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ABSTRAK 

Maisun Mufidah, 2018. Studi Komparatif Pemikiran Madhhab Ḥānafiyah dan 

Madhhab Shāfi’īyah Tentang Bay’ Wafāˋ. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Madhhab Ḥānafiyah, Madhhab Shāfi’īyah, Bay’ wafāˋ, istinbāt}. 
 

Bay’ wafāˋ adalah jual beli dengan syarat saling mengembalikan hak 

pihak lain, yaitu di saat penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli juga 

akan mengembalikan barang penjual. Jual beli ini muncul dalam rangka 

menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak di antara orang 

kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka 

terima. Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi 

hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan 

sejumlah uang yang mereka pinjam. Dalam rangka menghindarkan diri dari riba, 

masyarakat ketika itu merekayasa sebuah jual beli yang kemudian disebut dengan 

bay’ wafāˋ. Dari hal tersebut ada perbedaan pendapat antara Madhhab Ḥānafiyah 

yang membolehkan bay’ wafāˋ dan Madhhab Shāfi’īyah yang tidak membolehkan 

bay’ wafāˋ. 

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu 

dibahas adalah: 1).Bagaimana pendapat Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab 

Shāfi’īyah tentang bay’ wafāˋ. 2). Bagaimana istinbāt hukum Madhhab 

Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah Tentang Bay’ Wafāˋ. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) karena 

penulis menggunakan buku-buku dan kitab-kitab sebagai referensi, kemudian 

hasilnya dianalisa mengguunakan metode deskriptif dengan pola deduktif guna 

menentukan kesimpulan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Madhhab Ḥānafiyah berpendapat 

bahwa bay’ wafāˋ tidak sama dengan rahn, karena rahn dalam Islam hanya 

merupakan jaminan utang dan barang tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan dalam 

bay’ wafa>’ boleh dimanfaatkan. Menurut madhhab Sha>fi’i>yah  bay’ wafāˋ 

disamakan dengan rahn, dan juga merupakan jual beli bersyarat yang 

menggunakan tempo waktu. Hal ini menyalahi dari hakikat jual beli yakni hak 

milik sepenuhnya atas barang yang dibeli. (2) Istinbāt hukum yang digunakan 

Madhhab Ḥānafiyah adalah istiḥsān „urfy. Akad ini dipandang sebagai sebuah 

kasus yang telah berjalan di masyarakat dan melihatnya sebagai suatu yang baik 

dan tidak mengandung madharat, sehingga diperbolehkan. Sedangkan Istinbāt 
hukum yang digunakan Madhhab Shāfi’īyah adalah sebuah hadist Rasulullah Saw 

“setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah 

riba”. Juga berpegang pada kaidah fiqhiyyah “yang jadi pegangan dalam akad 

(kontrak) adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz} dan susunan redaksinya” dan 

dalil Sadd al-Dzari‟ah, yaitu untuk mencegah terjadinya riba, sehingga bay’ wafa>’ 
dihukumi fasid. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya 

mengabdi dan berbakti kepada-Nya. Sehingga segala aktifitas, gerak, dan 

langkah manusia harus bernilai ibadah dan pengabdian penuh kepada Allah 

Swt, seperti yang tertera dalam firman Allah QS. Al-Z|a>riya>t ayat 56: 

( ٥٦)َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواإلْنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن 
Artinya: “Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk 

beribadah kepada-Ku”.
1
 

 

 Para ulama membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mah}d}ah dan 

ghayr mah}d}ah. Ibadah mah}d}ah  yaitu menyangkut hubungan langsung dengan 

Allah Swt. seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah ghayr mah}d}ah  

yaitu yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui 

aktifitas dengan sesama manusia seperti jual beli, hutang piutang, sewa 

menyewa dan lain sebagainya.
2
 

Agama Islam mempunyai ketentuan hukum yang sangat universal dan 

mengandung berbagai aspek kehidupan untuk kepentingan umatnya, baik 

untuk hidup di dunia maupun akhirat. Adanya ketentuan hukum dimaksudkan 

untuk menjadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan sosial ekonomi 

                                                           
1

 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahan (Semarang: Yayasan Asy-Syifa 

Penterjemahan Alqur‟an, 1998), 417. 
2
 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1. 



 

 

atau muamalah. Pembicaraan tentang ekonomi Islam merupakan suatu hal 

yang sangat menarik dalam dekade terakhir ini. Kemunculan ekonomi Islam 

dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi 

dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin 

rumit.
3
 

Bermuamalah sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia serta 

menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai 

dengan sekaranag. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah 

satu jalan yang sangat kompeten didalam melakukan kegiatan yang 

mendatangkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan ekonomi  

manusia, serta untuk melakukan hubungan interaksi sosial sesama manusia. 

Salah satu corak bermuamalah dalam Islam bentuk kegiatan usaha 

berdagang adalah bay’ wafa>̀ . Secara etimologis, wafa>̀  (menepati) 

berlawanan makna dengan khianat atau tidak menepati janji. Wafa>ˋ bi ‘ahd 

artinya menepati janji. Wafa>̀  adalah perangai yang mulia. Aufa al-rajula 

ḥaqqahu artinya dia memberikan hak-hak laki-laki secara sempurna. 

Dinamakan jual beli wafa>̀  karena pembeli wajib menepati dengan syarat.
4
 

Bay’ wafa>̀  yaitu seseorang yang menjual barang tidak bergerak kepada orang 

lain karena membutuhkan uang tunai, tetapi dengan syarat ketika sudah 

                                                           
3
 Ibid, 1 

4
Miftahul Khairi, ensiklopedia Fiqih Muamalahdalam pandangan 4 madhhab (Yogyakarta: 

Maktabah Al-Hanif, 2014),65. 



 

 

mempunyai uang maka bisa membeli kembali barang yang sudah dijualnya 

itu.
5
 

Bay’ wafa>̀  adalah jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan 

hak pihak lain, yaitu di saat penjual mengembalikan uang si pembeli maka si 

pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Menurut terminologi 

fiqh, sebagaimana diungkapkan oleh Mus{t}afa Ah}mad Al-Zarqa, bay’ wafa>ˋ 

adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan syarat bahwa barang 

yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu 

yang telah disepakati telah tiba.
6
 Bay’ wafa>̀  disebut juga sebagai jual beli 

pelunasan, karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si 

penjual, yakni pembeli mengembalikan barangnya apabila si penjual 

mengembalikan uangnya.
7
 

Bay’ wafa>̀  adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di 

Asia tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 hijriah dan 

merambat ke Timur Tengah.
8
 Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari 

terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika 

itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada yang tidak mampu melunasi 

hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan 

sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas 

dasar pinjam meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Dalam 

                                                           
5
 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi,Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), 766. 
6
 Yazid Afandi, fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),64. 

7
 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 

2013),128-129. 
8
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 179. 



 

 

menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu 

merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan bay’ 

wafa>̀ .9 

Dalam hukum bay’ wafa>̀  ini tidak semua ulama fiqh memiliki 

pendapat yang sama. Menurut Madhhab Ḥānafiyah bay’ wafa>ˋ adalah suatu 

akad di mana seseorang yang membutuhkan menjual barang kepada 

seseorang yang memiliki uang tunai. Barang tersebut tidak dapat dipindah-

pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang 

tersebut, maka ia dapat meminta kembali barang itu dengan harga awal. 

Madhhab Ḥānafiyah adalah salah satu ulama yang membolehkan bay’ wafa>ˋ. 

Sedangkan menurut Madhhab Shāfi’īyah bay’ wafa>̀  adalah jual beli 

yang dilangusungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang 

yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu 

yang ditentukan telah tiba. Dalam hal ini Madhhab Shāfi’īyah bertentangan 

dengan Madhhab Ḥānafiyah yang membolehkan bay’ wafa>̀ . 

Metode istinbat{ hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh 

Madhhab Ḥānafi  dan Madhhab Shāfi’i mengenai bay’ wafa>̀  akan penulis 

deskripsikan. Istinbat{} secara bahasa berasal dari kata nabatha atau nathaba 

yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Sedangkan 

menurut istilah, istinbat{ berarti mengeluarkan makna-makna dari nash-nash 

                                                           
9
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153. 



 

 

yang terkandung dengan menumpuhkan pikiran dan kemampuan potensi 

naluriah.
10

 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa bay’ wafa>̀  ini mempunyai 

tenggang waktu yang terbatas misalnya, satu tahun, dua tahun dan sebagainya 

tergantung kesepakatan. Apabila tenggang waktu tersebut telah habis, maka 

penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Biasanya barang yang 

diperjualbelikan dalam bay’ wafa>̀  adalah barang tidak bergerak, seperti lahan 

perkebunan, rumah, tanah perumahan dan sawah. Dalam hal ini, Madhhab 

Ḥānafiyah  dan Madhhab Shāfi’īyah mempunyai dasar hukum yang berbeda 

dalam menetapkan suatu hukum. 

Dari uraian latar belakang di atas, yang terjadi perbedaan pendapat 

antara Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah tentang bay’ wafa>̀ , 

maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbedaan tersebut 

dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Madhhab Ḥānafiyah dan 

Madhhab Shāfi’īyah  tentang Bay’ wafa>ˋ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menemukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah 

tentang ketentuan bay’ wafa>̀ ? 

                                                           
10

 Mu‟in Umar, Ushul Fiqh (Jakarta: t.p, 1986),2. 



 

 

2. Bagaimana istinbat{ hukum Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah 

tentang bay’ wafa>̀ ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang 

dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada 

peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pendapat Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab 

Shāfi’īyah tentang ketentuan bay’ wafa>ˋ. 

2. Untuk mengetahui Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah tentang 

istinbat{ hukum bay’ wafa>̀ . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian yang akan kita 

lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara 

langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu 

penelitian untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia, baik 

secara jasmani ataupun rohani.
11
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 Andi prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 
(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 158. 



 

 

Diharapkan dengan penulisan karya ilmiah ini dapat membantu 

masyarakat untuk mengetahui hukum dari bay’ wafa>ˋ menurut pemikiran 

madhhab H{a>nafi>yah dan madhhab S{hafi’i>yah. Juga sebagai bahan 

informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh 

masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.  

2. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang masih berupa 

konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai 

kegunaan tidak langsung. Manfaat ini berkaitan dengan penyusunan 

konsep-konsep dasar dengan berbagai perangkat, seperti metode, teknik, 

dan instrumen.
12

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum bay’ 

wafa>̀ . 

E. Kajian Pustaka 

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literature 

skripsi terdahulu tentang perbandingan Madhhab antara Madhhab Ḥānafiyah 

dan Madhhab Shāfi’i diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wulan Fasya yang berjudul Jual Beli 

Dengan Hak Membeli Kembali (Study Komparasi Antara Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Fikih Sha>fi’i >). Hasilnya adalah dalam jual beli 

dengan hak membeli kembali juga mengatur tentang penggantian biaya 
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 Ibid., 158. 



 

 

perawatan barang dan lain sebagainya, sedangkan bay’ wafa>̀  tidak ada 

menyingung tentang penggantian biaya perawatan, yang dibayarkan hanya 

harga awal pebelian, terakhir mengenai hukum dari jual beli dengan hak 

membeli kembali dalam KUH Perdata banyak di pertentangkan dalam 

putusan Mahkamah Agung diantaranya putusan MA nomor 1729K / PDtg / 

2004 yang menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali tidak 

diperbolehkan sedangkan bay’ wafa>ˋ hukumnya dalam fiqih shafi‟i 

merupakan jual beli yang fasid.
13

 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sholikah yang berjudul Bay’ 

Wafa>̀   dan Relevansinya Dalam Muamlah Modern (Analisis Pendapat Ibnu 

Abidi>n Dalam Kitab Raddul Muh}ta>r). Hasilnya adalah bay’ wafa>ˋ dalam 

perbankan Islam modern mirip rahn. Perkembangannya dapat kita lihat di 

lembaga perbankan, yang saat ini disebut sebagai produk rahn. Karena 

sebenarnya akad bay’ wafa>ˋ sendiri adalah bentuk dari perkembangan akad 

rahn. Jadi sebagai penerapan di dalam muamalah modern akad bay’ wafa>ˋ 

masih menginduk pada akad rahn.
14

 

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki perbedaan dengan 

karya-karya sebelumnya. Secara umum penelitian yang penulis lakukan 

sama-sama membahas tentang bay’ wafa>̀ , tetapi penulis lebih spesifik 

membahas bay’ wafa>ˋmenurut pandangan Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab 

Shāfi’īyah beserta istinba>t} hukumnya. 
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 Dewi Wulan Fasya, Jual beli dengan hak membeli kembali (Study komparasi antara kitab 

undang-undang hukum lerdata dan fikih syafi‟i) (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 

2015). 
14

 Sholikah, bay’ wafa>ˋ  dan relevansinya dalam muamlah modern (Analisis pendapat ibnu 

abiddin dalam kitab raddul muhtar) (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012). 



 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis kepustakaan (library research). 

Bahwa bahan kajian yang digunakan dalma penulisan karya ilmiah ini 

bersumber dari seumber-sumber kepustakaan, baik berupa kitab, buku 

ensiklopedia, skripsi yang telah lalu, maupun yang lainnya. Dalam 

penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber-sumber di atas, 

memaparkan apa yang telah ada dalam kitab, buku, ensklopedia, skripsi 

ataupun yang lainnya yang bersifat kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan 

data deskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan verbal (lisan) yang 

diperoleh melalui kajian literatur, berupa tulisan, pemikiran dan pendapat 

tokoh yang berbicara tentang tema pokok pembahasan dalam penelitian 

penulisan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan pendapat Madhhab 

Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah yang bersumber langsung dari kitab, 

buku-buku ataupun sumber lainnya yang membahas masalah bay’ wafa>̀ . 

3. Data dan sumber data antara lain: 

Mengingat obyek penelitian ini adalah  pendapat pemikiran 

Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah tentang ketentuan bay’ 

wafa>̀ , data yang diteliti meliputi: Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab 

Shāfi’īyah tentang bay’ wafa>̀  dan metode istinbat{ yang digunakan 

Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah tentang bay’ wafa>ˋ. 



 

 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Sumber data primer: 

1) Al Mahalli, Kanz al-Rāghibīn fi Sharh} Minha>j al-T}ālibīn 

2) Muhammad Amin Al-Shahi>r bi Ibnu Abidi>n, Radd al-Muh}ta>r 

b. Sumber data sekunder: 

1) Ali Hasan, Perbandingan Madhhab 

2) Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam 

3) Hafiz} Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazini>, Sunan 

Ibnu Maja>h Jilid 1 

4) Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam 

5) Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madhhab 

Shafi>’i Buku 2 

6) Ibnu Rushd, Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d Juz 

II 

7) Mardani, Fiqih Ekonomi Syari‟ah 

8) Mifakhul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam 4 

Madhhab 

9) Moh. Idris Ramulya, Asas-Asas Hukum Islam 

10) Muhammad Abu Zahra, Abu H}ani>fah, H}ayatuhu wa Ah}ruhu 

‘Ara’uhu wa Fiqhuhu 

11) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah 

12) Rachmad Syafe‟i, Fiqih Muamalah 



 

 

13) Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah 

Sayyid Sabiq 

14) T.M Hasbi Ash-Shiddieq, Hukum-Hukum Fiqih Islam 

4. Teknik Olah Data 

Dalam pembahasan permasalah karya ilmiah ini penulis 

menggunakan metode dokumentasi, berarti cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Yaitu pengumpulan data yang 

diperoleh melalui arsip-arsip, dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya 

yang dapat menjadi data tambahan terhadap penelitian ini. Teknik atau 

studi dokumentasi sebagai berikut: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data dari segi kelengkapan, 

kejelasan makna, kesesuaian dan kelarasan antara yang satu dengan 

yang lain.
15

 Dalam penelitian ini penulis memeriksa kembali data 

yang telah diperoleh dari semua kitab, buku, jurnal dan lain-lain yang 

ada keselarasan dan kesesuaian dengan pokok pembahsan dalam 

permasalahan penelitian ini, yang kemudian dijadikan refrensi dan 

sumber data. 

b. Organizing yaitu mengatur, menyusun dan mensistematiskan data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan 

sebelumnya.
16

 Dalam penelitian ini, setelah data-data dan referensi 
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 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta,1996), 234. 
16

 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah dasar, Metode dan teknik (bandung: 

Tarsit, 1980), 140. 



 

 

sudah cukup, maka peneliti tinggal menyusun secara sistematis yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. 

c. Penemun hasil data yaitu melakukan analis lanjutun terhadap hasil 

pengolahan data dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil 

sehingga diperoleh sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari 

pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer 

maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar 

diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat. Analisi yang penyusun 

gunakan dalam penelitian pustaka ini adalah
17

 

a. Deduktif yaitu metode yang bertitik tolak pada data-data yang 

universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan 

yang singular (khusus).
18

 Dalam penelitian ini menguaraikan tentang 

teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum tentang bay’ wafa>ˋ dan 

metode istinbatnya, kemudian melakukan analisis terhadap pemikiran 

Madhhab Ḥānafiyah dan Madhhab Shāfi’īyah terkait hukum bay’ 

wafa>̀  yang kmudian memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus. 

b. Deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, 

mengklasifikasikannya, dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini 

penyusun mencoba mengaplikasikan data terkait dengan perbedaan 

pendapat terkait hukum bay’ wafa>̀  yang dilarang mapun bay’ wafa>ˋ 
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yang diperbolahkan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan agar 

dapat diketahui perbedaan dan persamaan tentang ketentuan bay’ 

wafa>̀ , serta metode istinbat{ kedua Madhhab yaitu, Madhhab 

Ḥānafiyah  dan Madhhab Shāfi’īyah yang dipakai ketika menghukumi 

bay’ wafa>ˋ. 

c. Komparatif yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan 

pendapat lain. Komparatif ini untuk menganalisis latar belakang 

terjadinya perbedaan pendapat antara Madhhab Ḥānafiyah dan 

Madhhab Shāfi’īyah tentang ketentuan bay’ wafa>ˋ dan metode istinbat{ 

hukum yang dipakai. 

6. Pengecekan Keabsahan data 

Teknik pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk 

menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik 

pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis 

triangulasi terdiri dari triangulasi penelitian, triangulasi metode, triangulasi 

teori, triangulasi sumber data. Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, 

penyususn menggunakan triangulasi metode yaitu membandingkan 

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai 



 

 

informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan 

obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
19

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah pembaca 

memahami skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, yang masing-masing 

bab dibagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagi berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah 

yaitu menceritakan hal-hal yang melatarbelakangi mengapa 

penulis mengambil judul penelitian ini. Rumusan masalah 

adalah suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan 

pembatasan maslalah. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang 

diperoleh atau dituju setelah penelitian selesai. Manfaat 

penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi 

kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu 

pengetahuan. Kajian pustaka adalah daftar reverensi dari semua 

jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, proposal, dan karya 

ilmiah lainnya.  Metode penelitian adalah rangkaian cara 

terstuktur atau sistematis yang digunkan para peneliti dengan 

tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi 

objek penelitian. Sistematika pembahasan adalah suatu 

penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, 
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yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagain isi, dan 

bagian akhir. 

BAB II : ISTINBA>T{ HUKUM ISLAM 

    Memaparkan tentang pengertian istinbat{ dan macam-macam 

metode istinbat{ hukum Islam yang dapat digunakan untuk 

menganalisis hukum bay’ wafa>̀ . 

BAB III : PENDAPAT MADHHAB HANAFIYAH DAN MADHHAB 

SYAFI’IYAH TENTANG BAY’ WAFA>ˋ  

Memaparkan tentang pengertian bay’ wafa>ˋ, dasar hukum, 

syarat dan rukun, pendapat Madhhab Ḥānafiyah tentang bay’ 

wafa>̀ ,  istinbat{ hukum yang digunakan Madhhab Ḥānafiyah dan 

pengertian bay’ wafa>ˋ, dasar hukum, syarat dan rukun, pendapat 

Madhhab Shāfi’īyah tentang bay’ wafa>̀ ,  istinbat{ hukum yang 

digunakan Madhhab Shāfi’īyah. 

BAB IV : ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG 

BAY’ WAFA>̀  DALAM PEMIKIRAN MADHHAB 

ḤĀNAFIYAH DAN MADHHAB SHĀFI’IYAH  

Merupakan bagian penelitian yang menganalisis persamaan dan 

perbedaan pendapat Madhhab Ḥānafiyah  dan Madhhab 

Shāfi’īyah tentang bay’ wafa>̀ . Analisis juga dilakukan untuk 

mengetahui metode istinbat{ yang digunakan Madhhab 

Ḥānafiyah  dan Madhhab Shāfi’īyah. 

 



 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi penutup dari pembahasan skripsi ini yang 

memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendari terhadap 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB II 

ISTINBA>T}}  HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Istinba>t} 

Dilihat dari segi bahasa, istinba>t}} berasal dari kata dasar nabaṭa atau 

naṭaba  yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. 

Sedangkan menurut istilah, istinba>t} berarti mengeluarkan makna-makna 

dari nash-nash yang terkandung dengan menumpuhkan pikiran dan 

kemampuan potensi naluriah.
20

 Istinba>t} merupakan bagian dari ijtihad. 

Upaya istinba>t} tidak akan membuahkan hasil yang memadai tanpa 

pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait dengan 

sumber hukum Islam. 

B. Macam-Macam Istinba>t} Hukum Islam 

1. Alquran 

Secara bahasa Alquran berarti membaca atau bacaan. 

Sedangkan menurut istilah, Alquran adalah kalamullah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang ditulis dalam mushaf, 

yang berbahasa arab yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita 

dengan jalam mutawatir yang dimulai dari surat al-fatihah dan diakhiri 

dengan surat an-Nas.
21

 

Secara garis besar, hokum yang terkandung di dalam Alquran 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu akidah, akhlak, dan 
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hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang 

berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan 

lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau 

aqa‟id, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas cara-cara 

membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya 

dengan kemulyaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu 

akhlak dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah membahas 

perbuatan orang mukallaf. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu fiqh. 

Dalam menjelaskan hukum-hukum Alquran menggunakan cara, 

yaitu:
22

 

a. Penjelasan secara global (mujmal). Penjelasan secara global 

mengambil dua bentuk, yaitu: 

1) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, 

seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, 

prinsip kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip 

keharaman harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, 

prinsip menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban. 

2) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti 

perintah zakat, hukuman qishas, hukum jual beli dan riba. 

b. Penjelasan secra rinci (tafsil). Dalam Alquran ayat Alquran yang 

menjelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta 

waris, kadar hukuman had, tata cara dan bilangan talak, cara li‟an 
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wanita yang haram dinikahi dll. Dalam hal penunjukan kepada 

makna, ayat-ayat Alquran terbagi menjadi dua, yaitu ayat qath’i 

dan dzanni. Ayat qath’i adalah ayat Alquran yang penunjukannya 

kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung 

kemungkinan makna lain selain arti yang disebutkan secara 

eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat qat}’i bersifat universal dan 

berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Sedangkan ayat-ayat 

dzanni adalah ayat-ayat penunjukannya kepada arti lebih dari satu. 

Kandungan ayat z}anni bersifat temporal, berwatak local, dan tidak 

anti terhadap perubahan.
23

 

2. Sunah 

Secara bahasa sunah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu 

suatu yang baik atau buruk.
24

 Menurut isltilah muhadditsin, sunah ialah segala 

sesuatu yang diterima dari nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun 

penetapan dan sifat-sifat nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum 

maupun bukan. 

Kedudukan sunah sebagai sumber ajaran yang kedua setelah Alquran 

dijelaskan oleh Alquran, ijma>‘, dan akal. Diantara ayat Alquran yang dapat 

disebutkan antara lain ayat yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan nabi 

itu tidak lain adalah wahyu. Umat Islam sejak masa nabi hingga sekarang telah 
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sepakat (ijma>‘) tentang wajibnya mengikuti hukum-hukum yang dikandung 

dalam sunah dan merujuk sunah dalam menemukan hukum.
25

 

Dari segi bentuknya sunah dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Sunah Qawliyyah, yaitu perkataan nabi yang disampaikan dalam berbagai 

konteks dan tujuan. 

b. Sunah fi‘liyyah, yaitu segala yang dilakuakn oleh nabi dilihat dan 

dituturkan ulang oleh sahabat. 

c. Sunah taqririyyah, yaitu diamnya nabi terhadap apa yang dikatakan atau 

dilakukan sahabat dihadapat beliau atau dibelakang beliau. 

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran, sunah 

memiliki fungsi penting dalamhukum Islam. Secara umum fungsi sunah dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu fungsi bayan (penjelasan apa yang terdapat 

dalam Alquran) dan fungsi insha‟ atau tashri‟ (menetapkan hukum sendiri 

dalam kasus dimana Alquran belum menyebutkannya sama sekali).
26

 

3. Ijma>‘ 

Ijma>‘ menurut ulama ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid 

muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara‟ 

mengenai suatu kejadian.
27

 Secara terminologi „Abdu>l Wahha>b Khallaf 

mendefinisikan ijma>‘ dengan kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan 

                                                           
25

 Ahmad Abdul Majid, Ushul Fiqh (Pasuruan: Garuda Buana Indah, t. th), 57. 
26

 Suwarjin, Ushul Fiqh, 67-68. 
27

 „Abdu>l Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54. 



 

 

umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara‟ 

suatu peristiwa.
28

 

Jumhur ulama sepakat bahwa ijma>‘ dapat dijadikan dalil hukum, yaitu 

dalil hukum ketiga setelah Alquran dan sunah. Apabila syarat-syarat 

terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat qath‟i. dari segi bentuknya ijma>‘ 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Ijma>‘ terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam Alquran maupun 

sunah. Misalnya ijma>‘ ulama tentang wajibnya shalat lima waktu, ijma>‘ 

dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan dari apa yang 

telah dijelaskan dalam Alquran dan sunah. 

b. Ijma>‘ terhadap kaksus-kaus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, 

baik didalam Alquran maupun sunah. 

Dari segi kekuatan daya ikatnya, ijma>‘ dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Ijma>‘ shari>, yaitu ijma>‘ yang terbentuk melalui proses dialogis dimana 

seluruh peserta ijma>‘ berkumpul di suatu tempat dan menyampaikan 

pendapatnya, baik secara lisan maupun melalui perbuatan. 

2) Ijma>‘ sukuti, yaitu ijma>‘ yang terbentuk melalui proses dimana seseorang 

mujtahid menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tersebar luas, tetapi 

mereka diam, tidak menyampaikan penolakan secara tegas dan tidak 

menyampaikan kesepakatan secara tegas pula, padahal tidak terdapat 

sesuatu yang menghalangi penolakan mereka.
29

 

4. Qiya>s  
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Secara lughawi, qiya>s berarti ukuran, mengetahui ukuran Sesutu, 

membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.
30

 Sedangkan 

menurut ulama ushul fiqh qiya>s adalah menyamakan hukum dengan peristiwa 

yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam ‘illat hukumnya.
31

 

Dalam pandangan ulama ushul fiqh qiya>s adalah hujjah syara‟ atas 

hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah syara‟ yang keempat. 

Artinya apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya 

nash atau ijma>‘ sudah pasti memiliki kesamaan ‘illat dengan peristiwa yang 

(pertama) yang ada nash hukumnya, maka peristiwa yang kedua diqiya>skan 

dengan masalah pertama dan dihukumi sama dengan masalah yang pertama. 

Hukum ini menjadi ketetapan syara‟ dan harus di amalkan oleh mukallaf.
32

 

Dalam qiya>s terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun 

rukun qiya>s diantaranya:
33

 

a. Adanya pokok (ashl), yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya 

didalam nash. 

b. Adanya cabang (furu‟), yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak 

ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamarkan hukumnya 

dengan pokok melalui qiya>s. 

c. Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan 

diberlakukan sama pada cabang. 
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d. Adanya ‘illat, yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pokok ia menjadi 

dasar persyaratan hukum. 

Sedangkan syarat-syarat qiya>s diantaranya yaitu: 

a. Syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya: 

1) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah. 

Ketentuan hukum pada pokok merupakan ketentuan syari‟at karena 

apa yang ditetapkan 2) dengan jalan rasion atau berdasarkan istilah 

kebahaan tidak digolongkan kepada hukum syara‟. 

3) Pokok hendaklah memiliki ‘illat yang menjelaskan hokum syara‟. 

4) Pokok tidak atau bukan menjadi cabang dari pokok lain. 

5) ‘illat pada pokok dapat dibuktikan secara jelas. 

6) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan ‘illat. 

7) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan qiya>s. 

b. Syarat-syarat bagi cabang
34

 

1) Cabang hendaklah memiliki ‘illat yang sama dengan pokok. 

2) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum tentang cabang, 

3) Cabang tidak boleh berlawanan dengan nash atau ijma>‘. 

4) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk 

menyamakan cabang dengan pokok. 

5) Cabang tidak boleh mendahului pokok. 

c. Syarat bagi hukum pokok 

Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh 

nash al kitab dan as-sunah. 
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1) Hukum pokok hendaklah berdasarkan ‘illat yang bisa diketahui oleh 

akal. 

2) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai ‘illat yang dapat 

diberlakukan dan menjangkau ke cabang. 

3) Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus. 

d. Syarat bagi ‘illat hukum 

‘illat hukum adalah suatu sifat yang jelas terdapat pada pokok dan  

karena ia terdapat pula pada cabang maka diberlakukan ketentuan yang 

sama antara keduanya. Adapun syarat ‘illat hukum yaitu: 

1) ‘illat hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas. 

2) ‘illat hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti. 

3) ‘illat hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pokok tetapi ia juga 

terdapat pada cabang. ‘illat hukum hendaklah merupakan sifat yang 

pasti, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum syara‟. 

5. Istihsān  

Menurut bahasa istihsān adalah memandang baik sesuatu. Menurut 

istilah yang biasa digunakan oleh ulama Ḥānafiyah   sebagai metode ini 

adalah beralih dari suatu ketetapan qiya>s pada hasil qiya>s lain yang lebih kuat 

atau mentakhsish qiya>s dengan dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian 

kajian istihsān berada dalam ruang lingkup metode qiya>s.
35

 Sedangkan 

menurut para ulama terdahulu beberapa rumusan terkait istihsa>n, diantaranya: 
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1) Menurut „Abdu>l Wahhab Khallaf, istihsān ialah pindahnya seorang 

mujtahid dari tuntutan qiya>s jali kepada tuntutan qiya>s khafi,  atau dari 

hukum kully kepada hukum istisna’i  berdasarkan dalil. 

2) Menurut al Bazdawi, istihsān ialah berpindah dari tuntutan suatu qiya>s 

kepada qiya>s lain yang lebih kuat atau mentakhsish qiya>s dengan dalil 

yang lebih kuat. 

3) Ima>m Malik mendefinisikan istihsān dengan beramal kepada salah satu 

dari dua dalil yang paling kuat atau mengambil mashlahah juz’iyah dalam 

berhadapan dengan dalil kulli. 

Istihsa>n merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. 

Menurut ulama Ḥānafiyah, Mālikiyah dan H}a>nabilah istihsān merupakan dalil 

yang kuat dalam menetapkan hukum syara‟, sehingga istihsān bisa dijadikan 

hujjah.
36

 Mereka memperkuat penggunaan dengan dalil-dalil baik Alquran, 

sunah maupun hasil penelitian terhadap nash. Namun mereka berbeda-beda 

dalam menetapkan istihsān dalam hierarki sumber/dalil hukum Islam dan 

intensitas penggunaannya. Diatara ulama yang menolak istihsān adalah ulama  

Shāfi’īyah  , Z}a>hiriya>h, Syi‟ah dan Mu‟tazilah. 

Berdasarkan pembagiannya istihsa>n, dibagi menjadi dua:
37

 

1) Mendahulukan qiya>s khafi dan qiya>s jali karena ada alasan yang 

dibenarkan syara‟. Misalnya jika penjual dan pembeli berselisih tentang 

harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan istihsān 
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mereka berdua dapat disumpah, padahal menurut qiya>s  penjual tidak 

disumpah tetapi menghadirkan bukti. 

2) Mengecualikan hukum juz‟i dari hukum kulli dengan dalil. Misalnya 

menurut hukum kulli jual beli yang ma‟dum itu terlarang, karena 

mengandung gharar, tetapi berdasarkan istihsān diperbolehkan melalui 

akad salam. 

Berdasarkan sandarannya istihsa>n dibagi menjadi 6, yaitu: 

1) Istihsān berdasarkan nash, yaitu adanya ayat Alquran atau hadits tentang 

hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. 

2) Istihsān bil al ijma>‘ ialah meninggalkan qiya>s dalam masalah berdasarkan 

ijma>‘ yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditumjuk 

oleh qiya>s. Seperti sahnya akad istishna’ berdasarkan ijma>‘ ulama. 

Padahal menurut qiya>s akad istishna‟ itu tidak sah, sebab objek yang 

diakadkan belum ada (ma‟dum) pada saat akad dilangsungkan.
38

 

3) Istihsān bi al Mashlahah, yaitu istihsān berdasarkan mashlahah. Misalnya 

ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak 

bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik 

tersebut, kecuali dengan kelalaiaan dan kesengajaan mereka karena status 

mereka buruh yang menerima upah. 

4) Istihsān bi al ‘adah au al ‘urf yaitu istihsān berdasarkan kebiasaan yang 

berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu dengan 

tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu yang 
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dihabiskan. Menurut qiya>s hal tersebut tidak boleh dilakukan, sebab objek 

akad ijarah harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun 

menurut istihsān hal itu boleh lantaran kebiasaan yang berlaku didalam 

masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang 

digunakan. 

5) Istihsān bi al d}arūrah yang berarti ada keadaan-keadaan darurat yang 

menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau 

qiya>s. 

Istihsān berbeda dengan qiya>s dan mashlah}ah mursalah. Dalam qiya>s 

sesuatu hal/peristiwa yang tidak ada hukumnya baik berupa nash atau ijma>‘ 

kemudian dipersamakan dengan suatu hal/peristiwa yang sudah jelas 

hukumnya beradsarkan nash atau ijma>‘  karena adanya persamaan ‘illat di 

antaranya.
39

 

Dalam istihsān terdapat dua kasus yang dapat dihubungkan dengan 

‘illat. Istihsān adalah berpindah dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada 

kasus lain berdasarkan dalil lain yang lebih kuat.
40

 

6. Mashlah}ah mursalah 

Menurut bahasa mashlahah berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan 

mursalah artinya terlepas. Menurut istilah mashlah}ah mursalah ialah 

kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara‟ dalam penetapan hukum dan 

tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Sebagai hujjah, 
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maslahah mursalah diperselisihkan oleh para ulama. Dalma masalah ini 

ulama terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

1) Menurut jumhur ulama mashlah}ah mursalah tidak dapat dijadikan 

hujjah/dalil. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu: 

a) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang 

memenuhi tuntutan kemashlahatan mereka. 

b) Mashlah}ah mursalah itu berada diantara mashlahah mu‟tabarah dan 

mashlahah mulghah, dimana menyamakannya dengan mashlahah 

mu‟tabarah belum tentu lebih sesuai daripada menyamakannya dengan 

mashlahah mulghah, karena tidak pantas dijadikan hujjah. 

2) Berhujjah dengan mashlah}ah mursalah dapat mendorong orang-orang 

tidak berilmu untuk membuat hokum berdasarkan bahwa nafsu dan 

membela kepentingan penguasa. 

Menurut Ima>m Malik mashlah}ah mursalah adalah dalil hukum syara‟. 

Pendapat ini juga diikuti oleh Ima>m Haramain. Mereka mengemukakan 

argument sebagai berikut: 

1) Nash-nash syara‟ menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk 

merealisasikan kemashlahatan manusia, karenanya berhujjah dengan 

mashlah}ah mursalah sejalan dengan karakter syara‟ dan prinsip-prinsip 

yang mendasarinya serta tujuan pensyariatan. 

2) Kemashlahatan manusia serta sarana mencapai kemashlahatan itu berubah 

karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika hanya berpegang pada 

kemashlahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja maka berarti 

mempersempit suatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak 



 

 

kemashlahatan bagi manusia dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariat. 

3) Para mujtahid dikalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak 

melakukan ijtihad berdasarkan mashlahah dan tidak ditentang oleh 

seorangpun dari mereka. Karenanya itu merupakan ijma>‘. 

Menurut al Ghazali>, mashlah}ah mursalah yang dapat dijadikan dalil 

hanyalah mashlah}ah dharuriyyah. Sedangkan mashlah}ah hajiyyah dan 

mashlah}ah tah}siniyyah tidak dapat dijadikan dalil. Dari segi pembagian syara‟ 

terhadapnya, mashlahah dibagi menjadi tiga, yaitu:
41

 

1) Mashlah}ah mu’tabara >h, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syari‟ 

(Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. 

2) Mashlah}ah mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syari‟ (Allah) 

dan syari‟ menetapkan kemashlahatan lain setelah itu. 

3) Mashlah}ah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam 

nash dan ijma>‘, serta tidak ditemukan nash atau ijma>‘ yang melarang atau 

memerintahkan untuk mengambilnya. 

Selain itu berdasarkan tingkatannya, mashlahah dibagi menjadi tiga 

tingkatan:
42

 

1) Mashlah}ah dharuriyyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi 

kehidupan manusia, harus ada demi kemashlahatan mereka. 

2) Mashlah}ah hajiyyah, yaitu segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia 

untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. 
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3) Mashlah}ah tahsiniyyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada 

prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara 

keutamaan dalma bidang ibadah, muamalah, dan adat. 

7. ‘urf  

Menurut bahasa ‘urf artinya sesuatu yang dikenal.
43

 

Menurut istilah ‘urf artinya segala sesuatu yang telah dikenal dan 

menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak 

melakukan sesuatu. Dilihat dari segi obyeknya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) ‘urf lafz}i auly, yaitu kebiasaan manusia dalam mempergunakan lafadz 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah 

yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. 

2) ‘urf amaly, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan 

biasa atau muamalah keperdataan. 

Para ulama memandang kedudukan ‘urf sebagai salah satu dalil untuk 

mengistinbathkan hukum Islam. Mengenai kedudukan ‘urf, terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan para ulama, diantaranya: 

1) Golongan Ḥānafiyah   dan Malikiyah berpendapat bahwa ‘urf adalah 

hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka adalah firman Allah 

dalam surat Al-A‟raf: 199. 

2) Sedangkan golongan  Shāfi’īyah   dan H}a>nabilah, keduanya tidak 

menganggap ‘urf itu sebagai hujjah, atau dalil hukum syar‟i. 

8. Shar’u Man Qablana > 
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Shar’u man qablana > adalah syariat yang dibawa oleh rasul terdahulu 

sebelum di utus nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka 

masing-masing. Seperti yang telah diketahui setiap Nabi memiliki syariat 

sendiri yang berlaku dan mengikat umatnya. Syariat Nabi yang datang 

kemudian menghapus (nasakh) syariat Nabi terdahulu, baik sebagian atau 

keseluruhan. Oleh karena itu, dilihat dari segi eksistensinya, shar’u man 

qablana> dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: 

1) Hukum yang tidak dinyatakan sebagai syariat bagi kita, baik oleh Alquran 

maupun sa-Sunah. Hukum seperti ini tidak menjadi syariat bagi kita 

menurut kesepakatan ulama. 

2) Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian 

dinyatakan berlaku bagi umat Muhammad. Hukum seperti ini mengikat 

umat Islam menurut kesepakatan ulama. 

3) Syariat yang diperintahkan berlaku bagi umat-umat sebelum kita, kemudia 

Alquran dan Sunnah menerangkannya, tetapi tidak secara tegas 

menetapkannya sebgai syariat. 

9. Istishāb 

Istishāb secara bahasa berarti menemani atau menyertai. Sedangkan 

secara istilah istishāb melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah 

ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-

hukum tersebut.
44

 

Terkait dengan kehujjahan istishāb, ulama memperselisihkannya, 

seperti ulama Ḥānafiyah   berpendapat bahwa istishāb adalah dalil hukum 
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Islam dalam menetapkan apa yang sudah ada dan menolak apa yang berbeda 

dengannya. Sebaliknya, menurut ulama H}a>nabilah dan  Shāfi’īyah   istishāb 

adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu. 

Istishāb pada dasarnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi hanya 

melestarikan atau mempertahankan hukum yang sudah ada agar tetap berlaku 

sampai ada dalil lain yang merubahnya.
45

 

10. Sadd Al-Dzari>’ah 

Definisi dzari>’ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu. 

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzari>’ah dengan sesuatu yang 

membawa pada perbuatan yang dilarang yang mengandung kemadharatan. 

Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama diantaranya Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa dzari>’ah itu tidak hanya 

menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan.
46

 

Untuk mnempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata 

dzari>‘ah itu didahului dengan “saddu” yang artinya menutup. Maksudnya 

adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.
47

 

Saddu dzari>‘ah dapat dikelompokan dengan melihat kepada dua segi: 

a. Dengan memandang pada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu 

Qoyyim membagi dzari>‘ah membagi menjadi 2 bagian: 

1) Perantara yang dengan sendirinya dapat menyebabkan kerusakan 

seperti minuman keras yang kemudian dapat memabukkan seseorang 
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sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan seperti kerusakan akal, 

menyebabkan orang berzina, dan lain sebagainya. 

2) Perantara yang berupa hal-hal ja‟iz atau sunnah, akan tetapi dijadikan 

sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan disertai 

tujuan, seperti nikah dengan tujuan tahlil, maupun tanpa disertai 

tujuan, misalnya mengolok-olok orang musyrik dihadapan mereka. 

Dalam pembagian kedua ini, terdapat dua kondidi: 

a) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih dominan dari pada 

mafsadahnya. 

b) Mafsadahnya lebih dominan atas maslahatnya. 

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ish}aq al-Shat}ibi 

membaginya menjadi 4 macam: 

1) Dzari>‘ah yang membawa kerusakan secara pasti. 

2) Dzari>‘ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. 

3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung 

kemashlahatan. 

4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung 

kemashlahatan. Tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan 

membawa kepada sesuatu yang dilarang.
48

 

Ditempatkannya dzari>‘ah sebagai salah satu dalil dalam 

menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, 

mengandung arti bahwa meskipun syara‟ tidak menetapkan secara jelas 

                                                           
48

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, 135 



 

 

mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan 

sebagai washilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka 

hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum washilah itu adalah 

sebagaimana hukum yang ditetapkan syara‟ terhadap perbuatan pokok. 

Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Alquran 

yang mengisyaratkan kearah itu. Misalnya, QS. Al-An‟am ayat 108. 

َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو فَ َيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغْْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزي َّنَّا 
ْم َمْرِجُعُهْم فَ يُ َنبِّئُ ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  ( ١٠٨)ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم ُُثَّ ِإََل َرِّبِِّ

 

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 

mereka kerjakan. 
 

Dari contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang 

dapat menyebabkan sutau yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya 

perbuatan itu boleh hukumnya. 
49

 

11. Kaidah Fiqih (Qawaid Fiqhiyyah) 

Qawaid merupakan bentuk jama‟ dari qa‟idah, yang kemudian dalam 

bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau 

patokan. Sedangkan dalam tinjauaan terminology menurut mayoritas ulama 

ushul fiqih kaidah yaitu hukum yang biasa berlaku yang berbaginnya. Kaidah 

fiqih adalah ringkasan-ringkasan yang sangat pendek dari berbagai aturan 

fiqih. Kaidah-kaidah fiqih adalah pernyataan-pernyataan yang dirumuskan 
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dalam bentuk hukum yang akurat yang mengilustrasikan gambar umum dari 

sifat, semangat, filsafat dan tujuan hukum Islam. Kaidah fiqih berfungsi dalam 

mengelompokkan dan mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan fiqih yang 

identik di bawah aturan-aturan yang universal dan menyeluruh. 

Status hukum kaidah fiqih adalah sebagai berikut: 

a. Pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan teks hukum seperti Alquran dan 

hadist Rasul. 

b. Sebagian ahli fiqih membolehkan menjadikan qawaid fiqhiyah sebagai 

dalil dalam memutuskan suatu perkara. 

c. Qawaid fiqhiyyah berkekuatan hukum hanya saja sifatnya tidak 

independen. 

Kaidah fiqhiyah dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Kaidah fiqih menurut fungsinya. Dari segi fungsi, kaidah fiqh dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu sentra dan marginal. Kaidah fiqih yang 

berperan sentral, karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang 

begitu luas. Kaidah ini dikenal sebagai al-Qawaid al-Kubra al-Asasiyyat, 

umpamanya: “adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 

hukum” kaidah ini mempunyai beberapa turunan kaidah yang berperan 

marginal, diantaranya: “sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan 

seperti ditetapkan dengan naskh” dengan demikian, kaidah yang berfungsi 

marginal adalah kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit 

seingga tidak dihadapkan dengan furu‟. 



 

 

b. Kaidah fiqh mustasnayat. Dari sumber pengecualian, kaidah fiqh 

dibedakan menjadi dua yaitu: kaidah yang tidak memiliki pengecualian 

dan yang mempunyai pengecualian. Kaidah fiqh yang tidak punya 

pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad Saw. Umpamanya adalah 

“bukti dibebankan kepada penggugat kepada tergugat”. Kaidah fiqh 

lainnya adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah yang 

tergolong pada kelompok yang terutama diikhtilafkan oleh ulama. 

c. Kaidah fiqh segi kwalitasnya dibagi menjadi 3 yaitu: 

1) Kaidah kunci. Maksudnya adalah bahwa seluruh kaidah fiqh pada 

dasarnya, dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu: “menonak 

kerusakan (kejelekan) dan mendapatkan maslahat” kaidah tersebut 

merupakan kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adlaah 

upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia 

mendapatkan kemaslahatan. 

2) Kaidah asasi adalah kaidah fiqh yang tingkat kesahihannya diakui 

oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah fiqh tersebut adalah 

“Perbuatan/perkara itu tergantung pada niatnya”. “Keyakinan tidak 

hilang dengan keraguan”. “Kesulitan mendatangkan kemudahan”. 

“Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum”. 

3) Kaidah fiqh yang diterima oleh semua alairan hukum sunni. Kaidah 

fiqh yang diterima oleh semua aliran hukum sunni adalah majallah al-

ahkam al-adliyyat. Kaidah ini dibuat di abad XIX M, oleh lajnah 

fuqaha usmaniah. 



 

 

BAB III 

PENDAPAT MADHHAB H}A>NAFI>YAH DAN MADHHAB  

SHĀFI’ĪYAH TENTANG BAY’ WAFĀˋ 

 

A. Bay’ Wafāˋ Menurut Madhhab H}a>nafi>yah 

1. Pengertian bay’ wafāˋ 

Menurut madhhab H}a>nafi>yah bay’ wafāˋ adalah suatu akad di 

mana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang 

yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat 

dipindah-pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga 

barang tersebut, maka ia dapat meminta kembali barang itu dengan harga 

awal. Memang jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas. 

Karena memang, definisi dari jual beli itu sendiri adalah membeli kembali 

barang yang telah dibeli pembeli kepada penjual dengan disertai tenggang 

waktu. Seperti yang dikatakan Ibnu Abidi>n berikut ini:
50

 

َما َلْو تَ َواُضَع َعَلي الَوفَاِء  َ ْبَل اْلَعْقِد ُُثَّ َعَقَدا َخالًِيا َعْن َشْرِط :  ُ ْلتُ  َوَمَفاُدُه َاْنِْ
ُرِر ُ ْوَرتُوُ  ًعا ِلدُّ َرَ  لِْلُمَواَضَعِة  َوبَ ْيُع اْلَوفَاِء  ََكْرتُُو ُىَنا تَ ب ْ : الَوفَاِء فَاْلَعْقُد َجااِ ٌز َوالَ ِعب ْ

َعُو اَْلَعْ َ بِاَْلٍ  َعَلي َعْنُو ِاَ ا َردَّ َعَلْيِو اَْلِعْ َ   51.اَْن يَِبي ْ
 

Artinya: “Saya berkata, seandainya ada dua orang yang sepakat 

melakukan perjanjian wafa‟ sebelum akad jual beli, setelah itu 

baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata 
wafāˋ di dalamnya, maka akad jual beli dianggap sah. 

Contohnya sebagai berikut. Jika ada orang pertama menjual 

barang kepada orang ke dua, dengan harga 1000, dengan 
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syarat kelak orang pertama menebus barang tersebut maka 

orang ke dua harus memberikan barang tadi kepada orang 

pertama dengan harga semula.” 

 

Sedangkan Sayyid Sa>biq mengatakan bahwa bay’ wafāˋ adalah 

orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) 

dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka 

barang itu dikembalikan kembali.
52

 

2. Dasar hukum bay’ wafāˋ 

a. Dasar Alquran 

 53 الرِّبَا َوَ رَّ َ  اْلبَ ْيعَ  اللَّوُ  َوَأَ لَّ 
Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.
54

 

 

( ٨٤ )َسِبيال أَْىَدى ُىوَ  ِبَنْ  أَْعَلمُ  فَ َربُُّكمْ  َشاِكَلِ وِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكلٌّل  ُ لْ 
Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 

masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalanNya. 

 

b. Dasar Hukum Berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw 

ُهْم  َاَل  ِه َرِضَي اهللُ َعن ْ َرُسْوُل اهلِل َعَلْيِو : َوَعْن ُعَمَر ْبُن ُسَعْيِب َعْن اَبِْيِو َجدِّ
َوَسلَُّم الَ َيَِلُّ َسَل ٌز َوبَ ْيعٌز َوالَ َشْر َطِن  ِِف َوَ حََّحُو ال  ِّْرِمِذى اْبِن ُخَرْْيَُة 

َفُة َعْن ُعَمَر َواْلَمْذُكْوَر بَِلْفِ   َى َعْن بَ ْيٍع َوَشْرطٍ   َواْاَاِاُم َوَاْخَرَجُو ِمْن َاْ  َ ِني ْ
 

Artinya: “’Umar bin su’aib dari ayahnya dari kakenya mengatakan 

Rasulullah Saw bersabda: tidak dihalalkan salaf (utang) 

dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam 

penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa 
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yang tidk bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada 

padamu.”
55

 
 

َا اْلبَ ْيَع َعْن تَ رَااٍ   ٍا َّ
Artinya: “Jual beli itu atas dasar suka sama suka”

56
 

 

3. Rukun dan Syarat bay’ wafāˋ 

Menurut madhhab Ḥānafi>yah rukun jual beli ada 2 yaitu: 

a. Ija>b 

b. Qabu>l 

Ija>b menurut madhhab Ḥānafi>yah adalah perkataan atau perbuatan 

yang menunjukan adanya kerelaan yang diungkapkan sebagai penawaran 

oleh salah satu dari dua orang yang mengadakan kontrak (perjanjian), 

seperti seorang penjual berkata: “Aku menjual (barang ini)” atau seperti 

seorang pembeli mengatakan: “Aku membeli (barang tersebut).” 

Qabu>l adalah perkataan yang diungkapkan sebagai jawaban dari 

salah satu dari dua orang yang mengadakan kontrak, mungkin itu 

diungkapkan oleh penjual atau oleh pembeli.
57

  

Syarat bay’ wafāˋ menurut madhhab H}a>nafi>yah adalah 

a. Syarat terjadinya akad 

Syarat terjadinya akad adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan 

syara‟. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang 

syarat ini, ulama H}a>nafi>yah menetapkan 4 syarat, yaitu: 
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1) Syarat ‘aqid (orang yang beraqad) 

‘Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Berakal dan mumayyiz 

Ulama H}a>nafi>yah tidak mensyaratkan harus baligh. Tas}arru>f 

yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara 

umum terbagi tiga: 

(1) Tas}arru>f yang bermanfaat secara murni, seperti hibah. 

(2) Tas}arru>f yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak 

sah talak oleh anak kecil. 

(3) Tas}arru>f yang berada di antara kemanfaatan dan 

kemadharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi 

atas seizing wali. 

b)  Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan 

seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang 

menjual dan membeli. 

2) Syarat dalam akad 

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ija>b dan 

qabu>l. Namun demikian, dalam ija>b dan qabu>l terdapat tiga syarat 

berikut ini:  

a) Ahli akad 

Menurut ulama H}a>nafi>yah seorang anak yang berakal dan 

mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat 

menjadi ahli akad. 



 

 

b) Qabu>l harus sesuai dengan ija>b 

c) Ija>b dan qabu>l harus bersatu, yakni berhubungan antara ija>b 

dan qabu>l walaupun tempatnya tidak bersatu.
 58

 

3) Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ija>b dan qabu>l 

4) Ma’qud ‘alaih (obyek akad) harus memenuhi empat syarat: 

a) Ma’qud ‘alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang 

yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli 

buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang 

masih dalam kandungan.  

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yaitu benda yang mungkin 

dimanfaatkan dan disimpan. 

c) Benda tersebut milik sendiri. 

d) Dapat diserahkan. 

b. Syarat Pelaksanaan Akad 

1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad. 

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain. 

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau 

barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, 

kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli 

yang ditangguhkan. 

Berdasarkan pelaksanaan akad dan penangguhan, jual beli 

terbagi dua yaitu jual beli nafid} dan jual beli mauqu>f. Jual beli 
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nafid} adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah 

memenuhi syarat dan rukun jual beli shingga jual beli tersebut 

dikategorikan sah. Jual beli mauqu>f adalah jual beli yang dilakukan 

oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan akad, 

yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti 

jual beli fud}u>l (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). 

Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fud}u>l 

dianggap sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan 

dipandang batal.
59

 

c. Syarat Sah Akad 

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus: 

1) Syarat umum 

Yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan semua 

bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara‟. Di antaranya adalah 

syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar 

kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan 

dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang 

merusak lainnya. 

2) Syarat khusus 

Yaitu syarat-syarat yang harus ada pada barang-barang 

tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut: 
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a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada 

jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan 

akan rusak atau hilang. 

b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. 

c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual 

beli yang bendanya ada di tempat. 

d) Terpenuhi syarat penerimaan. 

e) Harus seimbang dalam timbangan, yaitu dalam jual beli yang 

memakai ukuran atau timbangan. 

f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang 

masih berada di tangan penjual. 

d. Syarat Lujum (Kemestian) 

Syarat ini hanya ada satu yaitu akad jual beli harus terlepas atau 

terbebani (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan 

akan menyebabkan batalnya akad.
60

 

4. Pendapat Madhhab H}a>nafi>yah tentang bay’ wafāˋ 

Dalam kitabnya, Ibnu Abidin mengatakan bahwa bay’ wafa >’ tidak 

sama dengan rahn (jaminan utang). Karena al-rahn dalam Islam hanya 

merupakan jaminan. Sementara barang yang di rahn kan tidak dapat 

dimanfaatkan oleh pemberi utang. Hal ini sesuai dengan hadith Rasulullah 

Saw dari Abu> Huraira>h yang diriwayatkan oleh Al-Haki>m, Ibnu Maja>h, 

Ibnu Hibba>h dan Al-Baihaqi> yang menyatakan bahwa pemegang barang 
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yang dijadikan jaminan sebagai jaminan hutang pada prinsipnya tidak 

boleh dimanfaatkan barang jaminan itu, kecuali jika dijadikan jaminan 

utang itu adalah hewan ternak. (HR. al-Bukha>ri>, al-Tirmidhi>, dan Abu> 

Da>ud dari Abu> Huraira>h).
61

 

Karena akad bay’ wafa>’ sejak semula telah ditegaskan sebagai jual 

beli, maka penjual dengan bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja 

pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain, selain kepada 

penjual semula. Karena baranag yang berada di tangan pemberi utang 

selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik tanah telah 

mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) 

pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kepada 

penjual. Dengan cara bay’ wafa >’ ini, kemungkinan terjadinya riba dapat 

dihindarkan. 

Secara sosio histori, munculnya akad jual beli al-wafa>’ 

dilatarbelakangi oleh keengganan para pemodal untuk memberikan 

pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan akad al-

wafa>’ ini kebutuhan orang yang tidak punya modal terpenuhi dan 

kepentingan orang kaya terakomodasi.
62

 

5. Istinba>t} hukum bay’ wafāˋ menurut Madhhab H}a>nafi>yah 

Seorang faqih (ahli fiqh) baru melaksanakan ijtihat apabila dalam 

suatu peristiwa atau masalah yang terjadi tidak ditemukan dasar hukum 

yang jelas menerangkan hal tersebut, baik petunjuk melalui nash yang 
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terdapat dalam Alquran maupun hadi>th. Hal ini dilakukan sebagai bukti 

bahwa manusia secara kodrati dibekali kemampuan jasmanai dan rohani. 

Kemampuan rohani berfungsi untuk memahami terhadap apa yang dilihat 

oleh panca indra manusia, dan dialami oleh pikiran, sekaligus juga 

berfungsi untuk merespon terhadap hal yang baru terjadi tersebut, 

meskipun tidak ada petunjuk yang jelas dari nash. Diharapkan dari respon 

yang diberikan oleh akal melalui kemampuan rohani dan diwujudkan 

melalui tindakan, maka diharapkan seorang manusia akan memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.
63

 

Madhhab H}a>nafi>yah sangat menekankan aspek rasionalitas dan 

moral dalam beristinba>t hukum. Aspek rasional moral ini digunakan untuk 

mencari hakikat serta inti persoalan dan pengenalan terhadap alasan („illat) 

serta hukum-hukum di balik teks yang tertulis. 

Ibnu Abidi>n dalam kitabnya Raddul Muh}ta>r juga menggunakan 

qiyās dan ‘urf sebagai dasar hukum, seperti umumnya madhhab 

H}a>nafi>yah. Jika keduanya tidak dapat digunakan, Ibnu Abidi>n 

menggunakan istihsān. Meskipun demikian, tidak berarti ketiganya 

didahului dari nash. Penggunaan porsi akal menjadi longgar dalam 

menetapkan hukum. 

Ibnu Abidi>n juga memiliki sikap keras dan tegas terhadap bid’ah. 

Oleh karena itu, beliau selalu mewaspadai terhadap berbagai bid’ah yang 

muncul, dan selalu berpedoman pada sunnah Rasulullah Saw sikap ini 
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sangat dipengaruhi oleh Abū  H}anīfah yang berprinsip setiap hal yang baru 

dalam urusan ibadah adalah bid’ah.
64

 

Seperti halnya penganut pembangun madhhab H}anafi> lainnya 

dalam beristinba>t} hukum. Pertama-tama yang dirujuk adalah Alquran, 

selanjutnya kepada sunnah Nabi Saw. Jika dalam kedua sumber tersebut 

tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada ijma>’ sahabat. Jika 

para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat 

tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka. 

Madhhab H}anafi> tidak terikat dengan pendapat para tabi‟in, karena 

dipandang sama-sama mampu untuk berijtihat. Artinya, apabila hukum 

suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka baru 

dilakukan ijtihad.
65

 

Dalam penjelasan yang lain, diterangkan bahwa pegangan Ima>m 

Abū  H}ani>fah sebagaimana berikut: 

َفَة َاْخذٌز بِا لث َِّقِة َوِفرَارٌز ِمَن ْلُقُبِح َوالنَّْظُر ِِف ُمَعاَماَلِت النَّاِس  َكاَلُ  َاِب َ ِني ْ
َوَمااْس َ َقاُمْوا َعَلْيِو َوَ َلُو َعَلْيِو اُُمْورُُىْم ُْيِْضى ااْلَْمَر َعَلى اْلِقَياِس فَِاَ ا  َِبَح اْلِقَياُس 
َها َعَلى ِاْسِ ْحَساِن َماَداَ  ُْيِْضى َلُو فَِإ اَ َلَْ ُْيْضْي َلُو ُرْجَع ِاََل َما يَ  َ َعاَمُل  ُْيِضي ْ

وََكاَن يُ ْوِ ُل ااَِْدْيَث اْلَمْعُرْوَف ُُثَّ يَِقْيُس َعَلْيِو َماَداَ  اْلِقَياُس َسااًِغا . اْلُمْسِلُمْوَن ِبوِ 
ْسِ ْحَساِن اَي َُّهَما َكاَن اَْوَفُ  َرْجَع اِلَْيوِ   66ُُثَّ يَ ْرِجُع ِاََل ااْلِ

Artinya: “Pendirian Ima>m H}anafi> ialah mengambil yang diyakini dan 

dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan 
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muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan 

maslahah bagi manusia, ia menjalankan urusan atas qiya>s. 

Apabila qiya>s tidak baik dilakukan, ia melakukan dengan 

istihsa>n, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat 

dilakukan, ia kembali kepada ‘urf masyarakat muslim. Dan ia 

mengamalkan h}adith yang sudah terkenal dan kemudian ia 

mengqiyaskan sesuatu kepada h}adith itu selama qiya>s dapat 

dilakukan. Kemudian ia kembali kepada istihsa>n, di antara 

keduanya yang lebih tepat, kembalilah ia kepadanya.” 

 

Ima>m Abū  H}ani>fah  memegangi riwayat orang yang dipercayai 

dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan mualamah dan 

adat serta ‘urf mereka itu. Beliau lebih memegangi qiya>s, namun kalau 

dalam suatu masalah tidak baik didasarkan atas qiya>s, maka beliau 

memegangi istihsa>n, selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau 

tidak beliau berpegang pada adat dan ‘urf.67
 

Yang membedakan dasar-dasar pemikiran madhhab H}a>nafiya>h 

dengan ulama-ulama lainnya terkait pada kegemaran menyelami suatu 

hukum. Mencari tujuan-tujuan moral kemaslahatan yang merupakan 

tujuan utama disyariatkannya suatu hukum. 

Pendirian madhhab H}a>nafiya>h adalah mengambil yang sudah 

diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan muamalah 

manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi manusia. Beliau 

melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Alquran, sunnah, 

ijma>’ dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiya>s), beliau 

melakukannya atas dasar istihsa>n selama dapat dilakukannya. Apabila 

tidak dapat dilakukan istihsa>n, maka beliau kembali kepada ‘urf  manusia. 
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Menurut bahasa istihsān adalah memandang baik sesuatu. 

Sedangkan menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama H}a>nafi>yah   

sebagai metode ini adalah beralih dari suatu ketetapan qiya>s pada hasil 

qiya>s lain yang lebih kuat atau mentakhsish qiya>s dengan dalil lain yang 

lebih kuat. Dengan demikian kajian istihsān berada dalam ruang lingkup 

metode qiya>s.
68

 

Istihsān ‘urf yaitu istihsān berdasarkan kebiasaan yang berlaku 

umum. Misalnya sewa pemandia dengan harga tertentu dengan tanpa 

pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu yang dihabiskan. 

Menurut qiya>s hal tersebut tidak boleh dilakukan, sebab objek akad ija>rah 

harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut 

istihsān hal itu boleh lantaran kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat 

tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang digunakan.
69

 

Alasan yang dipakai untuk mengesahkan akad bay’ wafāˋ ini 

adalah istihsān ‘urf yaitu menjustifikasikan suatu permasalahan yang telah 

berlaku umum dan dipandang dengan baik di tengah-tengah masyarakat. 

Akad ini dipandang sebagai sebuah kasus yang telah berjalan di 

masyarakat melihatnya sebagai suatu yang baik dan tidak mengandung 

madlarat. Sehingga bay’ wafāˋdianggap sah.
70
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B. Bay’ Wafāˋ Menurut Madhhab Shāfi’īyah 

1. Pengertian bay’ wafāˋ 

Secara etimologis, wafāˋ (menepati) berlawanan makna dengan al-

ghadr (khianat, tidak menepati janji). Wafāˋ bi ‘ahd artinya dia 

memberikan hak laki-laki itu secara sempurna. Dinamakan wafāˋ karena 

pembeli wajib menepati dengan syarat. Adapun bay’ wafāˋ secara 

terminologis adalah jual beli yang dilangusungkan dua pihak yang 

dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali 

oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Apabila 

pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi utangnya 

sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang 

tersebut harus diserahkan kepada penjual.
71

 

2. Dasar hukum bay’ wafāˋ 

a. Dari Alquran 

  الرِّبَا َوَ رَّ َ  اْلبَ ْيعَ  اللَّوُ  َوَأَ لَّ 
Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.  

 

( ٨٤ )َسِبيال أَْىَدى ُىوَ  ِبَنْ  أَْعَلمُ  فَ َربُُّكمْ  َشاِكَلِ وِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكلٌّل  ُ لْ 
Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 

masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalanNya. 
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b. Dari H}adith 

ُهْم  َاَل  ِه َرِضَي اهللُ َعن ْ َرُسْوُل اهلِل َعَلْيِو : َوَعْن ُعَمَر ْبُن ُسَعْيِب َعْن اَبِْيِو َجدِّ
َوَسلَُّم الَ َيَِلُّ َسَل ٌز َوبَ ْيعٌز َوالَ َشْر َطِن  ِِف َوَ حََّحُو ال  ِّْرِمِذى اْبِن ُخَرْْيَُة 

َفُة َعْن ُعَمَر َواْلَمْذُكْوَر بَِلْفِ   َى َعْن بَ ْيٍع َوَشْرطٍ   َواْاَاِاُم َوَاْخَرَجُو ِمْن َاْ  َ ِني ْ
 

Artinya: “‟Umar bin Su’aib dari ayahnya dari kakenya mengatakan 

Rasulullah Saw bersabda: tidak dihalalkan salaf (utang) 

dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam 

penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa 

yang tidk bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada 

padamu.”
72

 
 

َا اْلبَ ْيَع َعْن تَ رَااٍ   ٍا َّ
Artinya: “Jual beli itu atas dasar suka sama suka”

73
 

 

3. Rukun dan syarat bay’ wafāˋ 

Rukun jual beli menurut madhhab Shāfi’īyah ada tiga macam, yaitu: 

a. Akad (ija>b dan qabu>l) 

Akad artinya persetujuan penjual dan pembeli. Contohnya, 

“aku menjual barangku dengan harga sekian.” Kata si penjual, “aku 

beli barangmu dengan harga sekian,” sahut si pembeli. Perkataan 

penjual dinamakan ija>b dan perkataan si pembeli dinamakan qabu>l. 

jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ija>b qabu>l dilakukan. Hal 

ini karena ija>b dan qabu>l menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. 

Pada dasarnya ija>b dan qabu>l itu harus dilakukan dengan lisan. Akan 

tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang 
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yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-

menyurat yang mengandung arti ija>b dan qabu>l itu. 

b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual) 

c. Ma’qud ‘alaih (uang dan barang) 

Syarat jual beli menurut madhhab Shāfi’īyah adalah: 

a. Syarat sah ija>b qabu>l ada 4 yaitu: 

1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh 

diam saja setelah si penjual menyatakan ija>b, atau sebaliknya. 

2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain. 

3) Tidal dita‟likkan. Umpamanya, “jika bapakku telah mati, barang 

ini akan kujual kepadamu”. 

4) Tidak dibatasi waktu. Umpamanya, “aku jual barang ini kepadamu 

untuk sebulan ini saja”. 

Jual beli seperti ini tidak sah karena suatu barang yang sudah 

dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si 

penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.
74

 

b. Syarat orang yang berakad ada 2 yaitu: 

1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad 

anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli 

tasarruf (pandai mengendalikan harta). Oleh karena itu, hrta benda 

yang dimilikinyapun tidak boleh diserahkan kepadanya. 
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2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, 

bukan untuk penjual. Karena kalau di dalam sesuatu yang dibeli 

tertulis firman Allah Swt walaupun satu ayat, seperti membeli 

Alquran atau kitab-kitab h}adi>th Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli 

adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual 

kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan 

kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu 

yang sudah dibelinya. Allah Swt melarang keras kepada orang-

orang mukmin member jalan bagi orang kafir untuk menghina 

mereka. 

c. Syarat barang yang diperjualbelikan ada 5 yaitu; 

1) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang 

najis, seperti anjing, babi, dan lain sebagainnya. 

2) Memberi manfaat menurut syara‟. Tidaklah sah 

memperjualbeliakan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. 

Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil 

kulitnya untuk disamak dijadikan sepatu, dan lainnya, namun tidak 

sah jika digunakan untuk permainan karena menurut syara‟ tidak 

ada manfaatnya.  

3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual 

binatang-binatang yang sudah lari tidak dapat ditangkap lagi atau 

barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya. 



 

 

4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing 

pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. 

5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus 

diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang 

menimbulkan keraguan salah satu pihak.
75

 

4. Pendapat Madhhab Shāfi’īyah tentang bay’ wafāˋ 

Dalam bay’ wafāˋ barang yang diperjualbelikan adalah barang 

tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, rumah, tanah, sawah dll. Dalam 

akad bay’ wafāˋ  ini mempunyai batas waktu yang terbatas misalnya satu 

tahun, dua tahun dan seterusnya tergantung kesepakatan. Apabila tenggang 

waktu tersebut telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari 

pembelinya. Barang yang telah dibeli boleh dimanfaatkan oleh si pembeli, 

hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain 

kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan 

pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang 

disepakati tersebut.
76

 Apabila pihak yang berutang telah mempunyai uang 

untuk melunasi utangnya sebesar harga semula pada saat tenggang waktu 

jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. 

Dalam fiqh Shāfi’i > tidak membolehkan transaksi jual beli ini, 

karena meskipun akadnya adalah jual beli akan tetapi yang terjadi adalah 

hubungan hutang piutang dengan jaminan, dan transaksi tersebut sama saja 

seperti rahn, dan juga merupakan jual beli bersyarat yang menggunakan 
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tempo waktu dalam penebusan barang, ini menyalahi dari hakikat jual beli 

yaitu hak milik sepenuhnya atas barang yang dibeli.  

5. Istinba>t} hukum bay’ wafāˋ menurut Madhhab Shāfi’īyah 

Ulama Shāfi’īyah berpendapat bahwa bay’ wafāˋ  fasid karena 

syarat penjual bahwa ia akan mengambil barang dagangannya lagi dari 

pembeli jika ia mengembalikan uang yang telah dibayarkan, bertentangan 

dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli barang dagangan yang 

dibelinya yang bersifat permanen.
77

 

Hal ini sejalan pula dengan sebuah hadis Rasulullah Saw, “setiap 

utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah 

riba”. Karena akad bay’ wafāˋ  sejak semula telah ditegaskan sebagai jual 

beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut tanpa 

batasan waktu. 

Ulama fikih Sha>fi’i >  tidak melegalisasi jual beli ini, alasan mereka 

diantaranya:
78

 

a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, 

karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak 

milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. 

b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu 

harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia 

telah siap mengembalikan uang seharga penjualan semula. 
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c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw 

maupun di zaman sahabat. 

Adapun dasar atau dalil oleh ulama Sha>fi’i >  mengenai ketidak 

bolehan bay’ wafāˋ  ada dua yaitu: 

a. Berpegang pada kaidah fikih 

َبا ِا 
َ
 اَْلَمَفا ِ ِد َواْلَمَعاِا اَل ِلْ َ ْلَفا ِ  َو ْا 

 

Artinya : “yang jadi pegangan dalam akad (kontrak) adalah tujuan 

dan maknanya, bukan lafadh dan susunan redaksinya”.
79

 

 
Maksud dari kaidah ini bahwa tujuan atau makna adalah 

hakikat dan tiang utama dalam sebuah akad. Sedangkan lafadh dan 

redaksi kalimat adalah sebuah pengantar atau kulit luar yang akan 

membawa kepada inti yang dimaksud. Akan tetapi, ini berarti bukan 

mengabaikan lafadh-lafadh secara keseluruhan, karena lafadh-lafadh 

itu merupakan makna dan sarana untuk mengungkapkannya. Karena 

itu yang diperhatikan pertama kali adalah makna-makna dhahir dari 

lafadh-lafadh itu. Apabila sulit untuk disatukan antara lafadh dengan 

makna yang dimaksud oleh kedua orang yang melakukan akad, maka 

dikembalikan kepada makna atau tujuan yang dimaksud dan 

dikesampingkan aspek lafadhnya sesuai dengan dalalah atau qarīnah. 

b. Berpegang pada dalil sadd al-zari‟ah, yaitu untuk mencegah terjadinya 

riba. 
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalil dari ulama 

Sha>fi’i >  tidak membolehkan bay’ wafāˋ  merupakan bentuk jual beli 

akan tetapi jika kita memperhatikan dari tujuan dan pelaksanaan bay’ 

wafāˋ  merupakan perpaduan antara jual beli, ija>rah, dan rahn. Jika 

dalam pelaksanaannya bay’ wafāˋ  merupakan jual beli yang bersyarat 

yang mengharuskan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya 

setelah ditebus atau dilunasi pembayarannya oleh si pemilik barang, 

jadi pelaksanaan bay’ wafāˋ  ini juga merupakan jual beli yang 

bersyarat yang telah dilarang Rasulullah.
 80
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BAB IV 

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BAY’ WAFĀˋ DALAM 

PEMIKIRAN MADHHAB HA>NAFI>YAH DAN MADHHAB SHA>FI’I>YAH 

 

 

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Madhhab Ha>nafi>yah Dan 

Madhhab Sha>fi’i>yah tentang Bay’ Wafāˋ   

1. Analisis persamaan Pendapat Madhhab Ha>nafi>yah Dan Madhhab 

Sha>fi’i>yah tentang Bay’ Wafāˋ   

Dari segi persamaan, Madhhab Ha>nafi>yah dan Madhhab 

Sha>fi’i>yah mempunyai persamaan dari segi pengertian bay’ wafāˋ yaitu, 

jual beli di mana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada 

seorang yang meiliki uang cash. Barang tersebut tidak boleh dipindah-

pindahkan dengan kesepakatan bahwa, kapan ia dapat mengembalikan 

harga barang tersebut sesuai harga awal yang disepakati kedua belah pihak 

dalam tenggang waktu yang mereka sepakati. 

2. Analisis Perbedaan Pendapat Madhhab Ha>nafi>yah Dan Madhhab 

Sha>fi’i>yah tentang Bay’ Wafāˋ   

Adapun yang membedakan antara Madhhab Ha>nafi>yah dan 

Madhhab Sha>fi’i>yah tentang bay’ wafāˋ  adalah:  

a. Dari segi rukunnya. Menurut jumhur ulama‟ rukun jual beli ada 4 

yaitu: ‘a>qidayn (penjual dan pembeli), s}ighat (ija>b dan qabu>l), ada 

barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam suatu 

perjanjian jual beli rukun mempunyai kedudukan penting dan harus 



 

 

terpenuhi, sebab andai kata tidak di penuhi dari salah satunya, maka 

perjanjian jual beli tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai 

perbuatan jual beli. Namun, menurut Madhhab Ha>nafi>yah rukun bay’ 

wafāˋ  ada 2 yaitu ija>b dan qabu>l. Ija>b yaitu perkataan atau perbuatan 

yang menunjukan adanya kerelaan yang diungkapkan sebagai 

penawaran oleh salah satu dari dua orang yang mengadakan kontrak 

(perjanjian). Sedangkan Qabu>l adalah perkataan yang diungkapkan 

sebagai jawaban dari salah satu dari dua orang yang mengadakan 

kontrak, mungkin itu diungkapkan oleh penjual atau oleh pembeli. 

Menurut Madhhab Ha>nafi>yah seorang anak yang berakal dan 

mumayyiz (berumur tujuh tahun tetapi belum baligh) dapat melakukan 

jual beli beli, dan jual beli tersebut sah. Sedangkan menurut Madhhab 

Sha>fi’i>yah rukun bay’ wafāˋ  ada 3 yaitu akad (ija>b dan qabu>l) yaitu 

persetujuan antara penjual dan pembeli. orang yang berakad (penjual 

dan pembeli), dan ma’qu>t ‘alaih (uang dan barang). Dari salah satu 

syarat sahnya ija>b qabu>l menurut Madhhab Sha>fi’i>yah, jual beli yang 

dibatasi dengan waktu itu tidak sah, karena suatu barang yang sudah 

dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si 

penjual tidak berkuasa lagi atas barang tersebut. Menurut Madhhab 

Sha>fi’i>yah orang yang berakad harus baligh (berakal) agar tidak mudah 

ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh 

sebab mereka bukan ahli tas}arru>f (pandai mengendalikan harta). Oleh 



 

 

karena itu, harta benda yang dimilikinyapun tidak boleh diserahkan 

kepadanya. 

b. Menurut Madhhab Ha>nafi>yah bay’ wafāˋ  tidak sama dengan rahn 

karena dalam Islam rahn hanya merupakan jaminan utang. Sementara 

barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi 

utang. Sedangkan Madhhab Sha>fi’i>yah menyamakan bay’ wafāˋ  ini 

dengan rahn karena meskipun akadnya adalah jual beli akan tetapi 

yang terjadi adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan. Juga 

merupakan jual beli bersyarat yang menggunakan tempo waktu dalam 

penebusan barang. Hal ini menyalahi dari hakikat jual beli yaitu hak 

milik sepenuhnya atas barang yang dibeli.  

B. Analisis Istinba>t} Hukum Madhhab Ha>nafi>yah Dan Madhhab Sha>fi’i>yah 

tentang Hukum Bay’ Wafāˋ   

1. Istinba>t} adalah proses ijtihat para ulama untuk menemukan suatu hukum 

Islam yang baru. Dalam upaya istinba>t} tidak akan membuahkan hasil 

yang memadai tanpa pendekatan yang tepat. Madhhab Ha>nafi>yah sangat 

menekankan aspek rasionalitas dan moral dalam beristinba>t}. Alasan yang 

dipakai untuk mengesahkan akad bay’ wafāˋ ini adalah istihsān ‘urf yaitu 

menjustifikasikan suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan 

dipandang dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Istihsān adalah 

beralih dari suatu ketetapan qiya>s pada hasil qiya>s lain yang lebih kuat 

atau mentakhsish qiya>s dengan dalil lain yang lebih kuat. Istihsān ‘urfy 

adalah istihsān berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya 



 

 

sewa pemandian dengan harga tertentu dengan tanpa pembatasan air yang 

digunakan serta lamanya waktu yang dihabiskan. Menurut qiya>s hal 

tersebut tidak boleh dilakukan, sebab objek akad ijarah harus jelas 

sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut istihsān hal 

itu boleh lantaran kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat tidak 

menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang digunakan. Sama 

halnya dalam bay’ wafa>’, tidak boleh ada tenggang waktu dalam jual 

beli. Menurut qiya>s hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dalam 

syarat jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Namun, menurut 

istihsān hal itu boleh lantaran kebiasaan yang berlaku di dalam 

masyarakat untuk menghindari riba dalam jual beli. Sehingga Madhhab 

Ha>nafi>yah menghukumi bay’ wafa>’ ini boleh. 

2. Madhhab Sha>fi’i>yah menghukumi bay’ wafāˋ adalah fasid. Dalam 

menetapkan hukum bay’ wafāˋ ini, Madhhab Sha>fi’i>yah berlandaskan 

kepada h}adi>th Rasulullah Saw, “setiap utang yang dibarengi dengan 

pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba”. Juga berpegang pada 

kaidah fikih: 

َبا ِا 
َ
 اَْلَمَفا ِ ِد َواْلَمَعاِا اَل ِلْ َ ْلَفا ِ  َو ْا 

 

Artinya : “yang jadi pegangan dalam akad (kontrak) adalah tujuan 

dan maknanya, bukan lafadh dan susunan redaksinya”.
81

 

 
Maksud dari kaidah diatas bahwa tujuan atau makna adalah 

hakikat dan tiang utama dalam sebuah akad. Sedangkan lafadh dan 
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redaksi kalimat adalah sebuah pengantar atau kulit luar yang akan 

membawa kepada inti yang dimaksud. Akan tetapi, ini berarti bukan 

mengabaikan lafadh-lafadh secara keseluruhan, karena lafadh-lafadh 

itu merupakan makna dan sarana untuk mengungkapkannya. Karena 

itu yang diperhatikan pertama kali adalah makna-makna dhahir dari 

lafadh-lafadh itu. Apabila sulit untuk disatukan antara lafadh dengan 

makna yang dimaksud oleh kedua orang yang melakukan akad, maka 

dikembalikan kepada makna atau tujuan yang dimaksud dan 

dikesampingkan aspek lafadhnya sesuai dengan dalalah atau qarīnah. 

Madhhab Sha>fi’i>yah juga berpegang pada dalil sadd al-zari‟ah, yaitu 

untuk mencegah terjadinya riba. 

 

 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat perbedaan 

antara pemikiran Madhhab Ha>nafi>yah dan Madhhab Sha>fi’i>yah tentang 

ketentuan bay’ wafāˋ dan  istinbāt} hukumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Madhhab H}a>nafi>yah membolehkan bay’ wafa>’ dan tidak termasuk 

larangan Rasulullah Saw, karena bay’ wafa>’ tidak sama dengan rahn 

(jaminan utang), karena al-rahn dalam Islam hanya merupakan jaminan 

utang, sementara barang yang dibuat jaminan tidak dapat dimanfaatkan 

oleh pemberi utang. Dalam bay’ wafa>’ pembeli boleh memanfaatkan 

barang jaminan tersebut. Sedangkan madhhab Sha>fi’i>yah tidak 

membolehkan bay’ wafa>’ karena meskipun akadnya adalah jual beli, akan 

tetapi yang terjadi adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan, dan 

transaksi tersebut sama saja seperti rahn dan juga merupakan jual beli 

bersyarat yang menggunakan tempo waktu dalam penebusan barang. Hal 

ini menyalahi dari hakikat jual beli yakni hak milik sepenuhnya atas 

barang yang dibeli.  

2. Adapun istinba>t} hukum bay’ wafāˋ menurut H}anafi>yah diperbolehkan 

dengan pengambilan dasar berpegang pada istihsa>n urfy, yakni 

menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan 

dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Akad ini dipandang sebagai 



 

 

sebuah kasus yang telah berjalan di masyarakat dan masyarakat 

melihatnya sebagai suatu yang baik dan tidak mengandung mudhorot. 

Sehingga bay’ wafāˋ dianggap sah. Sedangkan istinba>t} hukum menurut 

madhhab Sha>fi’i>yah yakni tidak membolehkan dengan dasar sebuah 

hadith Rasulullah Saw “setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan 

(untuk pemberi utang) adalah riba.” Juga berpegang pada kaidah fiqhiyyah 

“yang jadi pegangan dalam akad (kontrak) adalah tujuan dan maknanya, 

bukan lafadh dan susunan redaksinya” dan dalil Sadd al-Dzari>’ah, yaitu 

untuk mencegah terjadinya riba. 

 

B. Saran  

Kita harus bisa bersikap obyektif dalam segala hal, termasuk dalam 

hukum tertentu yang terkait dengan fiqh. Karena masalah fiqh sangat identik 

dengan perbandingan Ima>m Madhhab. Oleh karena itu pilih dan yakini salah 

satu dari Ima>m Madhhab tersebut. Ikuti pendapat salah satu dari mereka yang 

mengarah kepada kemaslahatan dan kemudahan tetapi tidak melanggar aturan 

syari‟at. Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Alqur‟an 

dan as-Sunnah yang merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam. 
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