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ABSTRAK 
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Mudahnya mendapatkan Steroid menjadi salah satu pemicu tidak 

terkontrolnya jual beli saat ini, khususnya dalam dunia pengobatan, sedangkan 

Steroid yang menyandang nama obat dewa itu sendiri memiliki beberapa efek 

yang mengerikan sehingga dapat diketahui di dalam Islam bahwa transaksi 

haruslah saling menguntungkan dan tidak membawa kerugian baik dari sisi 

penjual maupun sisi pembelinya. 

Skripsi ini berjudul “Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhha>b 

Sha>fi’iyah Dan Madhha>b Ma>likiyah” adalah hasil penelitiaan kepustakaan 

yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana 

pandangan jual beli steroid dalam Madhha>b Sha>fi’iyah dan Madhha>b 

Ma>likiyah? 2) Bagaimana argumentasi hukum/istimbat jual beli steroid menurut 

Madhha>b Sha>fi’iyah dan Madhha>b Ma>likiyah?  

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

dengan pendekatan bersifat deskriptif  analisis, yaitu metode penelitian untuk 

mengumpulkan informasi sesuatu atau gejala yang ada. Dengan data primer yaitu 

buku Alpha Pharma yang menjelaskan tentang Steroid, buku Farmakologi yang 

menjelaskan tentang efek-efek Steroid, Al-Muwaththa’ dan Al-Umm yang 

digunakan untuk meninjau hukumnya dalam Islam, data sekunder yaitu literatur 

lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji atau permasalah yang 

dibahas dalam skripsi ini. Metode analisa yang digunakan Penulis adalah analisis 

deskriptif melalui metode berpikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang 

sifatnya umum hendak menilai suatu kejadian khusus kemudian dibahas dan 

dinilai dengan sudut pandang dua Maddha>b dan ditinjau dari segi istimbatnya. 

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:1)menurut Maddha>b 

Sha>fi’iyah jual beli steroid dilarang karena objek beserta kemadharatanya. 

Sedangkan menurut Maddha>b Ma>likiyah jual beli Steroid diperbolehkan 

dengan hukum makruh dengan alasan bahwa segala yang diciptakan Allah dimuka 

bumi hanya untuk kepentingan manusia.2)Maddha>b Sha>fi’iyah menggunakan 

metode Qiyas untuk menanggapi permasalahan jual beli Steroid ini dengan 

berdasarkan nash-nash yang telah ada. Sedangkan Maddha>b Ma>likiyah 

menggunakan metode Al-Maslahah Al-Mursalah unutuk menanggapi 

permasalahan jual beli Steroid ini menggunakan dasar Al-Qur’an dan juga Al-

Hadist yang telah ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Islam adalah agama yang universal, di dalam Islam mengatur berbagai 

macam hukum  yang berkembang di masa modern dan bersifat kontemporer. 

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat 

hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-

hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhuk sosial ciptaan Allah adalah 

bermuamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam 

meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.1  

Manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya 

mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan 

kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, 

bercocok tanam atau dengan jalan yang lain dan dalam urusan diri sendiri mampu 

untuk kemaslahatan umum. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah 

SWT, telah mensyari’atkan cara perdagangan tersebut. Sebab apa saja yang 

dibutuhkan manusia tidak dapat dengan mudah diwujudkan setiap saat. Oleh 

karena itu, tidak boleh mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan 

penindasan, karena yang demikian itu adalah merusak. Maka harus ada sistem 

yang memungkinkan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.2  

                                                             
 1 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278. 

 2 Adiwarnan A. Karim, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 87. 
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Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan 

dan diatur dalam kitab-kitab Fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu 

begitu besar dan sering menimbulkan persengkataan sesamanya , kalau tidak 

diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara sesame 

manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan 

sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat 

hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling 

membutuhkan antara satu dengan lainya dalam bentuk hubungan yang berguna 

mencukupi segala kebutuhanya.3 

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai 

keagamaan dankehati-hatianya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah 

SWT. Banyak orang zaman sekarang yang tidak perduli dengan harta haram, dan 

tergila-gila terhadap harta bendasampai mereka tidak menghiraukan keharaman 

harta orang lain yang ia ambil. Mereka juga mengabaikan aturan-aturan agama 

dalam mencari harta.4 Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih 

sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata 

pencaharian yang lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Di samping itu, 

karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat.5Secara terminologi jual beli disebut al-ba’i yang berarti menjual, 

                                                             
 3 Ibid., 89. 

 4 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli,Cet I (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 1. 

 5 Ibid., 2. 
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mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.6 Menurut ulama 

Hanafi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.7 

Ulama Maddha>b Ma>likiyah, Sya>fi’iyah dan Hanbali memberikan 

pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan.8Menurut etimologi, jual beli diartikan, 

pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata lain dari al-ba’i adalah asy-

syira’, al-mubadah, dan al-tijarah.9 Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang 

jual-beli salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 275. 

  

    

   

   

    

   

    

   

    

   

    

     

   

    

   

  

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

                                                             
 6 Mardani, Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah,Cet.II (Jakarta: Kencana, 2013), 101 

 7 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53. 

               8 Ibid., 53.   

 9 Rachmad Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73. 
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telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.”10 

 

 Ayat di atas juga menerangkan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan 

dihalalkan serta melarang dan mengharamkan riba bagaimanapun jalanya. dapat 

diartikan juga jual-beli dan riba itu sangatlah berbeda. Berdasarkan ayat di atas 

juga menunjukkan bahwa asalnya segala macam bentuk jual beli itu 

diperbolehkan, tidak terkecuali jual beli Steroid,. Dalam keadaan demikian, maka 

belum dapat dipastikan bahwa memakan obat yang mengandung Steroid 

hukumnya haram atau tidak, dan demikian juga jual belinya. Dengan demikian 

orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-

hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, baik dari segi sah atau tidaknya 

maupun dari segi hukumnya (halal atau haram), Sehingga diharapkan agar 

muamalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan Syari’at 

Islam.11 

Rukun dan syarat dalam bermu’amalah atau akad yang harus dipenuhi 

adalah aqidain disyaratkan tamyiz, obyek akad dapat diserahterimakan, 

ditentukan, dan dapat ditransaksikan, adanya ijab qabul, tujuan akad tidak 

bertentangan dengan syara’. Disebutkan dalam surat al- maidah ayat 1 

  

  

    

                                                             
 10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an 2:275 

 11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, Jilid  XII, Terj, Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki, 

(Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1988), 46. 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya.”.12 

 

Agama Islam adalah agama yang kaffah atau sempurna dan lengkap. 

Semua permasalahan hidup termasuk mengenai pengobatan terhadap penyakit 

yang diderita oleh manusia. Ajaran Islam mendorong kita untuk tetap mengobati 

penyakit yang kita derita dengan cara yang Islami, contohnya seperti penggunaan 

obat Steroid. 

Steroid adalah senyawa organik tidak terhidrolis yang dapat dihasilkan 

dari reaksi penurunan dari skualena dan juga dari hasil sintesis tubuh dari 

kolestrol,13 pada umumnya Steroid berfungsi sebagai hormon yang membantu 

perkembangan fungsi tubuh ke tahap yang maksimal tanpa memicu gerak tubuh. 

Steroid adalah suatu obat yang ditemukan pada masa sekarang yang sudah turun 

ke masyarakat, di dalam umum Steroid sendiri dipergunakan untuk meningkatkan 

massa otot atau memperbaiki bentuk tubuh yang ideal dan ada juga yang memakai 

Steroid hanya untuk menjaga sistem imun tubuh, di dalam kedokteran sendiri 

Steroid dipergunakan tidak secara masal melainkan hanya untuk dalam keadaan 

operasi.  

                                                             
 12 Al-Qur’an 5:1. 

 13 Sulistia G. Ganiswarna,Farmakologi Dan Terapi Edisi 4 Cet.IV (Jakarta: Gaya Baru, 

2001), 189. 
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Bentuk dari obat Steroid ini sendiri seperti doping, suplemen, dan obat 

bius, tentu saja Steroid yang terkandung dalam bentuk tersebut hanya beberapa 

persen kadarnya, obat ini tidak serta merta diperjual belikan secara bebas 

melainkan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, tapi pada faktanya saat ini 

obat Steroid bisa didapat secara bebas tanpa ketentuan-ketentuan yang ada.  

Obat Steroid sendiri selain memiliki sisi kegunaan juga mempunyai sisi 

negatif  yang menyebabkan penyakit jangka panjang. Oleh hal ini obat tersebut 

mengandung banyak Madhara>t, jadi jual belinya sendiri tidak dianjurkan atau 

makruh dan membawa banyak Madha>rat. Hal ini dikarenakan berpegang pada 

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 

    

   

   

    

    

 

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.14 

 

 Kebinasaan disini adalah Allah melarang umatnya memasukkan segala 

sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada diri mereka sendiri yang mengarah 

kepada perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang dimaksud seperti menegak sesuatu 

yang memabukkan, memakan sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang 

menyebabkan sakit, dan tidak ada penyesalan sedikitpun atas apa yang telah 

dilakukan yang bahkan badan mereka sudah tidak kuat lagi menanggung akibat 

                                                             
 14 Al Qur’an 2:195 
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dari makan atau minuman tersebut.15 Yang diperkuat dengan hadist, bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda : 

ْبُن نَافِعٍ َعْن  دُ َرب ِهِ َعبْ  ابٍ َسِعيدُ ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّثَنَا أَبُو ِشهَ َحدَّثَنَا 

ِ َعْن اْلَحَكِم بْ   َشْهِر ْبِن ْيَبةَ َعنْ ُعتَ  نِ اْلَحَسِن ْبِن َعْمٍرو اْلفُقَْيِمي 

 ِ ُ  َصلَّ َحْوَشٍب َعْن أُم ِ َسلََمةَ قَالَْت نََهى َرُسوُل ّللاَّ  مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ ى ّللاَّ

 َعْن ُكل ِ ُمْسِكٍر َوُمفَت ِرٍ 
 

Dari Ummu Salamah mengatakan “ Rasulullah SAW melarang segala sesuatu 

yang memabukkan dan melemahkan (menjadi lemah).” (HR Abu Daud no.3201 

).16 

 

 Sedangkan obat tersebut diperbolehkan untuk pemakaiannya dan jual 

belinya karena bahwa suatu barang yang memiliki manfaat diperbolehkan, Di sisi 

lainnya, terkadang ada seseorang yang memang benar-benar dalam kondisi 

darurat, namun ternyata dalam prakteknya kebablasan, sehingga saat kondisi 

darurat yang menimpa dia sudah hilang, dia ‘keenakan’ dalam kondisi darurat 

tersebut dalam mengerjakan perkara yang haram.17 hal ini berdasarkan pada 

firman Allah  dalam surat Al-An’am 119: 

     

    
18  

Artinya : “Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa 

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” 

  

                                                             
 15 http://abufarabial-banjari.blogspot.co.id/2012/01/larangan-menganiaya-diri-

sendiri.html, diakses 17 januari 2018. 

 16 Shahih Sunan Abu Daud, no 3201, juz viii. 

 17 https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/05/23/kaidah-kondisi-darurat-

membolehkan-sesuatu-yang-terlarang/, diakses 5 februari 2018. 

 18 Al Qur’an 6:119 

http://abufarabial-banjari.blogspot.co.id/2012/01/larangan-menganiaya-diri-sendiri.html
http://abufarabial-banjari.blogspot.co.id/2012/01/larangan-menganiaya-diri-sendiri.html
https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/05/23/kaidah-kondisi-darurat-membolehkan-sesuatu-yang-terlarang/
https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/05/23/kaidah-kondisi-darurat-membolehkan-sesuatu-yang-terlarang/
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 Tidak ada bukti untuk memakan atau meminum obat Steroid karena 

Steroid sendiri adalah sesuatu hal yang baru muncul pada saat-saat ini saja namun 

kesenjangan antara boleh tidaknya tetap menjadi perdebatan yang salah satunya 

termuat sabda Rasulullah yang berbunyi : 

تَ  َولَ  اَوْوافَتَدَ  دََواء   دَاءٍ  ِلُكل ِ  َوَجعَلَ  َوالدََّواءَ  الدَّاءَ  أَْنَزلَ  للاَ  إِنَّ 

 بَِحَرامٍ  دَاَوْوا

 
“sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya dan Dia telah 

menjadikan setiap penyakit ada obatnya Maka berobatlah kalian dan janganlah 

berobat dengan yang haram”(HR Abu Daud no.3376)19 

 

 Yang diperkuat dengan kaidah Fiqh : 

ُرْوَراُت تُبِْيُح المْحظُ   ْوَراتالضَّ
Artinya : “ dalam suatu keadaan darurat, membolehkan sesuatu yang terlarang “ 

 

 Dari hal ini penulis akan  mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut. 

Berangkat tentang latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah tersebut dalam sebuah judul skripsi dengan judul “Hukum Jual Beli 

Steroid Dalam Pandangan Madhha<b Sha<fi’iyah Dan Madhha<b 

Ma<likiyah” 

 

B. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini 

maka penulis perlu memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah 

dalam judul tersebut: 

                                                             
 19 Al-Majmu’ Al Fatawa,24:266 
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Steroid adalah senyawa organik tidak terhidrolis yang dapat dihasilkan 

dari reaksi penurunan dari skualena dan juga dari hasil sintesis tubuh dari 

kolestrol dan juga diperoleh dari lemak hewan, pada umumnya Steroid berfungsi 

sebagai hormon yang membantu perkembangan fungsi tubuh ke tahap yang 

maksimal tanpa memicu gerak tubuh.  

Steroid yang tedapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpen 

lanosterol, sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari 

triterpen sikloartenol, setelah triterpen ini mengalami serentetan perubahan 

tertentu. Tahap-tahap awal dari biosintesis Steroid adalah sama bagi semua 

Steroid alam, yakni pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan skualen 

(suatu triterpen) menjadi lanosterol atau sikloartenol.20 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan jual beli Steroid dalam Madhha>b Sha>fi’iyah dan 

Madhha>b Ma>likiyah?  

2. Bagaimana argumentasi hukum/istimbat jual beli Steroid menurut 

Madhha>b Sha>fi’iyah dan Madhha>b Ma>likiyah?  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pandangan Madhha>b Sha>fi’iyah dan Madhha>b 

Ma>likiyah terhadap jual beli Steroid. 

                                                             
 20 Pince Salempa, Senyawa Steroid Dalam Tumbuhan Bayur (Makasar, Badan Penerbit 

UNM), 8. 
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2. Untuk mengetahui metode istimbat Madhha>b Sha>fi’iyah dan Madhha>b 

Ma>likiyah terhadap jual beli Steroid. 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih 

lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan 

ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. 

2. Praktis. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat luas, agar dalam bermuamalah atau 

ber-argobisnis hendalah memperhatikan obyek yang akan diperjual 

belikan, apakah sudah sesuai dengan akidah dalam hukum Islam 

atau belum, karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah SWT. 

Serta secara teoritis kajian ini dapat diharapkan bisa memberikan 

pemahaman baru terhadap persoalan-pertsoalan yang berkaitan 

tentang tidak jelasanya suatu obyek jual beli yang secara explisit 

kurang dipahami di dalam Al-Qu’ran dan Al-Hadith. 
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b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi 

sumber referensi dalam penelitian selanjutnya. 

 

F. Kajian Pustaka.  

 Dari karya penulis pertama, yaitu penelitian skripsi yang membahas 

masalah jual beli yang diantaranya skripsi yang ditulis oleh  Imam Syafi,i yang 

berjudul “Studi Komparatif Pendapat Madhhab Shafi’ dan Madhhab Malikiyah 

Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat, 2012” . Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa 

menurut Imam Syafi’i adalah haram dan tidak sah jual belinya kerena cacing 

merupakan hewan yang menjijikkan. Sedangkan menurut Imam Malikiyah 

mengkonsumsi cacing itu adalah halal dan sah jual belinya, karena menurut Imam 

Malikiyahyah bukan melihat dari bentuknya tapi manfaatnya.21 

Dari karya penulis yang kedua yang membahas tentang halal haramnya 

suatu objek yang ditulis oleh Bariatul Ismi, yang berjudul “Hukum  Bekicot  

(Halzun) Menurut  Imam Malik  Dan  Relevansinya Dengan  Fatwa  Majelis  

Ulama Indonesia  (MUI)”.  Yang mempunyai rumusan masalah 1) Bagaimana 

dasar hokum dan metode istinbat imam malik tentang hokum jual beli dan 

mengkonsumsi bekicot? 2) Bagaimana relvansi metode istinbat imam malik 

tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot dengan fatwa majelis ulama 

Indonesia? Dengan kesimpulan, Beragam makanan yang dijual di pasaran yang 

salah satunya yaitu bekicot, sebagai Muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu 

dengan hukum halal dan haram bekicot itu sendiri. Dalam hal ini terdapat 

                                                             
 21 Imam Syafi’i, “Studi Komparatif Pendapat Mazhab Shafi’dan Mazhab Malikiyahyah 

Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat, (Skripsi, STAIN Ponorogo,2012). 
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perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hukum memakan bekicot. Ada 

sebagian ulama yang tegas mengharamkannya. Namun setelah diteliti, ternyata 

ada sebagian lainnya yang berpendapat tidak cukup dalil untuk 

mengharamkannya. Pendapat ini dipicu dari tidak ditemukannya dalil yang tegas 

baik Al-Qur’an maupun sunnah yang menyebutkan bahwa hewan bekicot itu 

haram dan ada juga sebagian pendapat yang menghalalkannya. Imam Ma>lik 

mempunyai  prinsip  bahwa  hewan  yang  tidak  memiliki  sistem  transportasi  

darah merah, tidak harus disembelih. Mereka mengqiyaskan sebagaimana 

belalang. Cara menyembelihnya bebas, bisa langsung direbus, dipanggang, atau 

ditusuk dengan kawat besi, sampai mati, sambil membaca basmalah.22 

 Dari karya penulis yang ketiga, yaitu penelitian skripsi yang membahas 

masalah kemadharatan sesuatu yang dimakan yang ditulis oleh Siti Nur Halimah 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Untuk 

Obat-Obatan”. Yang mempunyai rumusan masalah 1) Bagaimana praktek jual 

beli tokek di Desa Tajung Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati? 2) Bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kec. 

Tlogowungu Kab. Pati? 3) Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli 

Tokek di Desa Tajung Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati? Dengan kesimpulan 

menurut Hukum Islam dibagi menjadi dua pendapat, yakni pendapat yang 

membolehkan dan pendapat yang melarang. Pendapat yang membolehkan 

menyandarkan pada segi pemanfaatanya yang digunakan untuk obat, karena tokek 

ini bisa menolong  orang yang menderita penyakit sebagai jalan alternatif untuk 

                                                             
 22 Bariatul Ismi, “Hukum  Bekicot  (Halzun) Menurut  Imam Malik  Dan  Relevansinya 

Dengan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)”.(Skripsi,UIN Surakarta, 2011). 
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menyembuhkan penyakit dengan mengkonsumsi tokek tersebut. Sedangkan 

pendapat yang melarang menyandarkan pendapatnya pada unsur kesucian karena 

tokek ini termasuk hewan yang menjijikkan dan termasuk hewan reptil berkuku 

tajam, hewan khobits dan bukan termasuk makanan. 23 

 Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dalam karya 

sebelumnya, sebelumnya penulis hanya memfokuskan pada objek yang telah ada, 

kali ini penulis memfokuskan kepada suatu obat yang baru dan belum terdapat 

pada Al-Qur’an, serta mengetahui sah atau tidaknya untuk diperjual belikan dan 

mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakan (library 

research). Bahwa bahan kajian yang digunakan dalam penulisan karya 

ilmiah ini bersumber dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, 

kitab, ensiklopedia, skipsi yang lalu, ataupun yang lainya yang bersifat 

kepustakaan. 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitif-kompratif, yaitu 

penelitin yang berusaha menjabarkan menganalisa dan mengklarifikasi24 

hukum jual beli Steroid pemikiran Maddha>b Sha>fi’iyah dan Maddha>b 

                                                             
 23 Siti Nur Halimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Untuk 

Obat-Obatan” , (Skripsi,UIN Surakarta, 2011) 

 24 Winarno surakhmat, Pengatar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik, (Bandung 

Tarsito,1980), 75. 
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Ma>likiyah yang kemudian membandingkan kedua Maddha>b tersebut 

baik dari segi konseptual maupun menyangkut mekanisme operasionalnya. 

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

merupakan metode penelitian yang dimaksutkan untuk mengumpulkan 

informasi sesuatu atau gejala yang ada.25 Pengkajian dan penelaahan 

pustaka ini mengunakan metode komparatif, yaitu dalam penelitian ini 

penulis akan memaparkan kedua pendapat dari berbagai buku, kitab, dan 

skripsi terdahulu dan mengumpulkan data-data satu sama lain yang sesuai 

sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.   

4. Sumber – sumber data  

1) Sumber data primer 

a. Kitab Al-Umm Fii Al-Fiqh Imam Asy-Sha>fi’i 

b. Kitab Al-Muwaththa’ lil Imam Ma>lik 

c. Buku Alpha Pharma karangan Novy Rifaliani Santoso 

d. Buku Farmakologi karangan Nur Falah Setyawati 

e. Buku Farmakologi Terapi Karangan Sulistia G. Ganiswarna 

2) Sumber data sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang sumber primer dan buku - buku lain hasil penelitian 

yang telah ada,artikel dari internet, dan lain – lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

                                                             
 25 Suharsimi Ariunta, Menejemen Penelitian, (Jakarta:Rineke Cipta,2000), 309. 
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Dalam pembahasan permasalahan karya ilmiah ini penulis mengunakan 

teknik pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul dari segi kejelasan makna, kesesuaian dan seseragaman 

masing-masing data.26 Dalam penelitian ini penulis memeriksa 

kembali data yang telah diperoleh bauk dari kitab, buku, artikel, jurnal 

dan data-data lainya yang sesui dengan pokok pembahasan guna 

dijadikan referensi dan sumber data. 

b. Organizing yaitu memastikan data dalam kerangka sesuai dengan 

rumusan masalah,27 serta menyusun data sekunder dan referensi agar 

sesuai dan peneliti menyusun secara sistematis agar menghasilkan 

bahan-bahan dalam bentuk skripsi. 

c. Penemuan Hasil yaitu menganalisa bahan-bahan dengan hasil data agar 

sesuai dengan kaidah-kaidah teori sehimgga memperoleh kesimpulan 

sebagai jawaban dari pertayaan yang terdapat dalam rumusan masalah/ 

 

I. Teknik Analisis Data 

a. Deduktif yaitu berfikir yang berpijak untuk mengunakan data yang 

bersifat umum (universal) kemudian diteliti dalam rangka untuk 

memecah masalah yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini 

menguraikan tentang kegunaan dan efek dari Steroid kemudian 

melakakukan analisa maslahah tentang penggunaan dan efek dari 

                                                             
 26 Winarno…, Pengatar Penelitian…,140. 

27 Ibid.,140. 
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Steroid yang kemudian memperoleh sebuah kesimpulan yang 

khusus. 

b. Deskriptif yaitu dengan cara memaparkan semua data. Dalam 

penelitian ini penulis memaparkan data tentang kegunaan dan efek 

– efek yang ditimbulkan oleh obat Steroid diharapkan dapat 

mengetahui manfaat apa yang bisa diperoleh dari Steroid tersebut. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami dalam pemahaman penulisan skripsi ini, maka 

penulis membagi skripsi menjadi lima bab, yang masing-masing bab 

menerangkan pokok berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling 

mendukung dan melengkapi, antara lain dibagi menjadi sub-sub bab yaitu: 

 

BAB I, Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian 

secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II, bagian penelitian ini berisikan proses penentuan hukum dari Steroid yang 

dijadikan objek jual beli dari pandangan Madhha>b Sha>fi’iyah dan juga 

Madhha>b Ma>likiyah, baik dari pengambilan metode Istimbat dan juga 

penentuan istimbat apa yang digunakan. 
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BAB III:bagian penelitian ini berisi data dari skripsi, yaitu tentang Steroid mulai 

dari pengertian, jenisnya, dan juga golongan-golongan Steroid. Sampai 

bahasan yang menjadikan Steroid menjadi objek jual beli.  

BAB IV: bagian penelitian ini berisikan analisis dari hukum penentuan obat 

Steroid dari pemikiran dua Madhha>b. Untuk melakukan dan menarik 

relevansi pemikiran tokoh tersebut di bidang keilmuan di saat ini untuk 

menentukan hukum objek baru yang berkembang pada saat ini 

 

BAB V, Bab Kelima: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan 

 daftar pustaka. 
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BAB II 

PANDANGAN DAN METODE ISTIMBAT  

MADDHA<B SHA<FI’IYAH  DAN MADDHA<B MA<LIKIYAH  

TENTANG STEROID 

 

A. Biografi Imam Sha>fi’i 

1. Nasab dari pihak Ayah 

Ayahnya bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin 

Shafi’i bin Sa’ib bin Abid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin 

Abdu Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrah, nasab beliau bertemu 

dengan Rasulullah saw pada Abdi Manaf bin Qusayyi 

2. Nasab dari pihak Ibu 

Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin 

Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi 

Thalib dan Imam Shafi’i. 

3. Kelahiran Imam Sha>fi’i 
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Nama lengkap Imam Sha>fi’i adalah abu Abdillah Muhammad Ibn 

Idris Ibn Al-Abbas Ibn Ustman Ibn Shafi’i Ibn Al-Sa’ib Ibn ‘Ubaid Ibn Abd 

Yazid Ibn Hasyim Ibn Muthallib Ibn Abdi Manaf.28 dilahirkan pada tahun 

150 H, bertepatan dengan dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Dia 

dilahirkan di Desa Ghazzah, Asqalan. Ketika usianya mencapai dua tahun, 

ibunya mengajak pindah ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya 

berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiyah. Lalu keduanya 

menetap disana. Akan tetapi saat usianya telah mencapai sepuluh tahun, 

ibunya mengajak pindah ke Makkah lantaran khawatir akan melupakan 

nasabnya.29 

B. Biografi Imam Ahmad 

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 

bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas 

bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa‘labah adz-

Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri 

Nizar bin Ma‘d bin ‘Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan Nabi 

Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah 

dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu 

beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi‘ul Awwal -menurut pendapat 

yang paling masyhur- tahun 164 H. 

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, 

ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke 

                                                             
28 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Shafi’i, (Jakarta; Zaman, 2015), 15. 
29 Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Mukhtasar Al-Umm Fii Al-Fiqh Jilid 2 (Kudus: 

Menara Kudus, 2007), xv-xxi. 
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wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan 

Bani Umawiyyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 

‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani 

Umawiyyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.30 

C. Steroid Dijadikan Objek Jual Beli Menurut Maddha>b Sha>fi’iyah 

Perkembangan teknologi sekarang ini telah menunjukkan kemajuan 

yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan 

keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan 

dampak terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan 

dimensi. Demikian halnya dengan adanya perkembangan dalam bidang 

kesehatan, khususnya dalam bidang obat atau farmakologi, yaitu adanya 

obat Steroid yang menjadi tambahan untuk konsumsi dengan maksud dan 

tujuan tertentu. Steroid tersebut berdampak bagi kesehatan. Menurut 

Maddha>b Sha>fi’iyah Steroid digolongkan dalam jenis obat-obatan yang 

asal usulnya belum diketahui secara pasti yang menjelaskan apa-apa saja 

makanan yang dilarang Allah sesuai dengan FirmanNya dalam Surat Al-

Baqarah ayat 172-173, yaitu : 

  

   

   

    

     

   

  

   

                                                             
30 http://www.jadipintar.com/2015/07/imam-ahmad-murid-imam-syafii-yang-cerdas-dan-

tawakkal.html 
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Artinya : “(172).Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.(173). Sesungguhnya 

Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.31 

Didalam ayat diatas diterangkan bahwa Allah telah jelas 

mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih 

selain mengucap nama Allah. Selain itu ayat tersebut juga menerangkan 

akan keadaan darurat yang membolehkannya untuk memakan hal-hal haram 

tersebut tanpa melampaui batas.32 Dan juga Allah SWT mengabarkan 

kepada manudia seluruhnya, agar mereka makan apa saja yang ada di muka 

bumi, sebab Ia memperkenankan  kepada mereka seluruh kekayaannya dan 

kandungan-kandungannya, dengan syarat bahwa apa yang mereka peroleh 

adalah halal dan bagus.33 Yang termuat di dalam Firman Allah di Al-

Baqarah ayat 168 : 

  

    

   

  

    

   34 

                                                             
31 Al-Qur’an, 2;172-173. 
32 Mu’ammal Hamidy, Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya; Bina Ilmu, 1985), 

108-109. 
33 Ibid, 109. 
34 Al-Qur’an, 2;168. 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”. 

 

Steroid adalah golongan obat-obatan yang membuat pemakainya 

merasakan dua efek sekaligus yaitu efek positif dan efek negatif, Maddha>b 

Sha>fi’iyah mengatakan bahwa Steroid itu syubhat yang membawa firman 

Allah dalam Al-An’am ayat 119 : 

    

    

     

    

   

   

  

     

  

  

   

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang 

halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal 

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-

Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan 

Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan 

(orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui 

batas”.35 

 

Yang diperkuat sabda Nabi : 

اَ ْلَحالالالالالبَُل بَالالالالالي نر َواَْلَحالالالالالَراُم بَالالالالالْينر َوبَالالالالالْيَن  َاِلالالالالالَ  اُُمالالالالالْورر 

أَِمالالَن اْلَحالالبَِل ِ الالالَي اَِم ُمثْتَبَِهالالاتر لَ دَالالْدِرث َكثِْيالالر  ِمنَالنَّالالالاِ  

                                                             
35 Al-Qur’an, 6:119. 
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اْلَحالالالَراِم َ فََمالالالْن تاَلالالَر َكَهالالالا اِْسالالالتَْبَرأَ ِلِدْدنِالالالِه َوِعالالالْر ِ الالالهُ فَقَالالالْد 

َسالاللَِم َوَمالالالْن َواقَالالَع َشالالالْيا ا ِمْنَهالالا  دُْوِشالالالَ  اَْن دَُواقِالالَع اْلَحالالالَراَم  

َكَمالالالا أَنَّ َمالالالْن دَْرَعالالالى َحالالالْوَل اْلِحَمالالالَي أَْو َشالالالَ  أَْن دَُواقِعَالالالهُ 

ى  أَلَ َواِنَّ ِحَمى للاِ َمَحاِرُمهُ اَلَ َواِ   نَّ ِلُكلَّ َمِلٍ  ِحم 

 )رواه البخاري و مسلم م الترمذي واللفظ له( 
 

Artinya : “ yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di 

antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), 

banyak orang yang tidak tau apakah sesuatyu itu masuk bagian halal 

ataukah yang haram? Maka, siapa yang menjauhinya karena hendak 

membersihkan agama dan kehormatannya, dia akan selamat dan barang 

siapa mengerjakan sedikitpun darinya hampir-hampir ia akan jatuh ke 

dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar 

daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingat pula, 

larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan”. (Riwayat Bukhari, 

Muslim dan Tirmidzi dan riwayat ini adalah lafal Tirmidzi).36 

 

D. Metode Istimbat Ma>dhhab Sha>fi’iyah 

Imam Sha>fi’i termasuk salah seorang Madhha>b yang masuk 

kedalam jajaran “ Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah”, yang dalam bidang 

“furu’iyyah” ada dua kelompok, yaitu “Ahl al-Hadist” dan “Ahl al-Ra’yu” 

dan beliau sendiri termasuk dalam “Ahl al-Hadist”.37  

Dalam Bidang Al-Hadits beliau sebagai peletak pertama tentang 

kaidah periwayatan al-hadits, bahkan orang pertama yang mempertahankan 

posisi al-hadits yang melebihi gurunya (yaitu Imam Ma>lik  bin Anas). 

Imam Sha>fi’i memiliki dua pandangan ijtihad yang dikenal dengan sebutan 

“Qaul Al-Qadim” yang tertuang dalam kitabnya yang berjudul Al-Hujjah 

                                                             
36 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal 

Hamidy, (Surabaya; Bina Ilmu, 2007), 42. 
37 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, (Jombang; Darul-

Hikmah, 2008),162. 
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yang ditulis di Irak dan Qaul Al-Jadid yang tertuang dalam kitabnya yang 

berjudul Al-Umm. 

Imam Sha>fi’i dalam menetapkan hukum Islam, dalam membahas 

suatu permasalahan, Imam Sha>fi’i mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah 

sebagai berikut: 

لَْيَس لَ َحٍد اَْن دَقُْو َل آَ بَد ا فِى َشْيٍئ َحلَّ اَْو َحُر َم اِلَّ ِمْن 

ا عِ َو ِجَهِة اْلعْلِم َو ِجَهِة اْلَخبَِر فِى اْلِكتَا ِب َو السُّنَِّة  َو اِلْجمَ 

 اْلِقيَا ِ  
“Seseorang itu selamanya tidak boleh mengatakan sesuatu halal atau 

haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab 

suci al-Qur’an, al-sunnah, al-ijma, dan al-Qiyas” 

 

Didalam kitab Al-Umm, Imam Sha>fi’i menjelaskan sebagai 

berikut : 

ا ر َعلَْيِهَما  َواِ َا  اَلَ ْصُل ْقْرأَنر َو ُسنَّةر  فَاْن لَْم دَُكْن فَِقيَ 

تََصَل ِمْن َرُسوِل ّللاَّ َو َصحَّ اَلْسنَادُ فَُهَو اَلُمْنتََهى  

َواِلْجَماعُ اَْكبَُر ِمَن اْلَحبَِر اَْلُمْفَرِد َواْلَحِد ْدُث َعَل َظاِ ِره 

اِ َا َواِ َا اِْحتََمَل اْلَمعَانِى فََما اَثْبَهَ ِمْنَها َظاِ ُرهُ اَْولََ ا بِِه وَ 

ُها  اِْسنَاد ا اَْولََ ا ، َوِلْيَس  تََكافَأَْت الََحاِدْدُث فَأََصحُّ

اْلُمْنقَِطُع بَِشْيٍئ َماَعدَا ُمْنقَِطعٍ اْبِن اْلُمَسيَّْب َولَ قِيَاَ  

اَْصٍل َعلَى اَْصٍل َولَ دُقَاُل لَْصٍل ِلَم ، َكْيَف َ َواِنََّما دُقَاُل 

ةر ِلْلفَْرعِ ِلَم َ فَا َ   38 ا َصحَّ َوقَاَمْت بِِه ُحجَّ

 

Artinya : dasar pokok dalam menetapkan hukum itu adalah Al-Qur’an dan 

Al-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-qur’an 

                                                             
38 Al-umm juz VII 
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dan al-sunnah. Jika sanad al-hadist itu bersambung sampai Nabi 

Muhammad SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. 

Sedang Ijma’ sebagai dalil itu adalah lebih kuat Khabar Ahad dan Al-

Hadist menurut zhahirnya, jika suatu Al-Hadist itu mengandung arti lebih 

dari satu pengertian, maka arti yang dhahirlah yang lebih diutamakan. Jika 

Al-Hadist itu sama tingkatanya, maka lebih shahihlah yang lebih utama. Al-

Hadist Al-Munqathi’ itu tidak dapat dijadikan  sebagai dalil kecuali jika 

diriwayatkan  oleh Ibnu Mussayab. Sesuatu pokok itu tidak dapat 

diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat 

dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan  

mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka Qiyas itu sah 

dan dapat dijadikan sebagai Hujjah.39 

 

Dari pernyataan imam Shafi’i itulah, dapat  diambil pengertian 

bahwa dasar istinbath beliau dalam menetapkan hukum Islam adalah Al-

Qur’an, Al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, yaitu sebagai berikut : 

1. Al-Quran dan Al-Sunnah 

 Al-Qur’an dan Al-Sunnah dianggap oleh Imam Sha>fi’i berada 

dalam tingkatan yang sama, sebab : 

a. Fungsinya sebagai penjelas Al-Qur’an, kecuali Al-Hadist Al-Ahad. 

b. Al-Qur’an dan Al-Sunnah sama-sama sebagai wahyu, sekalipun 

secara terpisah kekuatanya tidak sekuat Al-Qur’an. 

Sedangkan dalam mempraktekanya, Imam Shafi’i menempuh jalan 

sebagai berikut: 

a) Jika di dalam Al-Qur’an tidak tidak ditemukan lagi yang 

sedang dicari, maka dicarinya dari Al-Sunnah Al-Mutawir. 

b) Jika tidak ditemukan, maka menggunakan Al-Hadist Al-

Ahad. 

                                                             
39 Muhammad Ma’shum..., Arus Pemikiran ...,165. 
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c) Jika tidak ditemukan, maka dicarinya dari sisi dhahir Al-

Qur’an atau Al-Sunnah secara berurutan, lalu dilakukan 

penelitian secara cermat untuk mencari mukhashshisnya, 

baik dari Al-Qur’an maupun Al-Sunnah. 

d) Jika tetap saja tidak ditemukan dengan menggunakan cara-

cara tersebut, maka beliau menggunakan cara-cara yang 

sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, atau 

keputusan Nabi SAW. 

e) Jika tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari begaimana 

pendapat para shabat sebagai ijma’ mereka. Jika ternyata 

ditemukan dari ijma’ mereka, maka itulah hukum yang 

dipakai. 

 Dengan demikian, maka sekalipun Imam Sha>fi’i berhujjah 

dengan Al-Hadist Al-Ahad, tetapi beliau tetap tidak mau 

menempatkannya sejajar dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist Al-Mutawir, 

sebab hanya Al-Qur’an dan Al-Hadist Al-Mutawir sajalah yang 

Qath’iyyah Al-Tsubut. 

Adapun dalam penerimaan al-hadist al-ahad sebagai salah satu 

dasar beristimbat, imam Sha>fi’i mensyaratkan sebagai berikut : 

a) Perawinya, benar-benar terpercaya. 

b) Perawinya berakal sehat dan mampu memahami apa yang 

telah diriwayatkanya. 

c) Ingatan perawinya benar-benar kuat. 



32 
 

d) Perawinya benar-benar sendiri Al-Hadist dari orang yang 

menyampaikan kepadanya. 

e) Perawinya tidak menyalahi para Muhadditsin dalam 

meriwayatkanya.40 

2. Ijma’ 

 Imam Sha>fi’i menegaskan bahwa ijma’ dianggap sebagai hujjah 

dalam agama. Beliau mendefinisikan ijma’ sebagai kesepakatan para 

ulama suatu zaman terhadap hukum yang bersifat praktis yang disarikan 

dari dalil yang dijadikan sandaran mereka. Tentang hal ini beliau berkata, 

“ Aku dan tak seorangpun ulama mengatakan bahwa satu masalah telah 

disepakatai bersama, kecuali saat kau bertemu dengan seorang ulama, ia 

mengatakan pendapatnya kepadamu, atau menceritakan pendapat orang 

sebelumnya. 

Ijma’ yang dianggap utama adalah ijma’ para sahabat, kendati tak 

ada ucapan Imam Sha>fi’i yang menyatakan bahwa ijma’ selain sahabat 

tidak bisa menjadi hujjah.41 

3. Qiyas. 

 Pada hakikatnya Imam Sha>fi’i adalah seorang mujtahid pertama 

yang membicarakan Qiyas dengan menjelaskan asas-asasnya dalam 

bentuk rumusan-rumusan baku sebagai pilar/pedoman kaidahnya.42 Qiyas 

maknanya menyimpulkan hukum satu kasus yang tidak ada dasar nashnya 

berdasarkan kasus lain yang memiliki nash dengan cara menyamakan 

                                                             
40 Ibid., 165-167. 
41 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Shafi’i, (Jakarta; Zaman, 2015), 244-245. 
42 Muhammad Ma’shum..., Arus Pemikiran ..., 167-168. 
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kasus tersebut. Titik persamaan antara dua kasus disebut dengan 

‘illah/faktor penyebab lahirnya hukum.43 

Penggunaan metode Qiyas ini, Imam Sha>fi’i mendasarkan pada 

Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. 

سُلِ فَِاْن   .44      تَنَا َز ْعتُْم ِفِى َشْيٍئ فََر دُّ وهُ اِلَى للاِ َوالرَّ

 Artinya:“ … kemudian jika kamu berlainan pandangan tentang sesuatu, 

maka  kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan kepada Rasulullah 

(Al-Sunnah)…”. 

 

Yang dimaksud dengan...  سُلِ فََر دُّ وهُ اِلَى هللاِ َوالرَّ ... / maka kembalikanlah 

kepada Allah dan RasulNya adalah qiyaskanlah kepada salah satu dari Al-

Qur’an atau Al-Sunnah. 

Sedang dasar Al-Sunnah yang dipakai oleh Imam Sha>fi’i dalam 

menetapkan Qiyas sebagai salah satu “Hujjah” adalah hadits tentang 

dialog Rasulullah dengan sahabatnya bernama Mu’adz ibn Jabbal ketika 

diutus ke Yaman sebagai Gubernur yaitu yang artinya “Bagaimana cara 

kamu memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Jawabnya: “aku 

putuskan berdasarkan Kitabulloh Al-Qur’an. Rasulullah bertanya lagi: 

Bagaimana jika tidak ditemukan? Jawabnya: “jika tidak ditemukan , maka 

dengan al-sunnah”. Rasulullah bertanya: “jika tidak ditemukan dalam al-

Sunnah, maka aku berijtihad dengan pendapatku dan tidak mengabaikan 

perkara tersebut”45 

 

E. Biografi Imam Ma>lik  

                                                             
43 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Shafi’i..., 253. 
44 Al-Qur’an, 4:59. 
45 Muhammad Ma’shum ......., Arus Pemikiran Empat, 168-169. 
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Ma>lik  bin Anas adalah seorang imam yang masyur, pemilik akal 

yang sempurna, dan seorang yang mulia yang pandai dizamannya. Ia 

bernama lengkap Abu Abdillah Ma>lik  ibn Anas ibn Ma>lik  ibn ‘Amar 

ibn al-Harits. 

 

 

1. Kelahiran Imam Ma>lik  

Ma>lik  ibn Anas dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah al-

Munawwarah. Sejak kecil ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang 

tinggi. Ini bukan hal aneh mengingat keluarganya dari kalangan ulama. 

Bapaknya, pamannya, dan kakeknya semuanya adalah para ulama. Imam 

Ma>lik  berasal dari suku Arab Yaman. Keluarganya berhijrah ke Madinah 

pada masa kakeknya, Ma>lik  atau Ma>lik   ibn Anas ibn Ma>lik . Berkat 

karunia Allah, keluarga ilmiah ini diberikan faktor-faktor pendukung dan 

sarana untuk bergelut di bidang keilmuan, selain juga kelahiran dan 

pertumbuhan Ma>lik  terjadi di kota Madinah yang dipenuhi para ulama. 

Abu Suhail, paman Ma>lik , menjelaskan silsilah keluarga Ma>lik  

bahwanya keluarga Ma>lik  berasal dari kaum dari Dzi Ashbah, kakek 

Ma>lik  berhijrah ke Madinah dan menikah dengan seorang dari Taimiyyin. 

2. Keluarga Imam Ma>lik  

Anas ibn Ma>lik  adalah ayah imam Ma>lik  (bedakan dengan 

Anas ibn Ma>lik  sahabat Rasululloh SAW). Sang ayah bekerja sebagai 

pembuat anak panah. Seperti itu kondisi para ulama pada masa itu. Mereka 
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tidak mendapatkan biaya bulanan dari negara untuk menuntut ilmu. Yang 

ada, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Imam 

Ma>lik  cukup terpengaruh dengan kondisi yag memprihatinkan ini. Ia 

bertutur bahwa “Mencari rezeki yang suybhat lebih baik daripada meminta-

minta kepada orang-orang”. Ayah Imam Ma>lik  memiliki cacat fisik, tetapi 

hal itu tidak menghalanginya menjadi seorang pekerja berat. Pada saat yang 

sama, ia juga seorang ulama dan ahli hadits. Ia termasuk salah seorang yang 

menjadi sumber hadits Imam Ma>lik . Ayah Imam Ma>lik  mendorong 

anaknya untuk menuntut ilmu. Kesungguhan seorang ayah dalam menuntut 

ilmu ternyata berpengaruh besar kepada anaknya sehingga anak itu menjadi 

seorang imam besar untuk umat ini. Imam Ma>lik  memiliki 3 orang paman, 

ketiganya orang terhormat dan terpandang. Mereka adalah Uwais, Nafi’ dan 

Rubayyi’. Sedangkan Kakek Imam Ma>lik  adalah Ma>lik  ibn ‘Amr yang 

menjadi sumber hadits untuk anak-anaknya sendiri. Anas sendiri adalah 

anak tertua Ma>lik . Abu Anas (Ma>lik ) termasuk tokoh dan ulama dari 

kalangan tabiin. Ia menjadi sumber ilmu utama bagi cucunya, Imam Ma>lik 

. Abu Anas bisa meriwayatkan hadits dari Umar ibn Khattab, Utsman Ibn 

Affan, Thalhah ibn Ubaidillah dan Aisyah Ummul Mukminin r.a. Imam 

Ma>lik  mendapatkan ilmunya dari keluarga ini, khususnya dari ayah dan 

paman-pamanya yang mendapat hadits langsung dari kakeknya. Diantara 

yang mendorong Ma>lik  mencari ilmu adalah ibunya, Aliyah binti Syarik 

ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). 

Ibu yang bijaksana inilah yang membimbing anak-anaknya dengan baik, 
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mendorong mereka untuk menuntut ilmu dan mengarahkannya ke jalan 

kesuksesan. Mendidik dan mengarahkan anak-anak ke jalan lurus adalah 

tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para ibu “Pelajari etika 

dan akhlaknya sebelum kau pelajari fiqh (ilmu) nya” membuktikan bahwa 

belajar akhlak sangat penting, bahkan mungkin lebih penting dari ilmu itu 

sendiri. Seorang ibu ibarat sebuah madrasah tempat seorang anak belajar 

dan mendapat pendidikan sejak embusan napas pertama dalam hidupnya. Di 

madrasah itu lah nilai-nilai, akhlak, dan prinsip yang tinggi ditanamkan.46 

 

F. Biografi Imam Al-Zuhri 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Muslim Ibn Abdillah Ibn 

Harits Ibn Zahrah Ibn kilab Ibn Marrah al-Quraisy al-Zuri. Beliau termasuk 

salah seorang Imam dan Ulama Hijaz dan Syam. Beliau menerima riwayat 

dari abdullah ibnu Umar ibn Alkhatab, Abudullah ibn ja'far, Rubaiah ibn 

Ubad, Al-munawar, abd al-rahman ibn Azhar, dan masih banyak lagi. 

Bukhari, yang bersumber dari Ali ibnu al-Madini, menyatakan baha azzuhri 

memiliki hadits mencapai 2.000 hadits. Al-ajari, menyatakan bahwa hadits 

dalam dokumen Azzuhri seluruhnya mencapai 2.250 hadits. Al-laits yang 

bersumber dari ja'far ibn Rubaiah menyatakan, aku bertanya kepa 'arak ibn 

malik, siapa yang paling faqih dari ahli madinah? Abdul Razaq, Yang 

bersumber dari Ma'mar, berkata baha umar ibn abdul Aziz di majlisnya 

menyatakan, tidak ada seorang pun yang masih tersisa yang mengetahui 

                                                             
46 https://inimytoko.wordpress.com/2016/11/27/biografi-dan-sejarah-singkat-imam-

Maliki/ diakses pada tanggal  (20 mei 2018, pukul 10:15). 

https://inimytoko.wordpress.com/2016/11/27/biografi-dan-sejarah-singkat-imam-Maliki/
https://inimytoko.wordpress.com/2016/11/27/biografi-dan-sejarah-singkat-imam-Maliki/
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sunnah yang telah lalu hanyalah dia (al-Zuhri) Umar ibn Abdullah al-

Tamimi menyatakan, beliau meninggal pada tahun 110 Hijriyah, sementara 

al-Hutsaim ibnu adi, Abu Musa, Ibn Bakir berkata, beliau meninggal pada 

tahun 117 Hijriyah.47 

 

 

E. Steroid Dijadikan Objek Jual Beli Menurut Maddha>b  Ma>likiyah 

Steroid adalah sebuah obat yang dibuat dari hormon hewan, bagian 

dari hewan yang dijadikan hormon adalah lemaknya, yang kemudian diolah 

secara sintesis dan berhasil menjadi lemak sterol, lemak sterol adalah bentuk 

khusus dari Steroid dengan rumus bangun diturunkan dari kolestana 

dilengkapi gugus hidroksil pada atom C-3,  yang banyak ditemukan pada 

hewan dan fungsi. Semua Steroid dibuat dengan bahan baku berupa lemak 

sterol, baik berupa lanosterol pada hewan atau fungsi. Jenis lemak sterol di 

atas terbuat dari siklisasi squalena dari triterpena. Kolesterol adalah jenis 

lain lemak sterol yang umum dijumpai.48 

Dari pernyataan diatas lemak yang dijadikan bahan atau asal 

muasal Steroid adalah lemak hewani, dan yang menjadikannya keraguan 

apakah lemak tersebut diperoleh dari lemak hewan baik atau lemak hewan 

bangkai, atau bisa juga diibaratkan dengan hewan yang disembelih atas 

nama Allah atau hewan yang disembelih tanpa mengucap nama Allah.  

                                                             
47 http://kajian-tafsir-hadits.blogspot.com/2009/10/biografi-ibnu-syihab-al-zuhri.html 
48 https://id.wikipedia.org/wiki/Steroid (Diakses pada 30 Mei 2018, 21:53.) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Steroid
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Dengan pemaparan diatas tersebut maka penulis menggolongkan 

Steroid sebagai obat yang terbuat dari lemak bangkai yang hukumnya antara 

halal haram dan makruh untuk dimakan. Yang disamakan dengan suatu hal 

yang berdasarkan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172-

173, yaitu : 

  

   

   

    

     

   

  

   

     

    

      

    

    

 

Artinya : “(172).Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.(173). Sesungguhnya 

Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.49 

 

Dan diperkuat oleh Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 

yang berbunyi : 

  

    

                                                             
49 Al-Qur’an, 2;172-173. 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”.50 

 

 

 

 

 

F. Metode Istimbat Imam Ma>lik  

 Imam Ma>lik  adalah seorang imam Mujtahid dan ahli ibadah 

sebagaimana Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasanya, 

beliau tumbuh dengan cepat sebagai “Ulama” kenamaan terutama dalam 

bidang Ilmu Al-Hadist dan Fiqh. 

Karena memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuan yang 

telah dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan dan sudah 

mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, maka beliau mulai mengajar 

dan menulis, sehingga berwujudlah Kitab Al-Muwaththa’ yang menjadi 

rujukan  utama para ahli Fiqh dan Al-Hadist, bahkan tidak sedikit  dari 

kalangan Muhadditsin yang mempelajarinya, sebab susunannya telah 

diatur sistematis menurut sistem Fiqh, bahkan Imam Sha>fi’i 

menanggapinya dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun kitab setelah 

                                                             
50 Al-Qur’an, 2;168. 
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kitab Allah di muka bumi ini yang lebih sah dari pada kitabnya Imam 

Ma>lik .51 

Imam Ma>lik termasuk dalam salah satu “Ulama” yang sangat 

teguh dalam membela kebenaran, bahkan beliau sangat berani  dalam 

menyampaikan apa-apa yang telah diyakini akan kebenarannya, misalnya 

pada suatu ketika Harun al-Rasyid memperingatkan beliau  untuk tidak 

mengatakan  sepotong hadist tertentu, akan tetapi beliau tidak 

menghiraukanya, lalu beliau membacakan Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 159 yang berbunyi : 

   

   

  

    

    

  

  

     

 

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang 

telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan 

petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, 

mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang 

dapat mela'nati”.52 

 

Dalam bidang Al-Hadist, Imam Ma>lik  termasuk salah satu Ulama 

yang ahli dalam bidang ini. Hal ini terlihat dari adanya pernyataan para 

Ulama, diantaranya adalah : 

                                                             
51 Muhammad  Ma’shum.., Arus Pemikiran..,144. 
52 Al-Qur’an, 2:159. 
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1. Imam Sha>fi’i yang menyatakan bahwa “apabila datang kepadamu Al-

Hadist dari Imam Ma>lik , maka pegang teguhlah olehmu, karena dia 

menjadi Hujjah bagimu. 

2. Imam Al-Dahlawi berkomentar bahwa Imam Ma>lik  adalah seorang 

ilmuan Madinah, yang spesialisasi keilmuannya di bidang Al-Hadist 

tidak dapat dipungkiri, sebab beliau termasuk ilmuan yang paling 

mengetahui tentang keputusan-keputusan Abdullah Bin Umar dan 

‘Aisyah serta sahabat-sahabat mereka. 

Sedang dalam masalah hukum dan fatwa, beliau sangat berhati-hati 

dalam membuat keputusan yang akan diambilnya. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan sendiri yang mengatakan bahwa “aku tidak pernah 

memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu Al-Hadist, selama 70 orang 

ulama belum mau membenarkan dan mau mengakui kebenaran akan 

fatwanya”.53 

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian imam Ma>lik  

dalam menetapkan hukum, maka metode istimbat yang dipakai imam 

Ma>lik  dalam menetapkan hukum Islam selalu berpegang kepada : 

1. Al-Qur’an 

Dalam kitab Al-Muwa>faqat, Al-Syatibi Al-Ma>lik berkata, 

“Kitab Allah adalah sandaran Syariat, tiang Agama, sumber hikmah, 

tanda-tanda kebenaran risalah, dan cahaya segala pandangan”. Tak ada 

jalan lain menuju Allah kecuali Kitab ini, tak ada keselamatan selain 

                                                             
53 Muhammad  Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, (Jombang; Darul-

Hikmah, 2008),144-145. 



42 
 

denganya, dan tak ada pegangan kecuali kepadanya. Fakta ini 

memerlukan penegasan dan pembuktian lagi, karena Al-Qur’an adalah 

perkara yang sudah pasti dalam Agama (Ma’lu>m Min Al-Di>n Bi Al-

Dharu>rah).54 Dalam memegangi Al-Qur’an sebagai dasar utama 

dalam menetapkan hukum, beliau mendasarkan atas “Dhahiri Nashi 

Al-Qur’an” secara umum. Dan meliputi mafhum “Al-Mukhalafah Dan 

Mafhum Aulawiyyah” dengan tetap memerhatikan pada illatnya.55 

Imam Ma>lik  memandang Al-Qur’an dengan pandangan yang mulia, 

ia termasuk orang yang terbaik yang memahami Kitab Agung ini. Dari 

Al-Qur’an Imam Ma>lik  menyimpulkan hukum. Ia menganggap Al-

Qur’an berada diatas semua dalil dan lebih utama dari Al-Sunnah dan 

dalil lainya. Imam Ma>lik  mengambil nash-nashnya yang Shari>h 

dan Zha>hir (jelas dan tegas) yang tak bisa ditakwilkan lagi selama tak 

ada dalil syariat yang mewajibkan penafsiranya. Imam Ma>lik   juga 

mengambil dan menerapkan konsep Dala>lah Al-Iqtidha> atau yang 

biasa disebut Lahn Al-Khitha>b, yaitu pendalilan sebuah lafadz 

berdasarkan sesuatu  yang menjadi dasar kebenaran satu ucapan.56 

2. Al-Sunnah 

Sepeerti yang diketahui Al-Sunnah adalah berupa perbuatan, 

perkataan, dan diamnya Nabi SAW. Oleh karena itu ada yang disebut  

                                                             
54 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ma>lik , (Jakarta; ZAMAN, 2012), 322. 
55 Muhammad  Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, (Jombang; Darul-

Hikmah, 2008),145. 
56 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ma>lik , (Jakarta; Zaman, 2012), 323. 
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Sunnah Fi’liyyah, Sunnah Qauliyyah dan Sunnah Taqririyah.57 

Sebenarnya, Al-Sunnah berperan sebagai penjelas syariat dalam 

hukum-hukum yang dikandung Al-Qur’an segala ajaran-ajaran baik 

yang bersifat umum dan global, karena Al-Sunnah akan  menjelaskan 

secara rinci.58 Dalam hal ini Imam Ma>lik  mengikuti pola yang 

dilakukan dengan berpegang teguh kepada Al-Qur’an, artinya jika dalil 

Syara’ itu menghendaki adanya penta’wilan, maka maka yang menjadi 

pegangan adalah arti ta’wil. Jika terjadi pertentangan antara makna 

dhahir Al-Qur’an dengan makna yang terkandung dalam Al-Hadist 

sekalipun jelas atau sharikh, maka yang didahulukan adalah makna 

dhahir Al-Qur’an. Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam Al-

Hadist dikuatkan dengan Ijma’ Ahl Madinah, maka yang diutamakan 

untuk diambil adalah makna yang terkandung di dalam Al-Hadist 

daripada makna dhahir Al-Qur’an , baik mutawir maupun masyur dan 

Hadist Ahad.59 

3. Ijma’ Ahl Madinah 

 Yang dimaksud Ijma’ Ahl Madinah adalah Ijma’ yang berasal dari 

naql, artinya “kesepakatan bersama yang berasal dari mereka 

mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad mereka. Ibnu 

Taimiyyah berpendapat bahwa Ijma’ahl Madinah bisa dijadikan hujjah 

dan merupakan kesepakatan kaum muslimin, sedangkan kesepakatan 

                                                             
57 Djazuli, Ushul Fiqh, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2000),89. 
58 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ma>lik , (Jakarta; Zaman, 2012), 327. 
59 Muhammad  Ma’shum ..., Arus Pemikiran ..., 145-146. 
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ahl madinah saat ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah sama 

sekali. 

 Oleh sebab itu, maka di kalangan Madhha>b Ma>liki menyatakan  

bahwa Ijma’ Ahl Madinah itu lebih diutamakan dari Khabar Ahad, 

sebab ijma’ ini  merupakan pemberitaan jamaa’ah, sedangkan Khabar 

Ahad hanya pemberitaan perorangan.60 

4. Fatwa Sahabat 

 Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh 

sahabat besar berdasarkan pada naql. Hal ini berarti perwujudan hadist-

hadist yang harus diamalkan, sebab mereka tidak akan memberikan 

fatwa kecuali atas dasar yang sudah dipahami mereka dari Rasulullah 

SAW. Sekalipun demikian tetap harus tidak bertentangan dengan 

Hadist Marfu. Karena hal itulah fatwa sahabat Madhha>b Ma>liki 

lebih didahulukan daripada Qiyas dan bisa dijadikan sebagai hujjah.61 

5. Khabar Ahad dan Qiyas 

 Masalah Khabar Ahad, Imam Ma>lik  tidak mengakui 

keberadaanya sebagai suatu yang datang dari Rasulullah SAW, kecuali 

keberadaanya sudah benar-benar popular dikalangan masyarakat 

madinah. Jika tidak, maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa 

khabar ahad ini bukan dari Rasulullah SAW. Karena itu Imam Ma>lik  

mendahulukan Qiyas dan Maslahah daripada Khabar Ahad. 

6. Al-Istihsan 

                                                             
60 Muhammad  Ma’shum ..., Arus Pemikiran ..., 146. 
61 Ibid, 146-147. 
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 Istihsan menurut Imam Ma>lik  adalah menentukan hukum dengan 

mengambil maslahah sebgai bagian dari dalil  yang bersifat 

menyeluruh atau kulli dengan maksud mengutamakn Istadlul Mursah 

daripada Qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya 

mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan  

pada maqashid al-syariah secara keseluruhan. 

7. Al-Maslahah Al-Mursalah 

 Yang dimaksud dengan Al-Maslahah Al-Mursalah adalah 

maslahah yang ketentuan hukumnya dalam nash tidak ada. 62Maslahah 

mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ 

suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil 

syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau 

mengabaikannya. 63Para ulama sepakat bahwa Maslahah Mursalah bisa 

dijadikan dasar sebagai pengambilan hukum, dengan tiga syarat yang 

harus ada, yaitu : 

a. Maslahah harus benar-benar maslahah yang pasti menurut 

penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan dan sepintas kilas. 

b. Maslahah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan 

hanya berlaku pada orang-orang tertentu yang bersifat pribadi.. 

                                                             
62 Muhammad  Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab (Studi Analisis Istinbath 

Para Fuqoha’ (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), 148. 
63 Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 

1993), 105. 
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c. Maslahah itu harus benar-benar yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan Nash atau Ijma’.64 

8. Saad Al-Zara’i 

 Yang dimaksud dengan Saad Al-Zara’i adalah menutup jalan atau 

sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini imam 

Ma>lik  menggunakanya sebagai salah satu dasar pengambilan hukum, 

sebab semua jalan atau sebab  yang bisa mengakibatkan terbukanya 

suatu keharaman , maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram. 

9. Istishha>b  

 Yang dimaksud dengan Istishha>b adalah tetapnya suatu ketentuan 

hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasrkan dengan 

ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada dimasa lampau. 

Maka sesuatu yang sudah diyakinya ada, kemudian datang keraguan 

atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, maka 

hukumnya tetap seperti hukum pertama, tetap ada dan begitu juga 

sebaliknya.65 

10. Syar’u Man Qablana 

 Prinsip yang dipakai oleh Imam Ma>lik  dalam menetapkan hukum 

adalah kaidah “َشْرعُ َمْن قَْبلََن َشْرعر لَنَا” dan prinsip ini dijadikan sebagai 

salah satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Ma>lik .66 

                                                             
64 Muhammad Ma’shum..., Arus Pemikiran, 148-149. 
65 Muhammad Ma’shum..., Arus Pemikiran, 149. 
66 Ibid,. 149-150 
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Banyak hal yang berkaitan dengan manusia, baik secara individu 

maupun kelompok dengan yang hukumnya berada dalam halal atau 

haram. Keberadaan hukum yang telah tertuang pada nash-nash yang telah 

ada memudahkan kita untuk bisa membedakan mana yang harus kita 

hindari yang menyebabkan kemudharatan. Begitu juga dengan halal atau 

haramnya makanan ataupun yang kita konsumsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

KONSEP JUAL BELI DAN STEROID DIJADIKAN OBJEK JUAL BELI 

 

A. Jual Beli (al-Bai’) 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli ( ُاَْلَبْيع) secara etimologis artinya menjual, mengganti dan 

menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata اَْلبَْيُع dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata   َُراء اَلش ِ  (beli). 
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Dengan demikian kata   اَْلبَْيُع  berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata 

“beli”.67 

 Ulama’ Madhha>b Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, dan Hanbali 

memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta 

dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikkan. Definisi ini menekankan 

pada sepek milik dan pemilikkan, untuk membedakan tukar menukar harta 

atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikkan, seperti sewa 

menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam 

pengertian luas, bisa barang bisa uang.68 

 Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini: 

a. Menurut Sayyid Sabiq: 

ُمبَادلَةُ  َماٍل بَِماٍل َعلَى َسبِْيل التََّراِ ى اَْو نَْقُل ِمْلٍ  

 بَعَْوٍض َعلَى اْلَوْجِه اْلَماُء  ُْوِن فِْيهِ 
 

“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai 

atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan”.69 

 

b. Menurut Taqiyuddin: 

ِف بِاِءْدَجاٍب َوقَبُْوٍل َعلَى  ُمقَابَالَةُ َماٍل قَابِلَْيِن ِللتََّصرُّ

 اْلَوْجِه اْلَماْء ُْوِن فِْيهِ 
 

                                                             
67M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), 113. 

 68 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53  

 69 Qomarul huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 51. 
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Artinya:“Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk 

dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan 

syara’.” 

 

c. Menurut Wahbah az-Zuhaili: 

ْوٍص ُمبَادَلَةُ َماٍل بَِماٍل َعلَى َوْجٍه َمْخصُ   
 

Artinya :“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”.70 

 

Adapun menurut ahli fiqh,  jual beli adalah perjanjian yang didasarkan atas 

pertukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai 

macam harta dengan perjanjian kepemilikan.71 Dengan kata lain perjanjian jual 

beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang 

obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji menyerahkan harganya sesuai 

dengan kesepakatan diantara keduanya.72 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al Bay, Al Tijarah dan 

Al Mubadalah, sedangkan menurut versi lain adalah suatu transaksi atau tukar-

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua 

belah pihak, yamg satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjajan atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. 

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar yang bukan 

kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah 

pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas 

                                                             
 70 Ibid, 52. 

 71 Musththafa al-Bugha, Dr. Musththafa al-Khann, Ali al-Syubarji, Fikih Manhaji Jilid 2 

Diterjemahkan oleh Misran, Lc, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 29. 

 72 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), 40. 
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sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah 

sesuatu bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), benda tersebut 

derfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. 

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu  

perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar 

kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang dibenarkan oleh shara’. 

Yang dimaksud dengan ketentuan shara’ adalah jual beli tersebut 

dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain 

yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara’.73 

 

Allah SWT berfirman:   

    

  
   

  
 

  
   

 
“Sungguh Allah SWT membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta 

mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Maka berbahagialah 

kalian dengan jual beli yang kalian lakukan”.74  

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

                                                             
 73 Huda.., Fiqh Mu’amalah, 51-52. 

 74 Al-Qur’an, 9:111. 
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Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong 

antar sesama manusia. Orang yang sedang yang seang melakukan 

transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan 

semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu 

saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang 

dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi 

kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar 

inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam 

memperkenankanya.75 

Jual beli atau al-bay’ merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadits 

ataupun ijma ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktek akad 

jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Landasan Al-Qur’an 

  

   

  

   

    

    

     

  76   

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. dan janganlah kamu membunuh dirimu Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa’ (4) “ 29) 

 

                                                             
 75 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54. 

 76 Al-Qur’an, 4:29. 
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بَو َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ اَوأََحَل ّللاَّ  
Artinya: ‘’Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.’’ (QS. Al-Baqarah (2) : 275) 77 

 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam 

muamalah yang dilakukan secara batil. Dalam ayat ini mengindikasikan bahwa 

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan 

cara yang batil. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan 

dengan shara’ 

b. As-Sunnah 

َمُل اَل: عَ فَقَ  يَبُ اَيُّ اْلَكْسِب أَطْ ُساَِل النَّبِيُّ ص  م  : 

ُجِل بِيَِدِه َوكُلُّ بَْيعٍ َمْبُروٍر   الرَّ
 

Artinya: “ Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang 

paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan 

tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Barzaar 

dan Al-Hakim)78 

 

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari 

usaha tipu-menipudan merugikan orang lain.79 

 َواِنََّمااْلبَْيُع َعْن تََراٍض 

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR. 

Baihaqi dan Ibnu Majjah)80 

c. Ijma’ 

                                                             
 77 Al-Qur’an, 2:275. 

 78 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul 

Maram Jilid 2,  (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 308. 

 79 Syafe’i, Fiqh, 75. 

 80 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 

III, Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang:CV. Asy Syifa’, 1993), 38-39. 
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Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,  

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 

orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang 

sesuai, dalam hal ini dasar hukum ini berdasar pada kesepakatan umat 

Islam bahwa jual beli sebagai sarana mencari rizki.81 

d. Qiyas 

Bahwasanya semua syariat Allah SWT yang berlaku 

mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang 

tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan 

menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan bai’. 

Diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. 

Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua 

akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) 

harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling 

memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat 

terpenuhi.82 

1. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Jual beli memiliki bebrapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar 

akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian 

                                                             
 81 Syafe’i, Fiqh, 75. 

 82 Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Ulama dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5. 
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disebut sebagai rukun jual beli. Rukun jual beli adalah penyangga bagi 

terjadinya jual beli.83  

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut 

telah terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam menentukan 

jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Maddha>b H}anafi> 

dan Jumhu>r Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama maddha>b H}anafi> 

hanya satu yaitu ija>b (ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan 

qabu>l (ungkapan menjual dari seorang penjual).84 Menurut mereka, yang 

menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual 

beli. Unsur kerelaan itu terlihat dalam ija>b dan qabu>l, atau saling 

memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut jumhu>r  ulama 

menetapkan rukun jual beli terdiri dari : 

a) Shighat(lafal ija>b dan qabu>l) 

b) ‘A<qid (penjual dan pembeli) 

c) Ma’qu>d ‘alaih (objek aqad/barang yang dibeli )85 

b. Syarat-Syarat Jual Beli 

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus 

direalisasikan dan dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang 

berkaitan dengan subjek, objek yang diperjualbelikan dan s}i>ghat dalam 

transaksi jual beli tersebut. Secara umum, tujuan adanya semua syarat 

tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia, menjaga 

                                                             
 83 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57. 

 84 Nasroh Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115. 

 85 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52. 
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kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang 

tidak sesuai dengan syariat Islam. 

a. Madhha>b Ma>likiy>ah 

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Madhha>b Ma>likiy>ah 

yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang 

diperjualbelikan adalah: 

a) Syarat pelaku jual beli. Penjual dan pembeli harus mumayyiz, 

keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, dan 

keduanya dalam keadaan suka rela, penjual harus sadar dan dewasa. 

b) Syarat akad jual beli. Dalam satu tempat dan pengucapan ija>b dan 

qabu>l tidak terpisah. 

c) Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu : 

 Harta yang diperjual belikan itu harus suci. Maka tidak sah 

menjual belikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan 

berhala. 

 Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya 

secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak 

ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang 

seumpamanya. 

 Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan agama. 

 Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika akad. 

 Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)86 

                                                             
 86 Ibid,.19 
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b. Madhha>b Sha>fi’i>yah 

Madhha>b Sha>fi’i>yah mensyaratkan yang berkaitan dengan 

pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, yaitu: 

1) Syarat pelaku jual beli. Harus dewasa, sadar, tidak dipaksa atau 

tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan seorang musuh. 

2) Syarat akad jual beli. Pengucapan ija>b dan qabu>l harus sempurna 

dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafaz} dan 

bersesuaian antara ija>b dan qabu>l. 

3) Barang yang diperjualbelikan, syaratnya antara lain : 

 Harta yang diperjuabelikan itu harus suci. 

 Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan. 

 Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar. 

 Harta yang diperjualbelikan bukan milik orang lain.87 

Secara garis besar syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah: 

a. Syarat orang yang melakukan akad 

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai 

subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam Islam lebih 

dikenal dengan sebutan ‘aqid dan ‘aqidayn. Adapun syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan 

kegiatan jual beli, antara lain: 

1) ‘Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya 

                                                             
 87 Hidayat enang, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rsdakarya),19. 
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Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan 

bisa membedakan. Maka tidak sah transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil 

yang tidak dapat membedakan mana yag baik dan mana yang 

buruk.88 

Sedangkan menurut Ima>m Sha>fi’i> yang dimaksud 

berakal adalah mampu memelihara agama dan hartanya.89 Oleh 

karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila 

tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa ada 

kontrol dari pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai 

kesulitan dan akibat yang buruk, seperti penipuan dan 

sebagainya. 

2) Tamyi>z  

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau 

tamyi>z adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika 

walinya membolehkannya maka akadnya sah menurut syariat. 

Transaksi jual beli anak kecil, belum cukup umur, belum 

berakal, itu tidak sah. Begitulah menurut pendapat Imam 

Ma>lik. 

Maddha>b Sha>fi’i> mengungkapkan empat orang 

yang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang sudah 

mumayyiz atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun 

                                                             
 88 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Muamalah (Jakarta: Pustaka Amin, 1999), 367. 

 89 Syafe’i…, Fiqh…, 81. 
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mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual 

beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka 

transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau 

pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun 

yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka 

menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada 

pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada 

pemilik barang.90 

3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) 

Dalam melaksanakan transaksi jual beli itu atas 

kemauan sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri 

adalah tidak sah. 

4) Keduanya tidak mubadir 

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang 

yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang 

tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan 

sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu 

menyangkut kepentingan sendiri. 

Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di 

bawah pengampuan perwalian, yang melakukan perbuatan 

hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya. 

                                                             
 90 Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Semarang: PT. 

Pustaka Rizky Putra, 1997), 328. 
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5) Baligh atau dewasa 

Pelaku jual beli harus baligh atau dewasa. Dewasa atau 

baligh menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 

tahun atau lebih, telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan 

telah mengalami haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual 

beli yang diadakan oleh anak kecil dianggap tidak sah. 

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi 

belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama 

diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang 

kecil dan tidak bernilai tinggi. 

b. Syarat yang terkait ija>b dan qabu>l 

Yang dimaksud s}i>ghat adalah lafaz} ija>b dan qabu>l 

yang diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 

dalam transaksi jual beli. Adapun syarat ija>b dan qabu>l adalah: 

1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya 

perpisahan yang merusak 

2) Ada kesepakatan ija>b dan qabu>l pada barang yang saling 

mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika 

sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) 

dinyatakan tidak sah. 

3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan 

menjual, atau telah jual dan perkataan pembeli, aku telah terima 
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atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga 

seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli. 

c. Syarat sah barang yang diperjualbelikan 

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

adalah sebagai berikut: 

1) Barangnya halal dipergunakan 

2) Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan 

3) Barang yang dimiliki atau mendapat kuasa dari pemilik untuk 

menjualnya 

4) Barang dapat diserahterimakan 

5) Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau 

timbangan, jenis dan kualitas.91 

 

B. Steroid 

Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa 

sakit, serta mengobati, atau mencegah penyakit pada manusia atau 

hewan.obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan 

untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan 

patologi dalam rangka penetepan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi (Undang-undang 

kesehatan no.23 tahun 1992).92 

                                                             
 91 Haroen…, Fiqh…, 118-119. 

92 Nur Falah Setyawati, Dasar-Dasar Farmakologi Keperawatan, (Yogyakarta; Binafsi, 

2105), 29. 
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Selain pengertian obat secara umum adalah, ada juga pengertian 

obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus : 

1. Obat baru: Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak 

berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen 

lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan 

kegunaannya. 

2. Obat esensial: Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan 

untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat 

Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. 

3. Obat generik: Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang 

ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. 

4. Obat jadi: Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran 

dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau 

bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain 

yang ditetapkan pemerintah.93 

Al-Qur’an sebagai pedoman yang sangat sempurna, karena di 

dalamnya dijelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Al-

Qur’an adalah kitab petunjuk, maka di dalamnya disebutkan sesuatu yang 

haram dan yang halal yang kemudian hal itu  akan menjadi petunjuk bagi 

manusia untuk membedakan mana yang buruk dan yang baik bagi 

kesehatan. Al-Qur’an merupakan kitab yang mengandung kebenaran, karena 

berasal dari sisi Allah langsung, sehingga didalamnya penuh keyakinan 

                                                             
93Raehanul Bahraen, hukum Apoteker Memberi Obat Tanpa resep Dokter, 

https://muslimafiyah.com, (diakses pada 28-05-2017). 

https://muslimafiyah.com/
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yang benar dan tidak mengandung tahayul. Dalam surah al- isra’ ayat 82 

Allah bersabda : 

  

   

  

    

     

Artinya : “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar 

dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.94 

 

Agama Islam adalah agama yang kaffah atau sempurna dan 

lengkap. Semua permasalahan hidup termasuk mengenai pengobatan 

terhadap penyakit yang diderita oleh manusia. Ajaran Islam mendorong kita 

untuk tetap mengobati penyakit yang kita. 

Kondisi kehidupan modern sekarang menawarkan perbedaan besar 

dari produk-produk yang dapat dimakan yang tidak dikenal. 95Semua 

makanan, jika tidak  dilarang secara jelas, boleh untuk dijual dan 

dikonsumsi. Namun demikian, sebagaimana produk makanan atau jenis obat 

yang ditambahkan untuk keperluan tertentu, terkait apa “sifat” dan apa 

“penggunaanya dapat diperdebatkan. Secara khusus, makanan yang 

dimodofikasi dan makanan tambahan dan “makanan baru” semuanya 

menimbulkan permasalahan. 96Baik dari sisi perdebatan pemakaian, manfaat 

serta madharat yang ditimbulkan. Seperti halnya Steroid, Steroid masuk ke 

                                                             
94 Al-Quran, 17:82. 

95 M.B Hooker,  terj: Iding Rosyidin Hasan, Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-Fatwa 

dan Perubahan Sosial) (Jakarta Selatan: Teraju, 2002), 288. 
96 Ibid., 284. 
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dalam jenis obat-obatan jenis generik karena Steroid sendiri sudah diketahui 

manfaat dan juga efek samping yang ditimbulkan. 

1. Pengertian Steroid. 

 Steroid adalah senyawa organik tidak terhidrolis yang dapat dihasilkan 

dari reaksi penurunan dari skualena dan juga dari hasil sintesis tubuh dari 

kolestrol dan juga di dapatkan dari lemak hewan,97 pada umumnya Steroid 

berfungsi sebagai hormon yang membantu perkembangan fungsi tubuh ke tahap 

yang maksimal tanpa memicu gerak tubuh. Steroid adalah suatu obat yang 

ditemukan pada masa sekarang yang sudah turun ke masyarakat, di dalam umum 

Steroid sendiri dipergunakan untuk meningkatkan massa otot atau memperbaiki 

bentuk tubuh yang ideal dan ada juga yang memakai Steroid hanya untuk menjaga 

sistem imun tubuh.98 Steroid adalah hormon, dan mereka semua hormon 

berdasarkan primer alami diproduksi androgen testosteron dengan 

dihidrotestosteron androgen juga memainkan peran penting, mereka adalah versi 

hanya sintetis. Sebagai contoh, ketika kita melengkapi dengan primer Steroid 

anabolic testosteron, sementara kita menyediakan testosteron dalam mode 

eksogen tubuh kita tidak membuat perbedaan yang membedakan testosteron 

eksogen dan diproduksi secara alami, itu hanya testosteron. 99 Obat golongan 

steroid tekenal dengan sebutan obat anti radang, karena obat jenis ini mempunyai 

efek yang sangat baik dalam mengatasi radang, apapun penyebab radangnya dan 

di manapun lokasinya. Beberapa penyakit peradangan yang kerap diobati dengan 

                                                             
97 Sulistia G. Ganiswarna,Farmakologi Dan Terapi Edisi 4 Cet.IV (Jakarta: Gaya Baru, 

2001), 189. 
98 Ibid, 190. 
99  Novy Rifaliani Santoso, Alpha Pharma : Simply Generic (Yogyakarta : Sunrise) 7. 
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steroid adalah asma, radang rematik, radang usus, radang ginjal, radang mata, dll. 

Selain itu, obat ini juga digunakan pada penyakit gangguan sistem kekebalan 

tubuh, seperti berbagai jenis alergi, dan lupus. Dengan sifatnya yang menurunkan 

sistem kekebalan, steroid juga dapat digunakan untuk pasien yang baru menjalani 

transplantasi organ tubuh. Untuk mencegah reaksi penolakan tubuh terhadap 

organ yang dicangkokkan. Obat ini bahkan digunakan juga pada pasien kanker, 

yaitu untuk mencegah mual dan muntah akibat kemoterapi. Juga pada terapi 

kanker itu sendiri, sebagai terapi pendukung kemoterapi. Steroid juga digunakan 

untuk ibu hamil yang memiliki resiko melahirkan prematur. Yaitu untuk 

mematangkan paru-paru janin, sehingga jika harus lahir prematur, paru-paru bayi 

sudah cukup kuat dan bekerja dengan baik. Obat ini bisa diperoleh dalam bentuk 

tablet untuk di minum, dihirup sebagai inhalasi maupun disuntikkan lewat 

pembuluh darah. Begitu banyaknya penggunaan steroid, sempat menjadi 

primadona dunia kedokteran pada saat awalnya. Keefektifannya dalam membantu 

penyembuhan beberapa macam penyakit membuat namanya kian melambung. 

Efek yang diberikan oleh obat ini sangat mengejutkan dan dramatis. Bahkan 

saking terkesannya, para pasien dan para penggiat dunia medis menyebutnya obat 

dewa. Namun seiring dengan kegunaannya yang sakti, lambat laun orang mulai 

menemukan beberapa akibat buruk atau tenar disebut efek samping dari 

penggunaan jenis obat ini. Tidak tanggungtanggung jika digunakan dalam jangka 

waktu yang lama atau tidak dengan resep dokter, obat ini malah akan membawa 

pengkonsumsi obat ke dalam kondisi kesehatan yang lebih runyam. Bahkan 

disinyalir steroid lah yang mengakibatkan beberapa penyakit justru timbul setelah 
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rutin menggunakan obat ini. Tetapi dalam beberapa kasus, steroid merupakan 

satu-satunya pilihan obat terbaik, sehingga mau tidak mau harus digunakan.100 

2. Jenis-Jenis Steroid 

Steroid juga memiliki jenis-jenisnya sendiri. dari banyaknya jenis 

Steroid yang tersedia yang paling umum adalah : 

1. Deca Durabolin- ( nandrolone -Decanoate) (injeksi) 

Umumnya digunakan untuk pertumbuhan otot dan daya tahan 

otot serta efek pemulihan yang sangat luar biasa, bisa juga 

digunakan sebagai obat pasca operasi pencangkokan bagian 

tubuh, agar tidak terjadi infeksi. 

2. Equipoise ( boldenone - Undeclynate) (injeksi) 

Umumnya digunakan untuk memaksimalkan massa otot serta 

kekuatan otot agar lebih besar dalam  melakukan kinerjanya, 

dipakai juga oleh orang yang usai melakukan kemotherapy. 

3. Masteron (Drostanolone - propionate) (injeksi) 

Digunakan untuk pengkondisian tubuh, untuk menjaga system 

kekebalan tubuh. 

4. PLTN (nandrolone - phenylpropionate) (injeksi) 

Umumnya digunakan sebagai pemeliharaan massa otot agar tidak 

menurun juga peremajaan otot lurik yang terdapat di tubuh. 

5. Anandrol (oxymetholone)  (oral)  

                                                             
100 http://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-

tengah-masyarakat/ (diakses tanggal 22 juli 2018) 

http://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-tengah-masyarakat/
http://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-tengah-masyarakat/
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Umumnya digunakan untuk meningkatkan kinerja otot dan 

menjaga daya tahan otot agar tetap maksimal. 

6. Anavar (oxandrolone) (oral) 

Dalam praktiknya sendiri, Steroid ini bisa digunakan untuk 

mengobati osteoporosis, meningkan metabolisme tubuh yang 

sering digunakan oleh pria dan wanita. 

7. Clenbuterol (oral) 

Umumnya digunakan oleh seseorang yang sudah vacuum dalam 

dunia olahraga, Steroid jenis ini digunakan untuk menurunkan 

massa otot. 

 

 

8. Cytomel (T3/liothyronine sodium)  (oral)  

Steroid jenis ini sangat jarang digunakan karena memiliki efek 

memotong kelelahan dan meningkatkan masa otot secara 

spontan. 

9. Human Growth Hormone/HGH (somatotrophine)  (oral)  

HGH adalah satu-satunya drug yang bisa menambah jumlah sel 

otot dan memperbesar ukuran tiap sel otot itu sendiri, sesuatu 

yang mustahil dilakukan oleh Steroid biasa. Karena bisa dipakai 

bersama Steroid dan obat lainnya, maka efek HGH otomatis 

menguat. 
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10. Primobolan (methenolon) (oral/injeksi)101 

Primobolan versi tablet juga banyak dipakai oleh mereka yang 

mengaku natural atau ikut kompetisi binaraga natural, karena 

sifatnya yang short acting yang hanya sesat atau yang biasa 

disebut obat penenang. 

3. Efek Steroid 

   Obat ini Juga dikenal sebagai levarterenol, i-arterenol atau i-

noradrenalin, dan merupakan neurotransmitor yang dilepas oleh serat pasca 

ganglion adrenergic jadi Steroid adalah termasuk obat anti inflamasi. Pada 

manusia efek obat ini adalah peningkatan aktifitas motorik dan aktifitas 

bicara.102 Namun di dalam penggunaan obat Steroid ini setiap orang berbeda 

efeknya. Pada hipogonadisme pemberian testosteron menyebabkan 

imbangan nitrogen positif, retensi natrium, kalium, klorida dan penambahan 

berat badan, Sebaliknya, pada keadaan tanpa ipogonadisme, imbangan 

nitrogen positif ini hanya bertahan tidak lebih dari 1-2 bulan. Karena 

pemberian androgen pada hipogonadisme menyebabkan pembesaran otot 

dan penambahan berat badan, maka timbul anggapan bahwa pemberian 

androgen dalam dosis larmakologis pada orang normal akan membesarkan 

olot dan berat badan lebih dari normal.103 

a. Efek Positif Steroid 

 Efek Steroid , itu adalah sebagian besar diterima mereka adalah 

pendukung kuat dari massa otot dan kekuatan, tapi itu tidak semua. Ini 

                                                             
           101 Ibid., 24-25.  

 102 Sulistia G. Ganiswarna,Farmakologi Dan Terapi Edisi 4 Cet.IV (Jakarta: Gaya Baru, 

2001), 459. 

 103 Ibid, 461. 
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sering dinyatakan efek Steroid akan membusukan hati Anda, 

menyebabkan serangan jantung, stroke dan dalam beberapa kasus, 

bahkan HIV.104 Yang pertama adalah pengaruh positif dari Steroid, 

mengapa Steroid digunakan : 

a) Terapi Pengobatan 

Dengan terapi pengobatan, ada dua program utama tindakan tubuh 

yang kurang hormontertentu dan harus diterapkan untuk memenuhi 

kebutuhannya, atau jumlah berlebih harus diberikan untuk 

memperbaiki kondisi yang tidak stabil. 

 

 

 

b) Peningkatan Kinerja 

Ide ini adalah untuk menambah jumlah kelebihan hormone tertentu 

sehingga efek dari Steroid akan menghasilkan hasil pada tingkat 

yang lebih besar mirip dengan hormone tersebut. 

c) Peningkatan Bone Mineral-Content/meningkatkan kepadatan 

tulang hanya mengacu pada peningkatan kekuatan struktur 

rangkadan jaringan. Tulang kuat, kinerja juga lebih besar. 

d) Peningkatan protein Sintesis 

Dari semua efek dari Steroid, ini adalah salah satu dimiliki 

oleh hampir semua Steroid dan hanya mengacu pada tingkat 

                                                             
104 Ibid.,463. 
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bilamana sel-sel membangun protein- protein yang mewakili blok 

dari semua jaringan otot.105 

1. Efek Negatif Steroid 

Yang kedua adalah efek negatif Steroid, Penggunaan Steroid 

remaja ini  bisa bersama karena memungkinan kerusakan androgen 

yang hampir dipastikan, kecuali untuk kasus tertentu pengobatan terapi 

seperti dibahas di atas : 

a) Tekanan Darah 

Salah satu efek negatif yang paling umum dari Steroid adalah 

tekanan darah tinggi, juga merupakan salah satu yang paling 

mudah untuk menghindari. Penyebab paling umum dari kondisi 

seperti ini terkait dengan efek aromatizing banyak Steroid, 

aromatase mengacu pada konversi testosteron menjadi estrogen. 

Karena tingkat estrogen meningkat, hal ini dapat menyebabkan 

retensi air pada gilirannya menyebabkan tekanan darah tinggi. 

b) Kolestrol  

Hampir semua Steroid anabolik dapat memiliki beberapa jenis 

efek pada kolesterol. kolesterol HDL (high density 

lipoproteins/lemak baik) diturunkan dan meningkatkan kolesterol 

LDL (low density lipoproteins/lemak jahat) keduanya 

kemungkinan. Diet bersih yang kaya akan asam lemak omega 

sangat disarankan, Asam lemak omega akan meningkatkan kadar 

                                                             
105 Novy Rifaliani Santoso, Alpha Pharma : Simply Generic (Yogyakarta :Sunrise)10-

11. 



70 
 

HDL Anda, dan ini akan meningkatkan kadar LDL sehat seperti 

kolesterol HDL mengatur kolesterol LDL untuk tingkat besar. 

c) Ginekomastia  

Disebut sebagai pembesaran laki-payudara atau "gyno" 

ginekomastia ini paling sering disebabkan oleh penumpukan 

kelebihan estrogen karena aromatizing dalam Steroid. Namun, 

progesteron juga dapat berperan terutama pada pria yang sangat 

sensitif terhadap gyno. 

d) Hati 

Kerusakan hati adalah salah satu yang paling meledak di luar 

proporsi efek samping yang dikenal manusia. Efek ini didapat 

dari terlalu sering memakai Steroid jenis oral/telan. 

 

e) Testoteron Suppression 

Hampir semua anabolic androgenic Steroid akan menekan 

produksi testosteron alami kita. Namun, tingkat penekanan akan 

tergantung pada Steroid yang digunakan. Hal ini bisa 

menyebabkan sebuah tubuh tidak bisa meregenerasi sel secara 

maksimal apabila tidak memakai Steroid. 

f) Viriliasi  

Virilisasi adalah efek negatif dari Steroid yang dialami 

perempuan karena harus menyibukkan diri dengan aktifitas yang 

memakai otot, karena mengacu pada promosi sifat maskulin 



71 
 

seperti, pertumbuhan rambut, pendalaman pita suara dan 

pembesaran klitoris.106 

4. Steroid dijadikan objek jual beli. 

Seperti yang kita ketahui steroid adalah sebuah obat bergelar obat 

dewa karena memiliki efek penyembuhan yang sangat luar biasa, namun 

disamping itu yang memiliki berbagai efek samping juga. Mudah nya 

mendapatkan obat Steroid menjadi kendala utama dalam mengontrol 

peredaran obat Steroid di tengah-tengah masyarakat. Beberapa waktu lalu 

cukup gencar diberitakan adanya produsen jamu yang mencampur jamunya 

dengan obat-obat sintetik, salah satunya dengan steroid. Obat ini ditemukan 

banyak dicampurkan pada jamu anti rematik. Jelas saja jamunya jadi 

manjur, karena steroid mempunyai khasiat utama sebagai obat anti radang, 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Bagi orang Indonesia, mengkonsumsi 

jamu tradisional adalah sebuah kebiasaan yang begitu sering dilakukan.  

Di negara maju seperti Inggris, pasien yang mengonsumsi obat 

Steroid mendapat “Kartu Penggunaan Steroid” yang harus ditunjukan 

kepada apoteker maupun dokter yang menangani pengobatan pasien 

tersebut. Obat Steroid menurut aturannya hanya dapat diperoleh dengan 

resep dokter. Jika Anda mendapat resep dokter yang berisi steroid, pastikan 

Anda mengetahui informasi-informasi yang diperlukan tentang obat ini dan 

gunakan sesuai dengan petunjuk dokter. Pada penggunaan jangka panjang 

pada penyakit kronis yang diterapi dengan steroid, penggunaan obat tidak 

                                                             
                106 Novy Rifaliani Santoso, Alpha Pharma:Simply Generic (Yogyakarta : Sunrise)11-12. 
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boleh dihentikan secara mendadak, karena akan mengganggu adaptasi 

tubuh. Penghentian harus perlahanlahan dengan dosis yang makin lama 

makin berkurang. Mengapa demikian? Karena selama mengkonsumsi 

Steroid, produksi hormon steroid tubuh secara alami dari tubuh akan 

berkurang atau terhenti, maka jika penggunaan dari luar tiba-tiba dihentikan, 

tubuh akan kekurangan hormon ini secara normal dan akan terjadi 

reaksireaksi yang tidak diinginkan.107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

ANALISIS KOMPARATIF JUAL BELI STEROID  

MENURUT MADDHA<B SHA<FI’IYAH DAN MADDHA<B MA<LIKIYAH 

Bagi umat Islam mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyib 

merupakan bagian dari perintah agama. Demikian juga meninggalkan 

makanan yang haram adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

                                                             
107 http://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-

tengah-masyarakat/ (diakses tanggal 22 juli 2018) 

http://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-tengah-masyarakat/
http://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-tengah-masyarakat/
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Kesadaran masyarakat muslim terhadap perkara yang wajib ini tak perlu 

dipertanyakan lagi, karena sudah menjadi suatu pedoman hidup. Sebagai 

konsumen produk pangan, sudah seharusnya umat Islam mendapatkan 

jaminan dari para produsen atas kehalalan produk-produk pangan yang 

beredar di komunitas muslim. Selain produk pangan, ada produk lainnya 

yang status kehalalannya belum menjadi perhatian masyarakat yaitu produk 

obat-obatan, khususnya obat yang digunakan dengan cara ditelan atau 

diminum.108  

Dalam bidang farmakologi, yaitu adanya obat Steroid yang 

menjadi tambahan untuk konsumsi dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Steroid tersebut berdampak bagi kesehatan. Hal tersebut menjadi daya tarik 

tersendiri bagi Penulis untuk melihat jual beli Steroid menurut Madhha>b 

Sha>fi’iyah dan Madhha>b  Ma>likiyah. 

 

A. Analisis Komparatif Terhadap Jual Beli Steroid Menurut  Pandangan 

Madhha>b  Sha>fi’iyah  dan Maddha>b Ma>likiyah. 

Jual beli dalam Madhha>b Sha>fi’iyah salah satu objeknya 

haruslah suci, sedangkan  segala sesuatu  yang  haram  tidak boleh diperjual 

belikan, jika tetap memperjual belikanya maka hukumnya fasik/tidak sah. 

Madhha>b Sha>fi’iyah menyatakan bahwa inti keharaman makanan  pada 

                                                             
108 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17587-menggugat-

bahan-haram-dalam-obat diakses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 22:30. 

 

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17587-menggugat-bahan-haram-dalam-obat
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17587-menggugat-bahan-haram-dalam-obat
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nash Al-Qur’an dan Al-Sunnah, lalu ijma’ ulama. 109 Allah berfirman dalam 

surat Al-A’raf 157 : 

  

  

  

  

   

  

 

  

   

  

  

   

  

   

   

  

  

    

  

     

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 

mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang 

mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 

membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada 

pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang 

diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang 

beruntung.110 

 

                                                             
109 Imam Sha>fi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Mukhtasar Kitab Al-Umm Fii Al-

Fiqh, Terj. Abu Vida Anshari, (Kudus; Menara Kudus, 2007),298. 
110 Al-Qur’an, 7:157. 
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 Menurut Madhha>b Sha>fi’iyah Steroid itu haram hukumnya 

untuk diperjual belikan karena Steroid sendiri termasuk benda yang 

pemakaianya tidak dianjurkan untuk setiap hari melainkan hanya boleh 

dipergunakan untuk keadaan yang benar-benar darurat saja, selain itu 

Steroid adalah benda yang belum diketahui atas hukumnya, apakah 

termasuk bagian halal ataukah yang haram.111 Dari itu Maddha>b 

Sha>fi’iyah mengambil sabda Nabi SAW yang berbunyi : 

لَ  رر ُمثْتَبَِهاتر َ  اُُموْ الِ  َ َن اَ ْلَحبَُل بَي نر َواَْلَحَراُم بَْينر َوبَيْ 

َراِم َ فََمْن ِم اْلحَ َي اَ  ِ  دَْدِرث َكثِْير  ِمنَالنَّاِ  أَِمَن اْلَحبَلِ 

ا ا ْن َواقََع َشيْ لَِم َومَ ْد سَ قَ فَ تََر َكَها اِْستَْبَرأَ ِلِدْدنِِه َوِعْر ِ هُ 

ْرَعى َحْوَل  َمْن دَ أَنَّ  َماِمْنَها  دُْوِشَ  اَْن دَُواقَِع اْلَحَراَم  كَ 

ى  أَلَ لَّ َملِ ِلكُ  نَّ  َشَ  أَْن دَُواقِعَهُ اَلَ َواِ اْلِحَمَي أَوْ  ٍ  ِحم 

 لم ممس وَواِنَّ ِحَمى للاِ َمَحاِرُمهُ  )رواه البخاري 

 الترمذي واللفظ له(
 

Artinya : “ yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di 

antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), 

banyak orang yang tidak tau apakah sesuatyu itu masuk bagian halal 

ataukah yang haram? Maka, siapa yang menjauhinya karena hendak 

membersihkan agama dan kehormatannya, dia akan selamat dan barang 

siapa mengerjakan sedikitpun darinya hampir-hampir ia akan jatuh ke 

dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar 

daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingat pula, 

larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan”. (Riwayat Bukhari, 

Muslim dan Tirmidzi dan riwayat ini adalah lafal Tirmidzi).112 

Dan dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW : 

                                                             
111 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal 

Hamidy, (Surabaya; Bina Ilmu, 2007),42. 
112 Ibid,. 
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 ِ هِ نِِه َوِعرْ ِددْ  لِ فََمْن اتَقَى الشُّْبَهاِت فَقَْد اْستَْبَرأَ فِْيهِ 
 

Artinya : “barangsiapa menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka 

dia telah mendapat kebebasan untuk agama dan kehormatannya”.113 

 

Yang dari hadist-hadist diatas diperkuat dengan Firman Allah 

dalam surat Al-An’am ayat 119 yang berbunyi : 

    

    

     

    

   

   

  

     

     

 

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang 

halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal 

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-

Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan 

Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak 

menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

melampaui batas”.114 

 

Jadi menurut Maddha>b Sha>fi’iyah, penggunaan Steroid itu 

diperbolehkan dalam keadaan yang sangat mendesak karena hukumnya 

disamakan dengan daging bangkai yang menjadikanya makruh karena 

kondisi, sedangkan jual belinya sendiri dilarang karena Steroid tersebut 

merupakan suatu yang tidak jelas hukumnya, antara halal ataukah haram 

(syubhat), karena mengandung suatu madharat atau efek negatif, dan juga 

                                                             
113 Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, Maqashid  Syariah, (Jakarta; AMZAH,2009),115. 
114 Al-Qur’an, 6:119. 
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ketidakjelasan akan cara pembuatan Steroid tersebut yang menjadikan 

penggunaanya hanya boleh sekedarnya saja. 

Syarat jual beli menurut Maddha>b Ma>likiyah antara lain bukan  

barang yang dilarang oleh syara’ dan harus suci, dan apabila dilanggar maka 

jual beli tersebut dianggap tidak sah, sesuai yang telah disebut bahwa tidak 

dilarang oleh syara’ antara lain, bangkai, darah, daging babi dan khamr 

sesuai dengan Firman Allah dalam al-maidah ayat 3 : 

  

  

   

    

 

 

 

   

    

    

  

   

    

   

   

   

   

  

   

    

    

    

       

 



78 
 

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, 

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) 

yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib 

dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 

kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 

dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-

ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.115 
 

Menurut Maddha>b Ma>likiyah Steroid itu tidak ada nash-nash 

yang membahas, hanya  disamakan akan kegunaan dan efek dengan daging 

bangkai , dan juga lebih condong kearah mana tentang hukum jual beli 

Steroid tersebut. Meskipun lebih fleksibel dalam urusan hukum tentang 

makanan, tentang pelarangan khamr masih tegas tidak diperbolehkan dan 

haram hukumnya di dalam jual beli maupun untuk diminum.116 Untuk itu , 

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut : 

َما بَْيَع اْلَخْمرِ  ْصنَاِم  اْلِخْنِز َواْلَ ْيتَِة وَ اْلمَ وَ  إِنَّ للاَ َوَرُسْولَهُ َحرَّ

 )متفق عليه(
 

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual 

beli arak, bangkai, babi dan patung”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)117 

 

Hadist diatas telah jelas melarang akan jual belinya sesuatu yang 

dilarang seperti daging bangkai, namun Steroid itu termasuk obat yang 

                                                             
115 Al-Qur’an, 5:3. 
116 Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta; AMZAH,2009),127. 
117 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal 

Hamidy, (Surabaya; Bina Ilmu, 2007), 352. 
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belum diketahui hukumnya apakah termasuk halal ataukah haram. Yang 

termuat di dalam sabda Rasul SAW yang berbunyi sebagai berikut : 

 البخاري(ْيُكْم  )َعلَ  مَ إِنَّ للاَ لَْم دَْجعَْل ِشفَاَءُكْم فِْيَما َحرَّ 
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan 

sesuatu yang Ia haramkan atas kamu”. (riwayat Bukhari)118 

 Hadist-hadist tersebut dikaitkan dengan daruratnya berobat atau 

memakan sesuatu dalam keadaan terpaksa, yang menjadikanya jual belinya 

sendiri menjadi makruh karena berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 29 yang berbunyi : 

     

    

  

  

    

       

 

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 

langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.119 

 

Dan diperkuat dengan firman Allah tentang darurat murni pada Al-

Maidah ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut : 

     

     

       

 

Artinya : “Dan siapa yang terpaksa pada (waktu) kelaparan dengan tidak 

sengaja untuk berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Belas Kasih”.120 

                                                             
118 Ibid., 64. 
119 Al-Qur’an, 2:29. 
120 Al-Qur’an, 5:3. 
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Seperti yang tertera pada syarat Ma’qud ‘Alaih (barang/objek) 

menurut Maddha>b Sha>fi’iyah antara lain adalah : 

1. Suci, disini yang dimaksud suci adalah barang yang dijadikan objek 

haruslah bersih. 

2. Bermanfaat, yang dimaksud bermanfaat adalah setiap objek yang 

diperjual belikan haruslah bermanfaat bagi pembelinya baik dari segi 

dhahir maupun dzat dan tidak merugikan. 

3. Dapat diserahkan, objek haruslah nyata bisa dilihat dan bisa dipegang. 

4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil dari orang lain, yang berarti 

barang tersebut benar-milik sendiri atau barang tersebut milik orang lain 

yang dikuasakan kepadanya untuk dijualkan atau telah diserahkan. 

5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, barang atau 

objek tersebut haruslah jelas darimana dapatnya bagaimana cara 

memperolehnya dan keabsahan objek tersebut. 121 

Menurut Maddha>b Ma>likiyah Ma’qud ‘Alaih ada lima, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bukan barang yang dilarang oleh syara’, artinya objek jual beli 

bukanlah suatu barang yang dilarang oleh hukum islam seperti darah, 

bangkai dan khamr. 

2. Harus suci, harus bersih dari kemungkinan najis. 

                                                             
121 Rachmat Syefe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 83. 
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3. Bermanfaat menurut pandangan syara’, yakni setiap objek yang 

diperjual belikan haruslah bermanfaat bagi pembelinya baik dari segi 

dhahir maupun dzat dan tidak merugikan. 

4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, maksudnya objek jual 

beli tersebut diketahui asal usulnya oleh penjual maupun pembeli. 

5. Dapat diserahkan, objek haruslah nyata bisa dilihat dan bisa 

dipegang.122 

Adapun bagan dasar persamaan dan perbedaan antara Maddha>b 

Sha>fi’iyah  dan Maddha>b Ma>likiyah adalah sebagai berikut : 

Persamaan 

Maddha>b Sha>fi’iyah Maddha>b Ma>likiyah 

1. Imam Sha>fi’i di dalam Al-Umm 

Fii Al-Fiqh mengatakan, 

diperbolehkan ketika dalam keadaan 

darurat, dan tidak ada makanan lain 

selain bangkai tersebut.  

1. Imam Ma>lik dalam Al-

Muwaththa’ mengatakan bahwa 

bangkai tersebut boleh di makan. 

2. dan apabila seseorang tidak dapat 

mencari bahan makanan yang lain 

untuk bekal maka bangkai boleh 

dijadikanya bekal jika terpaksa.123 

2. ia boleh membawa bangkai 

tersebut sebagai bekal.124 Karena 

memakan bangkai lebih baik 

baginya dari pada mengambil 

sesuatu milik orang lain yang 

nantinya akan dianggap sebagai 

pencuri.125 

 

 

 

                                                             
122 Rachmat Syefe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 81. 
123 Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Mukhtasar Al-Umm Fii Al-Fiqh Jilid 2 (Kudus: 

Menara Kudus, 2007), 306. 
124 Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa’ lil Imam Malik, diterjemahkan Muhammad 

Ridhwan, cet.III, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2013), 651-653. 
125 Ibid.., 653. 
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Perbedaan 

Maddha>b Sha>fi’iyah Maddha>b Malikiyah 

1. Penggunaan membolehkan 

memakan sesuatu yang haram 

kecuali khamr hanya dalam 

keadaan terpaksa, yang diukur 

menurut keperluannya saja tidak 

berlebih dan melampaui batas 

dengan penafsiran “ghaira ‘adin” 

dan “wa la ‘adin”.126 

1. Penggunaan membolehkan 

sesuatu yang dilarang kecuali khamr 

di perbolehkan sampai kenyang 

sebab keadaan terpaksa itu telah 

menghilangkan keharaman sehingga 

menjadi halal yang bagi imam 

Ma>lik tidak durhaka dan memusuhi 

imam dengan penafsiran “ghaira 

‘adin” dan “wa la ‘adin”127 

 

B. Analisis Metode Istimbat Tentang  Jual Beli Steroid Menurut 

Maddha>b Sha>fi’iyah  Dan Madhha>b Ma>likiyah 

Makan dan minum sebagai kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk 

jasmani dan ruhani. Berbeda dengan malaikat sebagai makhluk yang semata-mata 

ruhani, maka manusia membutuhkan makan dan minum: 

   

   

   

   

   

“Artinya: dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 

benang hitam yaitu fajar …” (Al-Baqoroh: 187)128 

  

Tidak ada sesuatu yang haram bagi seorang muslim dari bermacam 

kenikmatan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, bahkan dengan 

demikian ia telah memakan makanan terbaik dan meminum-minuman yang 

terbaik selama ia terbuat dari barang halal dan jauh dari kemadharatan. 

                                                             
126 Mu’ammal Hamidy, Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya; Bina Ilmu, 1985), 

118. 
127 Ibid, 118. 
128 M. Rusli Amin, Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita (Panduan Meraih Hidup 

Sehat, Berkah Dan Selamat) (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), 4-5 
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Dalam menetapkan suatu hukum dengan cara menganalogikan, 

merupakan salah satu metode ijtihad dalam Al-Sunnah tersebut termasuk 

salah satu cara menetapkan suatu hukum dengan Qiyas. Dengan demikian 

maka Imam Sha>fi’i menyatakan bahwa peristiwa apapun yang datang 

dihadapi oleh kaum muslimin, pasti akan didapatkan petunjuk tentang 

hukumnya dalam Al-Qur’an, sebagaimana yang diungkapkannya dalam 

kitab “Al-Risalah” sebagai berikut yang maknanya sebagai berikut: 

َ َحٍد ِمْن اَ ْ ِل ِد فَلَْيَسْت  ِ ِن دْ تَْنِز ْدلر بِآ  ة  اِلَّ َو فِيلَ نَا ِز  ّللا 

 هِ فِيْ  دَثِكتَا ِب للاِ اَلدَّ ِلْيُل َعلَى َسبِْيِل اْلهُ 
 

“Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi pada pemeluk agama Allah 

(yang tidak terdapat ketentuan hukumnya) kecuali didapatkan petunjuk 

pemecahannya dalam Kitabullah). 

 

 Ketegasan Madhha>b Sha>fi’iyah itu didasarkan pada beberapa 

ayat Al-Qur’an antara lain adalah surat An-Nahl:89 sebagai berikut: 

   

   

  

  

    

“Artinya: Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk 

menjelaskan sesuatu dan petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-

orang muslim.”129 

 

 Jual beli haruslah dengan objek yang bisa dimanfaatkan, dalam 

kenyataannya objek jual beli Steroid memang memiliki manfaat, akan tetapi 

bahaya yang ditimbulkan lebih besar, efek negatif dari penggunaan atau 

                                                             
129 Muhamad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab. Studi Analis Istinbath para 

Fuqoha’ (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), 169-170 
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konsumsi obat tersebut sangatlah banyak, baik digunakan jangka pendek 

maupun jangka panjang. Terlebih kandungan atau komposisinya yang 

belum jelas kandungan dan cara produksinya telah memenuhi syariat atau 

belum. 

 Meskipun obat Steroid memiliki efek positif, akan tetapi banyak 

sekali efek negatif dari konsumsi obat tersebut. Dalil firman Allah mengenai 

hal tersebut: 

   

 
130’raf:157)” (Al’Aurukharamkan bagi mereka hal yang bdan meng“ 

 

 Sebagian ulama ada yang memperbolehkan dan tidak 

memperbolehkan dengan alasan masing-masin terhadap efek-efek yang 

ditimbulkan dan komposisi dari obat tersebut,  akan tetapi bahayanya 

terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi membuat kaum muslim berpikir 

panjang jika ingin menggunakannya. 

Bahwa dasar pokok dalam menetapkan hukum itu adalah Al-

Qur’an dan Al-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Jika sanad al-hadist itu bersambung sampai Nabi 

Muhammad SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. 

Sesuatu pokok itu tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan 

terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi 

                                                             
130 Syeih Fauzi Muhammad, Hidangan Islam. Ulasan Komprehensif berdasarkan Syariat 

dan Sains Modern (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), 75-77. 
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kepada cabang dapat dikatakan  mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang 

kepada pokok, maka Qiyas itu sah dan dapat dijadikan sebagai Hujjah.131 

Penggunaan metode Qiyas ini, Imam Sha>fi’i mendasarkan pada 

Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. 

سُِل       132.فَِاْن تَنَا َز ْعتُْم ِفِى َشْيٍئ فََر دُّ وهُ اِلَى للاِ َوالرَّ
 

Artinya:“ … kemudian jika kamu berlainan pandangan tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan kepada Rasulullah (Al-

Sunnah)…”. 

 

Yang dimaksud dengan...  ِسُل  maka / ...فََر دُّ وهُ اِلَى للاِ َوالرَّ

kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya adalah qiyaskanlah kepada salah 

satu dari al-Qur’an atau al-sunnah”. Sedang dasar al-Sunnah yang dipakai 

oleh Imam Sha>fi’i dalam menetapkan Qiyas sebagai salah satu “Hujjah” 

adalah hadits tentang dialog Rasulullah dengan sahabatnya bernama Mu’adz 

ibn Jabbal ketika diutus ke Yaman sebagai Gubernur yaitu yang artinya 

“Bagaimana cara kamu memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? 

Jawabnya: “aku putuskan berdasarkan Kitabulloh Al-Qur’an. Rasulullah 

bertanya lagi: Bagaimana jika tidak ditemukan? Jawabnya: “jika tidak 

ditemukan , maka dengan al-sunnah”. Rasulullah bertanya: “jika tidak 

ditemukan dalam Al-Sunnah, maka aku berijtihad dengan pendapatku dan 

tidak mengabaikan perkara tersebut”133. 

Metode istimbat yang digunakan Madhha>b Sha>fi’iyah dalam hal 

ini adalah menggunakan metode istimbat Qiyas, dengan mengillatkan 

                                                             
131 Muhammad Ma’shum..., Arus Pemikiran ...,165. 
132 Al-Qur’an, 4:59. 
133 Muhammad Ma’shum ......., Arus Pemikiran Empat, 168-169. 
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dengan daging bangkai. Jadi menurut Maddha>b Sha>fi’iyah, penggunaan 

Steroid itu diperbolehkan dalam keadaan yang sangat mendesak karena 

hukumnya disamakan dengan daging bangkai yang menjadikanya makruh 

karena kondisi, sedangkan jual belinya sendiri dilarang karena Steroid 

tersebut merupakan suatu yang tidak jelas hukumnya, antara halal ataukah 

haram (syubhat), karena mengandung suatu madharat atau efek negatif, dan 

juga ketidakjelasan akan cara pembuatan Steroid tersebut yang menjadikan 

penggunaanya hanya boleh sekedarnya saja. 

ِلِد ْدنِِه فََمْن اتَقَى الشُّْبَهاِت فَقَدْ اْستَْبَرأَ فِْيِه 

 َوِعْرِ هِ 

Artinya : “barangsiapa menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka 

dia telah mendapat kebebasan untuk agama dan kehormatannya”.134 

 

Imam Ma>lik termasuk kelompok Ahl Al-Sunnah wa al-Jamaa’ah 

seperti imam imam maddha>b lainnya dari imam maddha>b empat, sebab 

Ahl Al-Sunnah wa al-Jamaa’ah terdiri dari dua aliran, Al-Hadits dan Ahl al-

ra’yi. Sedang Imam Ma>lik termasuk ulama yang beraliran Al-Hadits 

meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa Imam Ma>lik menolak 

secara mutlak terhadap Al-Ra’yi karena beliau tetap menggunakan prinsip 

Maslahah Mursalah sebagai pengambilan hukum aliran Al-Ra’yi.135 Dalam 

kaitannya dengan metode penetapan hukum menurut Imam Ma>lik, bahwa 

Imam Ma>lik dalam beristinbath lebih fleksibel dan lebih umum, tidak 

                                                             
134 Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta; AMZAH,2009),115. 
135 Ibid., 151 
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dapat dipungkiri bahwa Imam Ma>lik menggunakan ra’yi nya dalam 

menanggapi sebuah permasalahan.  

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Ma>lik 

dalam menetapkan hukum, maka metode yang dipakai adalah Al-Qur’an, 

Sunnah, Ijma’ Al Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Al-ihtisan, Al-Mashlahah 

Al-Mursalah, Sad Al-Zara’i, Istishab dan Syar’u Man Qablana. 136 Dari 

pengertian diatas Maddha>b Ma>liki menggunakan Firman Allah yang 

terletak pada Al-Baqarah 219 yang berbunyi :  

    

   

   

  

   

   

   

   

   

  

     

 

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". 

dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " 

yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir.”137 

 

Dan diperkuat dengan firman Allah surat Al-An’am ayat 119 yaitu 

: 

                                                             
136 Muhamad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab. Studi Analis Istinbath para 

Fuqoha’ (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), 145-149. 
137 Al-Qur’an, 2:219. 
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Artinya:  “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang 

halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal 

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-

Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan 

Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak 

menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

melampaui batas”.138 
 

 

Dari Firman Allah tersebutlah Maddha>b Ma>likiyah 

mendasarkan hukum jual beli Steroid kepada metode Al-Maslahah Al-

Mursalah yang beararti selain dari Firman Allah tersebut Maddha>b 

Ma>likiyah mengunakan sumber lain seperti Al-Hadist. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang baru, dari adanya 

perkembangan teknologi. munculnya berbagai kemajuan dalam berbagai 

bidang. Terkhusus dibidang makanan dan obat-obatan, yang kemunculannya 

mendapatkan pro kontra tersendiri. 

Jual beli Steroid merupakan hal yang baru, jika dilihat dari 

manfaat, setiap makanan dan obatan yang diciptakan ada manfaatnya, tetapi 

                                                             
138 Al-Qur’an, 6:119. 
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disamping itu seperti mata uang, ada sisi baliknya pasti terdapat efek negatif 

dari makanan atau obat tersebut. Yang disesuaikan dengan metode istimbat 

Maddha>b Ma>likiyah yang mengusung Al-Hadist : 

َولَ  اء  فَتَدَا َوْوااٍءدَاوَ ل ِدَ كُ لِ  إِنَاهللَ أَْنَزَل الدَّاَء َوالدََّواَء َوَجعَلَ 

 تَدَاَوْوا َحَرامٍ 
 

Artinya:”Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan 

menciptakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah kalian namun 

jangan berobat dengan yang haram”.139 

 

Dalam menyakapi hal ini jika menggunakan metode istimbat Al-

Maslahah Al-Mursalah, konsumsi obat Steroid diperbolehkan jika memang 

dalam keadaan darurat dan pemakaiannya dalam jangka waktu singkat, akan 

tetapi tidak diperbolehkan jika di konsumsi secara terus- menerus dan dalam 

jangka waktu yang lama, mengingat madharatnya lebih besar disbanding 

manfaat yang di dapat.  

Kita sebagai diciptakan selain untuk beribadah kepada Allah adalah 

untuk berfikir, dalam kehidupan sehari-hari agar manusia di bumi bisa 

mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesuai syara’ 

mana yang dilarang syara’, karena orang yang menentang  suatu perbuatan 

baik adalah orang berbuat jahat kepada kawannya.140 

Meskipun lebih fleksibel dalam pemakaian Steroid ini Maddha>b 

Ma>likiyah memiliki syarat dan ketentuan yang benar-benar harus dipenuhi 

                                                             
139 Zaghlul An-Najjar, Sains Dalam Hadist/Al-I’Jaz Al-‘Ilmiy fi As-Sunnah An-

Nabawiyyah, (Jakarta; Amzah,2011), 155. 
140 Ibid., 159. 
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oleh segala golongan karena obat tersebut masih belum jelas akan 

hukumnya apakah termasuk halal ataukah termasuk haram, syaratnya antara 

lain adalah : 

keringanan (rukhshah) dalam menggunakan obat yang haram itu 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Terdapat bahaya yang menngancam kehidupan manusia jika tidak 

berobat. 

2) Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu. 

3) Adanya suatu pernyataan dari dokter muslim yang dapat dipercaya, baik 

pemeriksaanya maupun agamanya (iktikad baiknya).141 

Yang sesuai dengan keadaan daruratnya berobat didasarkan kepada 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 : 

   

  

   

     

    

      

    

    

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 

selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 

Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”.142 

 

 

                                                             
141 Ibid., 64-65. 
142 Al-Qur’an, 2:173. 
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Yang diperkuat kaidah Fiqh : 

ُرْوَراُت تُِبْيُح المْحظُْوَرات  الضَّ

 

Artinya :“dalam suatu keadaan darurat, membolehkan sesuatu yang 

terlarang “ 

 

 Imam Ma>lik termasuk salah satu Imam Mujtahid yang beraliran 

Ahl Al-Hadist. Hal ini tidak berarti beliau menolak secara mutlak terhadap 

al-ra’yu, sebab beliau tetap menggunakan prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah 

dan Istihsan salah salah satu dasar penfgambilan hokum setelah Al-Qur’an 

an Al-Hadist, sebagaimana yang digunakan oleh Ahl al-ra’yi.143 yang 

menjadikannya satu-satunya imam Maddha>b yang menggunakan konsep 

Al-Maslahah Al-Mursalah.144 

Maddha>b Sha>fi’iyah Maddha>b Ma>likiyah 

1.Metode istimbat yang digunakan 

untuk menanggapi jual beli Steroid 

adalah Qiyas. 

1. Metode istimbat yang digunakan 

untuk menanggapi kasus jual beli 

Steroid adalah Al-Maslahah Al-

Mursalah. 
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