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BAB II 

BA’I ISTIS }NA<‘ MENURUT MADHHAB H <ANAFI DAN MADHHAB 

SHA<FI’I DAN ISTINBAT HUKUMNYA 

A. Sekilas tentang madhhab H <anafi dan dan madhhab Sha >fi >’i 

1. Biografi Madhhab H <anafi  

a. Nama Lengkap 

Abu Hanifah Al-Nu’man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, yang 

masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Thalib, bahkan ‘Ali 

pernah berdo’a untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, 

sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul 

seorang “ulama” besar seperti Abu > Hanifah. Beliau lahir di Kufah tahun 

80 h/ 699 M dan wafat di Baghdad  tahun 150 H/ 767 M.1 

Beliau dikenal dengan sebutan “Abu > Hanifah” sebab dalam 

kebiasaan bangsa Arab nama anak putra (yaitu Hanifah) dijadikan 

sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan 

kata “Bapak (Abu/ ayah)”.  Dalam studinya, pada awalnya Abu > Hanifah 

senang sekali belajar bidang Qira’ah dan Tajwid kepada Idris ‘Asham, 

al-Hadist, Nahwu-Sharaf, Sastra, sya’ir dan ilmu-ilmu yang sedang 

berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu  kalam (theologi). 

Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau 

sanggup membuat argumentasi yang dapat menyerang Khawarij dan 

                                                             
1 Hasan al-Jamal, Biografi sepuluh Imam Besar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 2-3. 
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doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu 

tokoh theology Islam.  

Kemudian Imam Abu > Hanifah memulai belajar ilmu Fiqih pada 

abad 2 Hijriah di Irak. Beliau berguru kepada Hammad bin Abu 

Sulaiman al-Asy’ari murid dari ‘Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-

Nukhaiy al-Tabi’iy selama 18 tahun di Madrasah Kuffah. Setelah 

kepemimpinan madrasah di serahkan  kepada Hammad bin Abi 

Sulaiman al- Asy-ari disinilah beliau banyak belajar pada para fuqaha 

dari kalangan tabi’in, seperti Atha’ bin Rabah dan Nafi’ Maula bin 

‘Umar. Disamping kesibukannya di bidang ilmu fiqih beliau juga 

bekerja sebagai pedagang sutra. 

Sepeninggal guru besarnya 130 H di madrasah Kuffah Abu 

Hanifah diaangkat sebagai kepala madrasah, selama itu beliau 

mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang 

fiqih, yang kemudiaan fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiran 

madhhab Hanafi sampai sekarang. Keberhasilan beliau ini pada 

hakikatnya terdorong oleh nasihat para guru setianya yaitu Imam Amir 

ibn Syahril al-Sya’biy dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’ariy. 

Disamping itu beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dalam 

keilmuan keagamaanya, ahli zuhud, sangat tawadlu dan teguh dalam 

memerangi prinsip ajaran Islam.  

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 

tahun dan dimakamkan di pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 
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H/ 1066 M didirikan sebuah sekolah “Al-Jami’ Abu> Hanifah”. 

Keberhasilan beliau mendidik ratusan muridnya yang memiliki 

wawasan luas dlam bidang fiqh serta ajaran ilmunya yang tersebar luas. 

Murid beliau diantaranya Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin 

Jaraah bin Hasan al-Syaibaniy dan lainnya.2 

Ayah beliau bernama Tabit, seorang pedagang sutera di kota 

Kuffah. Sedangkan kakek beliau bernama Al Zutha Al Taimi yang 

berpendudukan asli Kabul. Kakeknya pernah dilawan dalam suatu 

peperangan lalu di bawa ke Kuffah sebagai budak. Setelah itu ia 

dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya.3 

b. Ijtihad Imam Abu > Hanifah  

Pada masa remajanya denngan kecermelangan otaknya, Ima >m 

Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Perhatiannya terhadap 

pengetahuan sangat tinggi, menyebabkan dirinya menjadi seorang 

imam besar dan terkenal pada saat itu, dan ketenerannya itu di dengar 

oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah (seorang gubernur Irak), sehingga 

Yazid meminta Imam Hanafi untuk menjadi qadhi. Akan tetapi, Imam 

Hanafi menolak. Pengaruh suasana dan pengelaman yang dialami Imam 

Hanafi member kesan dalam perkembangan ilmu dan pengaruhnya 

                                                             
2Muhamad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab studi Analisis Istinbath para 

Fuqaha (Jombang: Darul hikmah, 2008), 129-132.  
3
 Huzaemah Tahito Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzab (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1997), 96. 
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dalam perluasan pikiran.4 Penguasaan terhadap berbagai ilmu seperti 

ilmu fiqh, tafsir, hadist, bahasa arab, dan ilmu hikmah, telah 

mengantarkannya sebagai ahli fiqh dan keahliannya itu diakui oleh para 

ulama pada zamannya.  

Walaupun Ima>m Hanafi tidak banyak mengarang sebuah kitab 

untuk madhhabnya namun madhhabnya tetap terkenal disebabkan 

murid-muridnya banyak yang menulis kitab-kitab untuk madhhabnya 

teutama Abu Yusuf Muhammad dan lain-lainnya. Madhhab Hanafi 

sebagai gambaran nyata dan jelas tentang persamaan hukum-hukum 

fiqh dalam islam dengan pandangan masyarakat (society) disemua 

lapangan kehidupan karena imam hanafi mendasarkan madhhabnya 

dengan dengan dasar-dasar sebagai berikut: 

1) Al-Kitab (al-Qur’an) 

2) Al-Hadi>th 

3) Aqwa >lu al-Saha >bah 

4) Al- ijma >’ 

5) Al- Qiya >s 

6) Al-ihstis>an dan 

7) Al-‘urf 

Abu Hanifah berkata “aku menyimpulkan hukum dengan kitab 

Allah, jika tidak menemukan denngan sunnah Rasulullah SAW., aku 

menggunakan perkataan sahabat maupun yang aku sukai dan aku 

                                                             
4 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok pegangan imam madzab 

(semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 449. 
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kehendaki dan aku akan meninggalkan perkataan sahabat yang tidak 

aku sukai dan tidak aku kehendaki”. 

 Bagian terakhir dari Abu Hanifah ini menunjukkan kepada kita 

akan langkah  pertama yang ditempuhnya dalam berijtihad dan 

menggunakan akal , memberi akal hak membandingkan berapa 

pendapat dan memilih slah satu darinya.5 

c. Karya-karya Imam Abu> Hanifah 

Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dan perkembangan 

suatu madhhab diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh 

mana karya-karya yang telah dihasilkan itu beredar dan dikembangkan 

oleh generasi penerusnya. Maka dari itu karya-karya yang telah 

dihasilkan itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerus. Karya-

karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar 

pokok pengembangan madhhab yang dapat dilihat dari tiga karya 

besarnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kitab Fikh al-Akbar, 

b. Kitab al-‘Alim wa al- Mu’alim,  

c. Kitab al-Musnad fi Fiqh al-Akbar. 

Dalam menanggapi maslah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa 

karya-karya Abu Hanifah baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa 

maupun ijtihad-ijtihadnya pada saat itu masih belum dibukukan, akan 

                                                             
5Ahmad Syurbasshi, Biografi Imam Empat Mazhab, terj. Abdul Majid Alimi (solo: Media 

Insani Press, 2006), 52. 
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tetapi setelah beliau wafat para murid-muridnya membukukan karyanya 

sehingga menjadi hidup dan berkembang.6 

d. Murid-Murid Imam H <anafi 

 Penyebaran suatu pemikiran tokoh, dapat dilihat dari adanya dan 

tidaknya para murid dan pendukungnya, diantaranya adalah sebagai 

berikut:7 

1) Abu> Yusuf Ya’qub ibn Ibra >him al-Auza’iy (113-182 H) beliau 

menjadi hakim pada masa Khalifah Haru >n Al-Rashid dan 

menyusun kitab “al-Kharaj”. 

2) Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani (132-189) beliau 

ini adalah salah satu murid Ima >m Hanafi yang paling banyak 

menyusun dan mengembangakn karya Imam Hanafi diantaranya 

yang terkenal adalah “al-Kutubu al-Sittah” (enam kitab), yaitu 

kitab al-Mabsuth, kitab al-Ziyad, kitab al-jami’ al S}hagi >r, kitab 

al-Jami’ al-Kabir, kitab al-Siyar al-Kabir, kitab al-Siyaral-

S}hagi >r, Zufar bin Huzaili bin al-Kufy (110-189H), al Hasan ibn 

Ziyad al-Lu’Lu’iyyi (133-204H). 

Demikian, pada masa pemerintahan khalifah Bani 

Abbasiyah, madzab Abu > Hanifah menjadi sebuah aliran madzab 

yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan 

pada masa “Uthmani” menjadi salah satu aliran madzab resmi 

Negara dan sampai sekarang menjadi kelompok mayoritas 

                                                             
6Muhammad  Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, 137-138.  
7 Ibid, 138-139. 
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disamping aliran madhhab Sha >fi’i. dan oleh sebab itu, para 

pengikut dan pengembaangnya tersebar diberbagai daerah dan 

Negara sampai sekarang. 

2. Biografi Ima >m Sha >fi’i 

a.    Nama Lengkap 

Ima >m Sha >fi’i adalah pendiri madhhab Sha >fi’i. Nama lengkapnya 

adalah Muhammad bin Idri <s bin Abbas bin ‘uthman bin Sha >fi’i bin Abu 

Yazid bin Hakim bin Mutalib bin Abdul Manaf. Dari pihak ayah, beliau 

berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Mana >f,  

yang termasuk suku qaraisy dari kelompok “al-Adz”. Beliau dilahirkan 

di kota Gazzah, wilayah palestina di tepi laut tengah tahun 150 H/ 767 

M, yang bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abu > Hanifah dan 

beliau wafat pada tahun 240 H/ 822 M di Mesir. Sejak kecil ayahnya 

meninggal dunia, kemudian dalam usianya yang masih dua tahun 

(tahun 170 H) ibunya membawa kembali ke Makkah dan menetap 

selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah.8  

Nenek moyang Ima >m Sha >fi >’i adalah Abu > Abdullah Muhammad ibn 

Idri <s ibn al-Abbas ibn utsman ibn Sha >fi’i ibn as-sa’ib ibn Ubaid ibn 

‘Abd Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muthalib ibn ‘abd maanaf ibn 

Qushay. Abdul manaf ibn Qushay menjadi nenek ke 9 dari Imam 

Sha >fi’i  dan nenek ke 4 dari Nabi Muhammad SAW. Nenek moyang 

Nabi Muhammad sebagai dimaklumi, adalah: Muhammad Ibn 

                                                             
8 Ibid, 157-158. 
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Abdullah, ibn Abdul Muthallib, ibn Hashim, ibn Abdul Mana >f, ibn 

Qushay, ibn Kilab, ibn Marah, ibn ka’ab, ibn luay, ibn ghalib, ibn Fihir, 

ibn Ma >lik, ibn Nazar, ibn Kinanah, ibn Huzaimah, ibn Mudrika, ibn 

Ilya >s, ibn Ma’ad, ibn Adna >n sampai kepada Nabi Isma >il dan Nabi 

Ibra <him As. Adapun dari pihak ibu: Fa >timah, binti Abdullah, bin Hasan, 

bin Husein, bin Ali <, bin Abi < Tha >lib, menantu, sahabat nabi dan khalifah 

ke IV yang terkenal.9 

Jadi baik dipandang dari segi keturunan darah, maupun dipandang 

dari keturunan ilmu maka ima >m sha >fi’i yang kita bicarakan ini adalah 

karib kerabat nabi Muhammad saw. 

b. Perkembangan madhhab Ima >m Sha >fi’i 

Kecerdasan Ima >m Sha>fi’i telah terlihat ketika berusia 9 tahun. 

Beliau saat itu sudah menghafal seluruh ayat al-Quran dengan lancar 

bahkan sempat 16 kali khatam al-Qur’an dalam perjalanan Mekah 

menuju Madinah. Setahun kemudaian kitab al muwatha >’ Karangan 

Ima >m Ma >lik yang berisikan 1.720 hadits pilihan juga dihafalnya diluar 

kepala. Kemudian beliau menekuni bahasa dan sastra arab di dusun 

Badui Bani hundail selama beberapa tahun. Kemudian kembali ke 

Mekah dan belajar fiqih dari seseorang ulama besar yang juga seorang 

mufti kota Mekah pada saat itu,yaitu Ima >m Muslim bin Khalid 

Azzanni.10 

                                                             
9 Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi’i (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 

2006), 20-21. 
10 Dedy Supriyadi, Perbandingan Mazhab, 109. 
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Namun demikian Ima >m Sha >fi’i belum puas dengan ilmu yang 

didapatnya, karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu semakin 

banyak yang belum beliau mengerti,sehingga tidak mengherankan bila 

guru Ima >m Sha >fi’i sangat banyak begitu pula dengan murid-muridnya 

yang banyak. Ima >m Sha >fi’i lebih dikenal sebagai ahli hadist dan hukum 

karena inti pemikiranya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. 

pembelaannya terhadap sunnah Nabi membuat beliau digelari sebagai 

Nasiru sunnah (pembela sunnah nabi). 

Pada saat Ima>m Sha >fi’i datang ke Mesir,  pada umumnya penduduk  

Mesir mengikuti madhab  Hana >fi dan Ma >liki, lalu setelah beliau 

membukukan kitabnya yang berisikan ”qoul qadim-nya” 

mengajarkannya dimasjid “amr bin ash” sehingga dari pengajaran 

inilah pemikirannya dalam madhzabnya dapat berkembang di Mesir, 

apalagi pengikutnya banyak sekali yang berasal dari kalangan ulama, 

seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Adbil Hakam,  Islma’il ibn Yahya 

al Buwaithiy, al-Rabi’, al- Jiziy, Asyhab ibnu al-Qasim dan Ibnu 

Mawaz.11 

Perkembangan selanjutnya madhab Sha>fi’i melebar ke berbagai 

Negara di dunia,  di antaranya Irak, lalu ke Khurasan, Pakistan, Syam, 

Yaman, Persi, Hijaz, India dan kemudian hari setelah  tahun 300 

hijriyah berkembang keberbagai daerah Afrika A ndalusia dan daerah 

                                                             
11 Muhammad Ma’shum Zein,  Arus Pemikiran Empat Madzab, 174.  
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Islam lainnya bahkan sampai barat dan timur yang dibawa oleh para 

murid dan pengikutnya termasuk ke Indonesia. 

Setelah 6 tahun tinggal di Mesir mengembangkan madhabnya 

dengan jalan lisan atau tulisan dan sesudah mengarang kitab ar-Risa >lah 

(dalam Usu>l fiqh) dan beberapa kitab lainya, beliau meninggal dunia. 

Dan Rabi bin Sulaiman (murid Imam Sha >fi’i) berkata “Imam Sha >fi’i 

berpulang ke rahmatulah sesudah shalat magrib, pada usia 54 tahun, 

malam jumat bertepatan dengan 28 juni 819 M. 

Keistimewaan Ima >m Sha >fi’i dibanding denngan Imam mujtahid 

yang lainnya adalah beliau merupakan peletak batu pertama ilmu ushul 

al-Fiqh dengan kitabnya al-Risalah. Dan kitabnya dalam bidang fiqih 

yang menjadi induk dalam madhhabnya ialah kitab al-Umm.12 Dasar-

dasar madhhab Sha >fi’iyah dibukukan dalam risalah ushulnya. Beliau 

berpegang pada:13 

1) Zahir-zahir al-Qur’an sebelum ada dalil yang menegaskan bahwa 

yang dimaksud adalah bukan zahirnya. 

2) Sunnatu al-Rasul 

3) Ijma >’ 

4) Qiya >s 

5) Istidla >l 

 

                                                             
12 Asep Saifuddin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab Dalam Shariat Islam (Jakarta: Pustaka 

Al-Husna, 1984), 56.  
13 Syurbashi, Biografi Imam Empat Madzab, 226.  
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c. Murid-Murid Madhhab Ima>m Sha >fi’i 

Murid-murid Ima >m sha>fi’i banyak tersebar luas di Hijaz, Irak, 

Mesir dan daerah daerah lain, sahabat-sahabatnya yang dikenal di 

antaranya adalah ;14 

1) Abu > Yak’ub Yu>suf Ibn Yahya al Buwatii 

2) Abu > Ibrahim Isma >’yl Ibn Yahya al-Muzani 

3) Al-Rabi’ Ibn Sulaiman Ibn Abdil Jabbar al Muradi 

4) Al-Rabi Ibn Sulaiman al-Jizy 

Kemudian madhab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama 

terkenal diantaranya : 

1) Abu > Ishaq Al-Fairuzabadi 

2) Abu > Hamid al-Ghazali 

3) Abu > Qa >sim al-Rafi’i 

4) Izzudin Ibn ‘Abdi al-Salam 

5) Muhyi > al-Di >n al-nawa >wi 

6) Ibn Daqiq al-‘id 

Pada masa sekarang ini maddab Sha >fi’i berkembang di Palestina,  

Yordania, Libanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia, 

Jazirah, Indo Cina. Juga orang-orang Persia dan Yaman yang sunni 

bermadhhab dengan madhhab beliau.   

 

 

                                                             
14 Hasbi Ash Shidieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 120.  
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d. Karya-karya Ima >m Sha >fi’i 

Menurut Abu bakar al-Baihaqy dalam kitab ahkam al Qur’an, 

bahwa karya Ima >m Sya >fi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, 

maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn 

Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi’i menyusun 113 

buah kitab tentang tafsir, fiqih, adab dan lain-lain.15 

 Adapun kitab-kitab tang ditulis atau didektikan Ima >m Sha >fi’i 

sendiri kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang di nisbatkan 

kepadanya diantaranya sebagaai berikut:16 

1) Kitab “Al-Risalah”, Membahas tentang beberapa ketentuan  

yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Qur’an dan al-

Hadist. Masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya nasakh-

nasakh, masalah-massalah yang berkaitan dengan ijma >’, ijtiha>d, 

istihsa>n, dan qiya >s. 

2) Kitab “al-Umm” , pembahasan dalam kitab ini terdiri dari 

masalah-msalah yang berkaitan dengan ibadah, mu’amalah, 

masalah pidana dan munakahat. 

3) Kitab “al-Musnad”, tentang hadist yang telah tertuang didalam 

kitab al-Umm, tetapi dilengkapi dengan sanad-sanadnya.17 

4) Kitab “al-Imla’” 

5) Kitab “al-Amaliy” 

6) Kitab “Harmalah” 

                                                             
15 Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, 133. 
16 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, 172. 
17 Ibid, 173. 
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7) Kitab “Mukhtashar al-Muzany” 

8) Kitab “Mukhtashar al-Buwaithiy” 

9) Kitab “ Ikhtilaf al-Hadist” 

B. Ba’i Istis }na >‘ menurut madhhab H <anafi dan madhhab Sha >fi’i 

1. Ba’i Istis }na >‘ menurut madhhab H <anafi  

  Menurut madhhab H<anafi secara bahasa istis }na >‘ berarti thalab ash-

shun’i (minta dibuatkan).18 Sedangkan menurut syara’ akad istis }na >‘ adalah 

akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan 

pembuatan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat 

sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebeelum terjadinya akad 

tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut 

dibenarkan.19  

Kalangan madhhab H<anafi berbeda pendapat tentang hakekat akad 

istis }na >‘ sebagian menganggapnya sebagai jual beli barang yang disertai 

dengan syarat pengolahan barang, atau gabungan dari akad salam dan jual 

beli jasa (ijarah). Sebagian lainnya menganggap sebagai dua akad yaitu 

akad ijarah dan akad jual beli.20 Yang mana pada awal akad istis }na >’, 

akadnya adalah akad ijarah kemudian  setelah barang jadi dan pihak kedua 

selesai  dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan, akadnya 

berubah menjadi akad jual beli. Nampaknya pendapat pertama lebih 

selaras dengan fakta akad istis }na >‘ karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 

                                                             
18 Imam ‘ala ad-din Abi Bakr bin mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Badaa’i shana’i fi Tartib 

asy-syarai’, jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 84.  
19 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

(Jakarta: Gema  Insani, 2011), 269. 
20 Ibid, 268. 



31 

 

 

 

2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, 

pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki 

oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi 

barang olahan yang diinginkan oleh pemesan. 

Dalam wacana Hanafiyah, ba’i istis }na >‘ memiliki kemiripan dengan 

akad salam dari segi barang (al-mas }nu >‘) yang menjadi tanggungan 

penggarap namun beliau juga berpendapat bahwa, istis}na >‘ adalah jual beli 

tersendiri terlepas dari salam.   Diantara perbedaannya, yaitu dalam akad 

istisna >’ barang yang dijual dapat ditentukan jenis, tipe, ukuran dan jumlah 

seperti sepatu, perabotan rumah tangga sedangkan dalam akad salam 

barangnya berupa sesuatu yang dapat ditakar, ditimbang seperti tanaman, 

buah atau hasil pertanian. Selanjutnya penyerahan barang dalam akad 

istis }}na >‘ tidak perlu ditentukan batas waktu jika ditentukan maka akadnya 

berubah menjadi akad salam, sedangkan dalam akad salam perlu 

ditentukannya batas waktu.21 Selain itu istis }na >’ juga memiliki kemiripan 

dengan akad ijarah dari segi jasa penggarapannya atau pengerjaannya 

yang dilakukan (s }ani’), tetapi juga memiliki perbedaan yaitu dari segi 

pengadaan barang dari pihak (produsen) s }ani’.22 

  Para madhhab H<anafi berpendapat bahwa ba’i istis }na >‘ termasuk 

akad yang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan 

semangat ba’i secara qiya >s. Mereka mendasarkan argument bahwa dalam 

ba’i pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual, sementara 

                                                             
21 Wahbah, Fiqh Islam, 275. 
22 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 21.  
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dalam ba’i istis}na >‘ pokok kontrak penjualan belum ada (ba’i ma’dum)  

atau tidak dimiliki penjual.23 Akad ini bisa dihukumi sah dengan syarat 

tetapnya kepemilikan barang yang telah dipesan bagi pemesan (mustas }ni‘) 

sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang telah ditentukan di awal 

akad. Sedangkan bagi pembuat (s }ani‘) berhak menerima harga atau modal 

dari pihak pemesan (mustas }ni‘).24  

Kemudian tentang ketentuan syarat yang harus dipenuhi bagi 

keabsahan akad istis }na >’ didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan 

masyarakat, yang jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad 

itu menjadi rusak. Namun, sebenarnya keabsahan ba’i istis}na >’ juga 

berdasarkan qiya >s yakni aturan umum syariah. Menurut aturan tersebut, 

segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi 

umum serta tidak dilarang oleh shariah, boleh dilakukan.25Syarat-syarat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena 

barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus 

diketahui secara baik mengenai informasi barang tersebut. 

b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya 

oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu wadah, alat keperluan hewan, 

dan alat transportasi lainnya.  

                                                             
23 Wahbah,  Fiqih Islam, 268. 
24 Dumairi nor dkk, Ekonomi Syariah versi Salaf  (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 58. 
25 Zaenudin A. Naufal, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), 131.   
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c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Menurut Abu Hanifah, apabila 

jangka waktu ditetapkan berarti sama saja dengan jual beli salam 

(penentuan jangka waktu menjadi sebuah keharusan dalam akad 

salam), karena yang dinilai adalah maknanya bukan lafazhnya.26  

Menurut Abu > Ha >ni >fah dan Muhammad hak khiyar ini juga berlaku 

setelah pembuatan  sedangkan Abu > Yusu >f berpendapat bahwa akad 

istis }na >‘ adalah akad lazim setelah pembuatan dan kerelaan pemesan 

menerimanya sebagaimana dijelaskan di atas. Setiap pihak memiliki 

hak pilih (hak khiyar) untuk melangsungkan, membatalkan atau 

meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (mustas }ni’) melihat 

barang yang dipesan. Jika pembuat (s }ani‘)menjual barang pesanan 

(mas }nu’) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. 

Karena akad  ini bersifat tidak mengikat. Jika pembuat telah membawa 

barang pesanan tersebut dan telah dilihat olehnya, maka hak khiyarnya 

menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan sehingga 

ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang 

pesanan yang dibawa oleh pembuat, apabila barang itu sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan maka ia tidak memiliki hak khiyar. 

Sedangkan apabila barang yang dibawa s }ani‘ tidak seesui dengan 

spesifikasinya yang diinginkan oleh mustas }ni‘ maka pemesan 

mempunyai hak khiyar untuk membatalkan kontrak.27 

                                                             

26
 al-Kasani al-Hanafi, Bada’I as-Shanaa’I, 85-86. 

27 Ibid, 87.  
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Kemudian mengenai ketentuan pembayaran alat bayar yang harus 

digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik 

berupa uang barang atau manfaat. Pembayaran menurut madhhab 

Hanafiyah dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa 

memberikan jangka waktu, akan tetapi tidak diperbolehkan pembayaran 

diawal secara tunai karena akan merusak akad dan menjadi akad salam. 

Selanjutnya, mengenai  ketentuan barang madhhab H <anafi melarang 

pesanan yang tidak biasa dibuat masyarakat seperti baju, perasan 

anggur. Karena pesanan yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh 

masyarakat akan berubah menjadi akad salam dengan ketentuan 

tertentu. Dengan demikian , jika seseorang memesan sebuah wadah atau 

mobil, maka harus menjelaskan jenis bahan, dan dasar pembuatan 

tersebut, ukurannya, bentuknya, dan jumlah yang dipesan jika lebih dari 

satu.28 Selanjutnya selain ketentuan barang dan ketentuan waktu 

terdapat juga syarat  mengenai objek akad (barang yang dibeli) maka 

tidak berlaku hak khiyaar ru’yah bagi pemesan di dalamnya menurut 

seluruh ulama hanafiyah agar tidak kembali menjadi tanggungan seperti 

sedia kala. 29 

Ulama Hanafiyah membolehkan akad istis }na >’ berdasarkan dalil 

istihsa >n yg ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad 

ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi 

ijma >’ tanpa ada yng menolaknya.  

                                                             
28 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, 271-272. 
29 Ibid, 277.  
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Rasulullah pernah meminta untuk dibuatkan sebuah cincin. Beliau 

juga memesan seseorang untuk membuatkan mimbar masjid, 

sebagaimana dalam hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahal r.a 

yang berbunyi: 

َْحازيٍمْقَاَل:ْأَتََْْعنْ  لٍْْىْريَجاٌلْإيَلْأَِي ْهَرضييَْْب نيَْسع دٍَْْسه  ُ َْأ هْللْهِي ُ َْعْ  َصَهىْْْللَه

رييَنْوَكَْ ْلل م َهاجي ُيَْوَسَهَمْأَر َسَلْإيَلْلم رَأٍَةْمين  ُ َْعََي  َاْللَه ََ ََهاٌرْقَاَلْ ٌمْ ََ  ُ َاْ ََ اَ ْ

ََيَْفأَْ  ْ َ يَ ع َمل ْلََْاْأَع َولَدْلل مي ْفَ  َْعب دَْم رييَْعب َدكي َهر فََْمَرت  ْلل ََْمين  ََ ََ ْفَ  ََ ََ ََ اَْف ا يََْ

ْ بَ رًل ُ ْمي َََْل  َفَصَْ

“Dari Abu Hazim, dia berkata: beberapa laki-laki datang kepada Sahal 

r.a bahwa Nabi SAW menyuruh seorang wanita muhajirin yang 

memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya: 

“perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami”. 
Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi 

mencari kayu dihutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. 

Bukhari).30 

 

Beliau juga pernah berbekam dan memberi upah orang yang 

membekamnya, padahal kadar pekerjaan bekam dan jumlah lubang 

bekam berbeda antara setiap orang, seperti kadar air yang diminum dari 

tempat air. Rasulullah juga mengetahui adanya kamar mandi umum dan 

membolehkannya jika memakai kain penutup aurat. Beliau tidak 

menjelasakn syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat pun 

mengunakan jasa ini sejak masa sahabat dengan cara yang ada seperti 

                                                             
30 Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, 

Terj. Amiruddin  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 100. 
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sekarang, yaitu tanpa menyebutkan kadar air yang digunkan dan batas 

waktu di dalam kamar mandi. Sesuatu yang tidak ada kadang kala 

secara hukum dianggap ada.31  

Para madhhab Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada 

qiya >s dan kaidah umum, maka akad istis }na >’ tidak boleh dilakukan, 

karena akad ini mengandung jual beli barang yag belum ada. Jual beli 

barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan 

Nabi SAW.32 meskipun demikian madhhab Hanafi menyetujui kontrak 

ba’i al-istis}na >’ atas dasar istihsa >n karena alas an-alasan berikut ini: 

a. Masyarakat telah mempraktikkan ba’i istis }na >’ secara luas dan terus 

menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan 

ba’i al-istis}na >’ sebagai kasus ijma >’ atau konsensus umum. 

b. Keberadaan ba’i istis}na >’ didasarkan atas kebutuhan masyarakat 

banyak yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia 

dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang 

lain membuatkan barang untuk mereka. 

c. Ba’i istis }na >’ sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan 

kontrak selama tidak bertentangan  dengan nash dan aturan syariah. 

Landasan hukum Imam Abu > Ha >ni >fah mengenai ba’i istis}na >’ yaitu 

dalam hadith dari riwayat ibn Umar yaitu bunyi dari hadith tersebut 

sebagai berikut: 

                                                             
31 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam, 271. 
32 Ibid, 270. 
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َيْلهَْعْ  ه َماَْأ هَْرْس و َلْلهيَْصَهىْلهْ  ََََْْعنيْلب نيْع َمَرَْرضي ُيَْوَْسَهَمْلص  َََْْعََي 

ِي ْبَْ  ُْ َعل َْفصه ُ ْفَ َيج  َ َبس  َْكاَ ْيَ  َْو ٍَ ََ َْذ َاْمين  ْخََْخاََ  ُ ََْللْها ُيَْفَصَْ ّه َْك ََني َولتيي َمْا

إينهُ َْجَََسَْعََىْلل مْي ْكْ ُ ْه ِي  ََاَل:ْ))ْإي ُ ْفَ  ََيْفَ َْ َزَع عَْْ  ََََْوَأج  َا  ْ لْل ََ ََ ْ ُْ ْ ُ أَل َبس  ل َْفصه

ُ ْأََبًدل(( قَاَل:َْولهيْاَْأَل َبس  ُ ْه ٍل((ْفَ َرَمىْبيُيْ َْدلخي َْخَولتيي َمه م .ْمين   ُ ْللْها ََ فَ ََْب  

Dari Ibn Umar r.a, bahwa Rosulullah SAW minta dibuatkan cincin 

dari emas, beliau memakainya dan meletakan batu mata cincin 

dibagian dalam telapak tangan, orang-orang pun membuat cincin, 

kemudian beliau duduk diatas mimbar, melepas cincinnya, dan 

bersabda: “sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku 

letakkan batu mata cincin ini dibagian dalam telapak tangan.” 
Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda,” Demi Allah, 

aku tidak akan memakainya selamanya”. Kemudian orang-orang 

membuang cincin mereka.” (HR. An-Nasa’i)33 

 

 2. Pendapat Imam Sha >fi’i tentang Ba’i Istis }na >’  

  Dalam buku fiqh muamalah karangan Zainul Arifin dijelaskan 

bahwa ba’i istis}na >’ menurut ulama Sha >fi’i adalah salah satu praktik jual 

beli khusus dalam bentuk akad salam, karena kedua-duanya merupakan 

unsur niaga pemesanan barang yang membedakan antara kedua prinsip 

tersebut ialah jenis barang-barang yang dipesan. Dalam transaksi salam 

barang yang dijadikan transaksi adalah hasil dari pertanian sedangkan 

dalam transasi istis}na >’ adalah barang manufaktur dan industri, dengan 

demikian akad ini boleh  dijalankan bila memenuhi syarat akad salam dan 

bila tidak memenuhi akad salam, maka tidak dibenarkan alias batil. 34 

                                                             
33 An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’I Jilid 4 hadist nomor 5300  (Beirut: Dar al- Fikr, 1995), 

205. 

 34 Zainul Arifin, Pengantar Fiqh Muamalah  (Bogor: LPPM Tazkia, 2007), 67.  
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Diperbolehkannya akad istis }na >‘ juga didasarkan dalam sebuah 

hadith dari Anas r.a yang berbunyi: 

ْ ُْيْوَْْسََْْهمَْْْلَْ ْ  ْلهْيَْصََْىْلهْ َْعََْْيْ  وْ لْ  ْقَاَلَْماَْلَْرَْلدَْْرَْسْ  ُْ َْمْليكي يْلهْعَْْْ  ْرَْضْي ْلَْنَْسْي عَْنْ 

َْرس و لهْيَْصَهىْ ََ  ََ ُ  و ماًْقَالَْْفَا  ََ ْكيَُابًاْلياْهْ َر  و َ   َ َْايَ  ْقَْالَْْقَال ولْلين هه مْ  مْي ََْْلْيَلْْللرهو   ُْ يَْكْ 

ْلهيْصََْهىْلهْ  ُْيْفيْْيَْدْيَْرس و ل  ْلْيَلْْب َْيَْاضْي ْأَْنْ ظْ رْ  ّْي ْفْيضْهةٍْْْكَْأَْ ًََْاْمْينْ  عَيُْوَْسََْْهمَْْخَْا لهْ 

ْلهْي. ُ َمهٌدَْرس و ل  ْ ُ َ ش  ُيَْْوَسَهَمْنَ   َعََي 

 “Dari Anas bin Malik RA, berkata: ketika rasulullah SAW hendak mengirim 

surat kepada raja Rum, para sahabat mengatakan bahwa mereka (orang-orang 

Rum)tidak mau membaca surat tanpa stempel. Oleh karena itu rasulullah SAW 

membuat sebuah cincin dari perak. Aku seolah-olah masih melihat bagaimana 

cemerlangnya cincin itu di tangan beliau berinitial “Muhammad 
Rasulullah”.(HR. Muslim)35 

 

  Menurut Zufar, Malik, Syafi’i dan Ahmad membolehkan akad 

istis }na >’ ini dengan menyamakan akad salam,  dengan syarat seluruh syarat 

yang ada dalam akad salam berlaku pula dalam akad istis }na >’, syarat 

utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. 

Ulama Malikiyah membolehkan penundaan penyerahaan harga hingga 

satu atau dua hari. Mereka juga menyatakan bahwa waktu penyerahan 

barang pesanan harus ditentukan sama halnya dengan akad salam. Jika 

tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu, mereka mensyaratkan tidak 

boleh menentukan pembuatan barang ataupun barang yang dibuat. Dengan 

                                                             

35
 Terjemahan Shahih Muslim nomor 1981, 109. 
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demikian, akad istis }na >’  dianggap tidak sah dan batal jika terjadi tiga hal 

yaitu:36 

a. Tidak ditentukan waktu penyerahan barang yang dipesan 

b. Menentukan pekerja yang membuatnya 

c. Menentukan barang yang dibuat.  

  Namun, menurut ulama sha >fi’iyah semua itu dihukumi sah baik 

waktu penyerahan barang tersebut ditentukan ataupun tidak, atau termasuk 

diserahkan secara tunai  dengan melakukan akad salam dengan penyerahan 

barang secara langsung di tempat akad. Akad salam secara kontan seperti 

ini adalah sah menurut mereka. Dalam karangan Ahmad Wardi Muslih 

dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Shafi’iyah, dan Hanabilah bahwa 

istis }na >’ diperbolehkan atas dasar kebiasaan manusia dan dengan landasan 

diperbolehkannya akad salam. Mereka mengqiyaskan ba’i istis}na >’ dengan 

ba’i salam karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada 

ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Syarat-syarat yang 

berlaku dalam akad pada salam juga berlaku pada akad ba’i istis}na >’.37 

Adapun ketentuan ba’i istis}na >’ dalam penentuan batas waktu pembayaran 

atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan 

atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli. 

  Kalangan madhhab Sha >fi’i berpendapat boleh saja untuk sesaat 

(waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan bisa beresiko 

penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam 

                                                             
36 Wahbah az- Zuhaili, Fiqh Islam, 270.  
37 Ahmad Wardi Muschlih, Fiqh Muamalah (Jakarta: Hamzah, 2010), 253. 
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hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang 

diketahui. Menurut Syaukani, pendapat yang benar adalah pendapat 

kalangan madhab sha>fi’i bahwa menjadikan penangguhan sebagai 

landasan mengingat ada dalil yang mendukung dan bukan lazim berhukum  

pada dalil. 38 

Mengenai ketentuan tentang pembayaran ulama Sha>fi’i dalam 

melakukan pembayaran dalam transakssi istisna >’ menyamakan dengan 

akad salam dimana dalam akad salam semua ulama sepakat 

pembayarannya dilakukan diawal transaksi. Alasan lainnya, bahwa jika 

pembayaran ditangguhkan maka termasuk katagori jual beli hutang dengan 

hutang, dan hal ini dilarang.  

Sedangkan ketentuan tentang barang menurut ulama sha>fi’i 

mengenai ketentauan barang buatan maksudnya barang tersebut dibuat 

oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, 

tipenya, jumlahnya serta bentuk yang akan dipesan.  

Ima >m Sha >fi’i dalam kitab al-Umm juz IV dalam bab penangguhan 

pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada 

perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam salam 

dikenal juga dengan jual beli istisna’ dan salam. Ini terjadi karena 

banyaknya factor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. 

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan 

menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya 

                                                             
38 Imam Shafi’i, al-Umm Jilid IV , 190.  
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mengandung unsur penipuan, kalaupun ada penangguhan waktu maka 

waktu yang ditangguhkan haruslah jelas.39 

Kebolehan lainnya dalam penentuan batas waktu Imam Sha >fi’i 

dalam kitab al-Umm jilid 3 pada bab Penjualan dengan Tempo 

mengatakan: “Barang siapa menjual suatu barang perniagaan hingga 

batas waktu tertentu dan barang tersebut telah diterima pembeli, maka 

diperbolehkan baginya untuk menjual barang yang telah dibelinya itu 

dengan kurang atau lebih dari harganya, dengan cara kredit atau tunai”. 

karena hal itu penjualan baru bukan penjualan pertama lagi hal ini 

biasanya diterapkan pada istis}na >’ paralel.40 

Hukum ba’i istis }na >‘ boleh karena dapat memberikan keringanan, 

kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Ba’i istis}na’ 

merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan 

atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan dijalankan sejak dulu dan 

tidak ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. 

C. Istinbath Hukum Ba’i Istis }na >‘ Menurut Madhhab H <anafi dan 

Madhhab Sha >fi >’i 

1. Istinbath  Hukum Madhhab H <anafi tentang Ba’i Istis }na >‘ 

 Dalam menentukan metode istinbath yang digunakan untuk 

menentukan suatu hukum, setiap ulama memiliki acuan masing-masing, 

demikian pula ulama Sha >fi’i dan ulama H<anafi. 

                                                             
39 Ibid, 191.  
40Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam,t.ct), 70. 
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 Dalam menghukumi istisna >’ kedua ulama ini memiliki perbedaan 

dasar hukum, keduanya memiliki sedikit perbedaan dalam menentukan 

sumber hukum, namun al-Qur’an dan al-Hadith tetap menjadi pedoman 

utama mereka. 

Metode istinbath yang digunakan oleh madhhab H<anafi untuk 

memberikan landasan hukum atas akad istisna >’, sebagaimana yang ditulis 

dalam kitab Badai’ Shanai’ yang dikutip oleh imam al-kasani:41 

“Jika dianalogkan (diqiyaskan) dengan bai’ ma’dum,maka jual beli 

seperti itu tidak diperbolehkan karena jual beli istisna’ termasuk jual beli 
barang yang tidak ada dan rasulullah melarang jual beli semacam ini. 

Oleh karena itu qiyas tidak digunakan oleh Abu Hanifah dalam berijtihad  

untuk landasan hukum diperbolehkannya jual beli istisna >’. Menurut imam 

Abu Hanifah jual beli istisna >’ diperbolehkan dengan alasan istihsan, demi 

kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (urf) dalam 

beberapa masa tanpa ulama yang mengingkarinya Rasulullah SAW 

bersabda: tidak mungkin umat-ku (Muhammad SAW) bersepakat dalam 

kesesatan “dalam hadis yang lain, Rasullah SAW juga berkata “apa yang 

menurut orang-orang islam baik maka menurut allah juga baik dan apa 

yanag menurut orang-orang islam buruk, maka bagi allah hal itu juga 

buruk.” 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan 

akad istis}na >’ Abu> Ha >ni >fah berpegang pada istihsan. Karena pokok kontrak 

dalam istis}na’ belum ada atau tidak dimiliki penjual maka hal ini tidak 

diperbolehkan dan Rasulullah melarang. Oleh karena itu istis}na >’ 

diperbolehkan dengan alasan istihsan, demi kemaslahatan dan kebiasan 

(urf) dalam beberapa masa. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan 

bahwa metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu > Ha >ni >fah dalam 

menetapkan akad istis }na >’ adalah istihsan bi al-urf.   

                                                             
41 Al-Kasani, Bada’i Sanaa’i, 84. 
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Dimana Istihsa >n menurut para ahli fiqih dari madhhab Hanafi dan 

madhhab Hanbali adalah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum 

lainnya dari sebagian kasus, atau meninggalkan suatu hukum karena 

adanya hukum yang lebih kuat/pengecualian yang bersifat Jus’iyah 

(khusus) dari hukum yang khusus.42 Oleh karena itu, dapat disimpulkaan 

bahwa Istihsa >n adalah perpindahan dari suatu hukum yang ditetapkan oleh 

dalil shara’ dalam suatu kasus  tertentu kepada hukum lain. Karena adanya 

dalil shara’ yang mengharuskan perpindahan sesuai dengan jiwa syari’at 

Islam.  

Mengenai ketentuan tentang pembayaran Imam Abu > Ha >ni >fah 

menurutnya dalam menetapkan suatu syarat tidak perlu menentukan waktu 

penyerahan barang, hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang tertulis 

dalam kitab Bada’i as-Shanai’ yang dikutip oleh Imam al-Kasani al-

Hanafi sebagai berikut:  

 “ Menurut Imam Abu Hanifah ketika akad istisna >’ itu ditentukan waktu 

penyerahan barangnya, maka akad ini berubah menjadi akad salam. 

Sebagaimana diketahui bahwa syarat akad salam adalah menentukan 

waktu penyerahan barang. Dalam akad yang ditentukan adalah maknanya 

bukan lafazhnya…”43 

  Secara jelas Imam Abu > Ha >ni >fah membedakan antara salam dan 

istis }na >’, dalam salam harus menentukan waktu penyerahan barang 

sedangkan dalam istis }na >’ tidak perlu. Dilihat dari jenisnya jual beli istis}na >’ 

sama dengan jual beli salam yaitu sama-sama jual beli pesanan dan 

                                                             
42 Djazuli, Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000), 160.  
43 Al-Kasani, Bada’I Sanaa’I, 85.  
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barangnya ditangguhkan. Dari pernyataan di atas beliau menetapkan syarat 

ini dengan metode istinbath bahwa beliau memilah-milah produk atau 

barang yang menjadi objek pesanan. Objek salam berupa barang-barang 

hasil pertanian, sedangkan objek istis }na >’ berupa barang-barang properti 

buatan manusia.44 

  Sesuai dengan corak beliau yang cenderung rasional, beliau 

menetapkan perbedaan produk atau barang yang menjadi objek akad 

istis }na >’ atau salam itu dengan pertimbangan ra’yu yang bertujuan untuk 

kemaslahatan manusia. Kemudian dilihat dari jenis barang yang menjadi 

objek pesanan jual beli istis }na >’ imam Abu > Ha >ni >fah menetaapkan hanya 

pada barang-barang properti, seperti perabotan rumah tangga. 45 beliau 

tidak menetapkan syarat waktu penyerahan barang berdasarkan istinbath 

hukum bahwa yang berlaku dimasyarakat ketika itu memang tidak 

menentukan waktu karena barang-barang properti tidak membutuhkan 

waktu lama untuk membuatnya.  

  Selain istihsan yang menjadi sumber diperbolehknnya istis }na >’ 

menurut abu hanifah beliau juga beristinbath dengan ‘urf. Urf (tradisi) 

adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah 

menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah 

masyaarakat. Salah satu sumber yang diambil yaitu dari sabda Nabi 

Muhammad SAW:  

                                                             

44
 Ibid.,97.  
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َيم وَ َْحَسًْاْفَ هْ  ُيَْحَسٌنَْوَماْرََأو لْسََْفَماْرََأىْلل م س  ُيَْسيْيَوْعيْ َدْللََ ئييًًاْفَ ه َوْعيْ َدْللََ  

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam 

pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum 

muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.46  

 

Dari sabda Nabi SAW di atas bahwasannya menentang ‘urf 

(tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan 

kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama madhhab H <anafi 

mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang 

shahih, bukan yang fasid sama dengan ditetapkan dalam dalil syar’i. 47 

2. Istinbath  Hukum Madhhab Shafi’i tentang ba’i istis}na >‘  

  Dalam menetapkan suatu hukum Imam Shafi’i mengambil 

pengertian bahwa dasar istinbath beliau adalah:48 

a. Al-Qur’an dan al-Sunnah, menurut beliau kedua hukum tersebut dalam 

tingkatan yang sama. 

b. Ijma >’, menurut pandangan madhhab Sha >fi’i adalah kesepakatan para 

ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, sedangkan keberadaan 

ijma’ sahabat menurut madhhab Sha>fi’i merupakan ijma >’ paling kuat 

sebagai hujjah. 

c. Qiya >s, metode qiya >s ini imam Sha>fi’i mendasarkan pada firman Allah 

dalam surat An-Nisa : 59 sebagai berikut: 

ُيَْوللرهس ولْي ٍ ْفَ ر ُدوه ْإيَلْللَه َْشي  ُ م ِْي ْتَ َْاَزع  ْ(٥٩)ْ……فَإي  
                                                             

46 Djazuli, Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

111.  
47 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 2010), 417. 
48 Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat madhhab, 165-167. 
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Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya),,,,.” 49 
   

Kemudian mengenai istinbath hukum istis }na >’ madhhab Shafi’i 

menyamakan dengan akad salam, dalam akad salam dibolehkan dengan 

dasar ijma >’ ulama sehingga akad istis }na >’ mengikuti dasar hukum akad 

salam pula.  

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa istinbath hukum 

yang digunakan Imam Sha >fi’i dalam kebolehan istis}na >’ yaitu dengan 

ijma >’. Beliau mengatakan bahwa ijma >’ adalah hujjah dan ia 

menempatkan ijma >’ ini sesudah al-Qur’an dan al-sunnah sebelum qiya >s. 

Imam Sha >fi’i menerima ijma >’ sebagai hujjah dalam masalah-masalah 

yang tidak diterangkkan dalam al-Qur’an dan sunnah. Ijma >’ menurut 

pendapat Imam Sha>fi’i adalah ijma >’ ulama pada suatu masa diseluruh 

dunia Islam, bukan ijma >’ suatu negeri saja dan bukan pula ijma >’ kaum 

tertentu saja. Namun Imam Sha >fi’i mengakui bahwa ijma >’ sahabat 

merupakan ijma >’ yang paling kuat. 50 

Adapun yang menjadi alasan bagi kalangan jumhur ulama bahwa 

ijma >’ merupakan hujjah sebagai yang termaktub dalam firman Allah 

SWT: 

                                                             

49
 Depag RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, 168. 

50 Huzaemah Tahito Yanggo, Pengantar Perbandingan Madhzab (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 2003), 129.  
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ْن  َوليُيَْْوَمنْ  ََ ْي ْلل م ؤ مي َُي  َرَْسبييلي ْ  َ َ  َدىَْويَ ُهبي ُ ْل َْل َ َه ْبَ ع ديَْماْتَ بَ  ْللرهس وَلْمين  ي َشاقيقي

رًلْ) َْمصي ُيَْجَهْهَمَْوَساَ ت  َي َْون ص  ْ(١١٥َماْتَ َوله

Artinya: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang 

mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah 

dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan 

Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An-Nisa:115).51  

 

Ayat diatas menurut kalangan jumhur merupakan dalil yang telah 

diseapakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang 

mukmin berarti ia jalan orang mukmin yang haq dan wajib diikuti dan 

tak boleh menolaknya. Kemudian alasan selanjutnya dalam hadith 

ditemukan pula pernyataan berikut: 

 وْماْرلهْلمسَمو ْحسْاْْفهوْعْدْلهْحسن.

“Apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dipandang baik 

disisi Allah”.52 

Dalam bab penangguhan pembayaran pada jual beli terutama 

dengan cara pemesanan atau disebut dengan jual beli istis}na >’, Beliau 

menjelaskan bahwa jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya 

kurang baik karena nantinya mengandung unsur penipuan, kalaupun 

ada penangguhan waktu hendaknya waktu yang ditentukan haruslah 

                                                             
51 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya , 187. 
52 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqih (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 120-121. 
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jelas. Dalam firman Allah SWT pada surat al-Baqarah ayat 282 

berbunyi: 

َييَنْآَمْ ولْإيذَْ ْ ُ م ْبيَدي ٍنْإيَلْيَاْأَيُ َهاْلله ُ ب وهْ لَْتَدليَ   (٢٨٢)……َْأَجٍلْم َسمىىْفَاك 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.“(Q.S al-Baqarah: 282)53 

 

Akad istis }na >’ diperbolehkan dengan alasan diperbolehkannya akad 

salam, dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam 

akad dalam diantaranya adanya serah terima modal (pembayaran 

dimajlis akad secara tunai, madhhab Shafi’iyah menambahkan 

penyerahan objek akad bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.54 

Sebagaimana dalam sebuah  hadith berikut: 

ُيْوسْه ْللكََْعنْلبن ْع مرَْأ هْللََِْْصَهىْلهَْعَي َي اليئْبيالَكاليئَمْنَ َهىَْعنْبَي  

“Dari Ibnu Umar bahwasanya nabi shallallahu ‘alaihi wassalam 
melarang jual beli hutang dengan hutang “ (HR. Ishak dan al-Bazzar 

dengan isnad yang lemah)55 

Dari hadith di atas dijelaskan bahwasannya ulama Shafi’i dalam 

melakukan pembayaran dalam transakssi istis }na >’ menyamakan dengan 

akad salam dimana dalam akad salam semua ulama sepakat 

pembayarannya dilakukan diawal transaksi. Alasan lainnya, bahwa jika 

                                                             
53 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya , 90. 
54 Djuwaini, Pengantar Fiqh, 137-138. 
55 Ma’mur Daud, Terjemahan Shahih Muslim (Jakarta: Media Suara Agung), 111.  
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pembayaran ditangguhkan maka termasuk katagori jual beli hutang 

dengan hutang, dan hal ini dilarang. Kemudian al-Qarafi mengatakan 

jual beli sistem salaaf (pesanan) adalah rukhshah dari pembuat syariat 

karena mengandung kemaslahatan bagi manusia.56Kemudian dalam 

riwayat Ibnu Abbas juga mengatakan, “Aku bersaksi bahwa jual beli 

sistem salaf (pesanan) yang penyerahannya ditangguhkan hingga 

waktu tertentu telah dihalalkan Allah di dalam kitabnya dan diizinkan-

Nya.” Ulama dari sahabat Nabi Muhammad SAW dan selain mereka 

mengamalkan hadith ini, mereka membolehkan melakukan jual beli 

salaf pada makanan, pakaian, dan lainnya yang diketahui secara pasti 

jumlah dan sifatnya.  

                                                             
56 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah (Jakarta:Pustaka at-

Tazkia, 2006),  444. 


