk 

usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun 

norma masyarakat. Jangan hanya mempertimbangkan aspek retribusinya 

saja dan melakukan langkah ini secara terpadu dengan semua kalangan 

terkait.  

 

 

  



100 

 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abidah, Atik. Fiqh Muamalah. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006. 

 

Ahmad, Idris. Fiqh Syafi‟i. Jakarta: Karya Indah, 1986. 

 

Amin, Rusli.  Makanan Halal Haram di Sekitar Kita. Jakarta: ALMAWARDI 

PRIMA, 2004. 

 

Annas, Malik bin. Al-Mudawwanah al-Kubro. Mesir: Darul Hadis. 2005, 524. 

 

An-Nawawi. Al-Majmu>’ Sharh Al-Muhadhdhab. Bairut: Darul Fikri, 1996. 

 

Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. 

Yogyakarta: CITRA MEDIA, 2006. 

 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000. 

 

Asqalani, Ibnu Hajar. Bulugh Al-Mahram. Terj A. Hasan Bandung: Diponegoro, 

2001. 

 

Asqalani, Ibnu Hajar. Terjemah Bulughul Maram. Terj. Abu Firly Bassam Taqiy. 

Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013. 

 

Bakry, Nazar. Problema Pelaksanaan Fiqh Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1994. 

 

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. 

 

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif fan 

kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press, 2001.  

 

Damanhuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2010. 

 

Dawud, Abu. Terjemah Sunan Abu Dawud Juz IV. terj. Bey Arifin dan Syinqithy 

Djamaluddin. Semarang: Asy-Syifa‟, 1993. 
 

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya Special for Woman, 

Bandung : PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009. 

 

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008. 



101 

 
 

 
 

Doi, Rahman i. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2002. 

 

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq.  

Terj. Ahmad Tirmidzi. Lc. Futuhal Arifin. Lc & Farhan Kurniawan. Lc. 

Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015. 

 

Faisal, Sanapiah. Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan aplikasi. 

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. 

 

Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. 

Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006.  

 

Fikri, Ali. Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah. Mesir: Musthafa Al-Babiy 

Al-Halabiy, 1357. 

 

Hadi, Abdul. Hukum Makanan dan sembelihan dalama pandangan Islam. 

Bandung: TRIGENDA KARYA, 1997. 

 

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, 1987. 

 

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. 

 

Huda, Qomarul. Fiqh Mu‟amalah. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011. 

 

Idris. Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh. Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib. 

Jakarta: Pustaka Azzam, 2004. 

 

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif. Jakarta : Erlangga, 2009. 

 

Ismi, Bariatul. Hukum Bekicot Halzun) menurut Imam Malik di Tinjau dengan 

Fatwa MUI. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2003. 

 

Khoiruddin Nasution. Pengantar Studi Islam. Yogyakarta: academia. 2010, 190. 

Moleong,  Lexy J. Methodology Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009. 

 

Mubarok, Jaih. Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan. Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2003. 

 

Musbikin, Imam.  Qawa‟id al-Fiqhiyah. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001. 

 

Rahman, Asymuni Ahmad. Pengantar Kepada Ijtihad. Jakarta: Bulan Bintang, 

1978. 



102 

 
 

 
 

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010. 

 

Rushd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Juz II. terj. Abdurrahman dan A. haris Abdullah, 

Semarang: asy-Syifa‟, 1990. 

 

Sahrani, Sohari. Abdullah, Ruf‟ah. Fikih Muamalah. Bogor:Ghalia Indonesia, 

2011. 

 

Sarwat, Ahmad. HALAL atau HARAM? Kejelasan Menuju Keberkahan. Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Setfort, Stave. Intisari Ilmu Hewan Merayap. Gelora Aksara Prabima: Jakara, 

2005. 

 

Sugiono. Metode Peneleitian Kualitatif.  Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 

2009. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 

2009. 

 

Sunggono, Bambang. Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002. 

 

Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2010. 

 

Syinqithi, Muhammad al-Amin. Adhwa‟ al-Bayan fii idhohil Qur‟an bil Qur‟an. 
Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1995. 

 

Tamim, Khilmi. Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci 

Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli. Skripsi: IAIN Walisongo. 

Semarang, 2001. 

 

Uswatun Hasanah. “Tinjauan Hukum Isalm Terhadap Jual Beli Kopi Luwak Studi 
Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Rambipuji Kabupaten Jember”. 
Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013. 

 

Zubair, Abdul Al-Rahman. Fiqh „ala Mudzaahibi al-Arba‟ah Juz II. Beirut: Darul 

Fikr,1996 

 

Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV. Damaskus: Dar Al-Fikr, 
1989. 

 

http://fredycf.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-hasyarat-dan-contohnya.html. 

diakses pada tanggal 18 Januari 2018. jam 06.04. 

 

http://fredycf.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-hasyarat-dan-contohnya.html

