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Jual beli kulit hewan kurban  itu tidak boleh walaupun menukar dengan 

apapun baik menukar dengan uang maupun menukar dengan dagingnya tetap 

termasuk jual beli menurut jumhur alasanya mengharamkan menjual beli kulit 

hewan kurban karena sudah menjadi milik Allah statu kepemilikan hewan kurban.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara kepada para tokoh agama, serta penjual kulit hewan kurban serta pihak-

pihak lain yang mengetahui tentang praktek jual beli   kulit hewan kurban  di Desa 

Tugurejo, mencari dasar-dasar hukum yang ada di dalam fikih untuk mencermati 

masalah yang terjadi  di lapangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah 

praktek jual beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo, itu sesuai dengan hukum Islam atau belum. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama tentang 

jual   beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo yakni tokoh agama yang membolehkan jual beli kulit hewan kurban 

ataupun tokoh agama yang tidak boleh menjualbelikan kulit hewan kurban itu sama 

saja dikarenakan tujuan mereka sama. Dasar hukum yang dipakai para tokoh agama 

di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yakni berbeda-beda 

akan tetapi tujuan mereka sama yaitu untuk memanfaatkan kulit hewan kurban 

yang menggunakan dalil-dalil yang berbeda-beda yang mereka gunakan dan 

dijadikan rujukan. 
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PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI KULIT 

HEWAN KURBAN DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

 

Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam kehidupan sehari-hari selalu dihubungkan dengan ungkapan 

bahwa Islam itu way of life bagi pemeluknya. Pemaknaan bahwa Islam itu adalah 

way of life mempunyai arti yang mendalam dan intergral sebagai sebuah aturan, 

norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman 

dalam mengarungi kehidupan di dunia bagi manusia. Islam dalam pemahaman di 

atas berarti bahwa ajaran yang dikadung telah sempurna dan mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia. 

Pandangan hidup di atas membentuk pola hidup yang menjadi pedoman bagi 

umat Islam yang diajarkan dalam hukum Islam.
1
 Akal sebagai pengarah, 

pendorong, dan media untuk sampai kepada pemahaman posisi dan tujuan 

kehidupan. Manusia dituntut untuk menemukan hukum yang belum terdapat di 

dalam al-Quran dan as-Sunnah dengan akal serta dalil-dalil yang sudah ada dan 

sifatnya masih umum.
2
 

Untuk memahami hukum Islam adakalanya disebutkan secara tegas dan jelas 

sehingga seorang cukup dengan melaksanakan tanpa perlu ijtihad. Akan tetapi juga 

ada kalanya dalam bentuk dalil-dalil atau kaidah-kaidah secara umum sehingga 

diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk membenarkan 

hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang 

                                            
1
 Ali Yafie, Fikih Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), 2. 

2
 Fadlil Said An-Nadwi, Al-Waroqot (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), 13. 
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mendalam.
3
 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap hari manusia bergantung pada orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa terkecuali kehidupan dunia akhirat. Sistem 

Islam ini berusaha mendialektika nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah 

ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun 

dengan dialektika nilai materalisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang 

dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran 

transcendental di dalam sehingga akan bernilai ibadah. 

Perwujudan nilai ibadah dalam ekonomi Islam yang biasanya disebut dengan 

muamalah salah satunya tentang jual beli yang sesuai dengan ketetapan hukum 

Islam. Jual beli harus memenuhi syarat-syarat, dan rukun-rukun serta hal-hal lain 

yang ada hubungannya dengan jual beli.
4
 Jika salah satu syarat dan rukun jual beli 

tidak terpenuhi jual beli tersebut tidak sah. Adapun syarat dan rukun jual beli di 

antaranya bay (penjual), mustari (pembeli), sighat (ijab dan qobul), dan maqud „alaihi 

(benda atau barang).
5
 

ُ  ُ ْ ِ َ  َ  َ َ   ُ ْ ِ َ َ ُ  ِ ْ  َ   َ اَ  َ  ْ   َ 
“Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala 

kurban baginya”. (Al-Jami‟ Ash-Shagghir)
6
 

 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa„id disebutkan: 

ُ ْعَم   ْ  َ  قَ َ  َدة  َ ْ  َسِعْ    ِا  َ  ْ   َ    َ ْ   ََ ْرُ ُ  ْ  ِ  ى  ُ ْ ُ   َ َ  اَ  قَ اَ  َ َسَ  َ  َ َ ْ ِ   اُ  َصَ ى   َِ َ   َ َ  َ ْخبَ َر   
ُع ْ  َ  َ  ِ ْ ُ  ْ  َ   َ ُ ُ  ْ  َ ُ  ْ  ُ ِحُ ُ  َ ِ  ى   َِ َ َعُ  ْ   َ َ اٍ  َ  َ َ ِ   َ ْ  َ   َأَ  ِحى  اُُْ اَ   َْ ُ ُ  ْ    ه ى  اُُْ اَ   َِب  ْ

                                            
3
 Alaiddin Koto, Ilmu Fikih dan Ushul Fikil (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 12. 

4
 Muhammad bin Qosim al-Ghozy, Fathul Qorib, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 

1991), 338. 
5
 Rachmat Syafi‟I, Fikih Mu‟amalah (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 76. 

6
 Al-Jamia‟ Ash-Shagiir, 143. 
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َ  َ ْسَ ْم َ ُعْ   َ َ َصَ قُ ْ    َُ ُ ْ   َ  ْ ََ  ِحى ُُ ْ ِد ُعْ َ  ِِ  ِ ْ ُ  ْ     َ ُ ُ ْ   َ ْ ً   اُُْ ِ َه  ِ    ََ ْعُ  ْ      َ  َ َِب  ْ
    7  ََ َ َعُ  ْ 

 

“Bahwa Qatadah Ibn Nu'man memberitakan bahwa Nabi saw berdiri 

seraya bersabda: „Dulu saya memerintahkan kepada kamu sekalian agar 

kamu tidak makan daging kurban lebih dari tiga hari, untuk memberi 

kelonggaran kepadamu. Dan sekarang saya membolehkan kepada kamu 

sekalian, maka makanlah sekehendakmu; jangan kalian jual daging dam dan 

daging kurban. Makanlah dan shadaqahkanlah serta gunakanlah kulitnya 

dan jangan kalian menjualnya. Sekalipun sebagian daging itu kamu berikan 

untuk dimakan orang lain, namun makanlah apa yang kalian sukai‟.”   (H.R. 

Ahmad). 

 

Dari penjelasan hadits di atas dapat dipahami larangan menjual kulit hewan, 

kurban dalam hadits di atas bersifat umum, artinya mencakup segala bentuk jual 

beli kulit kurban, baik menukar kulit dengan uang, maupun menukar kulit dengan 

selain uang (misalnya dengan daging). Semuanya termasuk (malin bi malin). Maka 

penukaran kulit kurban dengan selain dinar dan dirham (uang), misalnya kulit 

kurban ditukar dengan daging, tetap termasuk jual beli juga. Menurut jumhur 

alasan mengharamkan menjual kulit hewan kurban karena sudah milik Allah, dan 

status kepemilikan hewan kurban. Ketika hewan disembelih hilanglah kepemilikan 

kurban dari pekurban. Maka dari itu, pekurban atau wakilnya menjual kulit kurban, 

sama  

Di desa Tugurejo terdapat penjualan kulit hewan kurban terutama di masjid-

masjid. Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli syariat Islam 

harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan sosial 

masyarakat akan terwujud. Alasan kemenarikan menggali pendapat tentang para 

tokoh agama karena di Desa Tugurejo banyak tokoh agama yang lebih paham cara 

                                            

          
7
 Ibnu Hajar Al Asqalani Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari. (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2008), 371.   
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bermu‟amalah tetapi masih banyak praktek jual beli kulit hewan kurban yang 

masih banyak di masyarakat Desa Tugurejo.   

Adapun penulis memilih jual beli kulit hewan kurban di sini, karena 

masyarakat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut 

banyak terjadi jual beli kulit hewan kurban yang mana terjadi perbedaan pendapat 

tentang jaul beli klit hewan kurban. Sehingga meminta tokoh agama sebagai 

seorang yang dijadikan panutan untuk menyelesaikan masalah seputar agama. Dan 

tokoh agama di masyarakat pedesaan sangat dipatuhi oleh masyarakat setempat. 

Berangkat dari penjelasan di atas maka penulis mencoba meneliti bagaimana 

pandangan tokoh agama terhadap status jual beli kulit hewan kurban yang ada di 

Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, oleh karena itu penulis 

ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan 

judul: ”PANDANGAN TOKOH-TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI 

KULIT HEWAN KURBAN DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO” 

Penegasan Istilah 

Tokoh agama adalah seseorang ahli agama yang banyak berperan sebagai 

konsultan agama di lingkungan masyarakat terutama di daerah pedesaan, meskipun 

tidak memangku pesantren. 

1. Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang terhadap orang lain atas 

dasar rela sama rela.  

2. Kulit adalah lapisan tubuh yang paling luar. 

3. Hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban dan hari 

tasriq sebagai taqarub kepada Allah. 
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Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan para tokoh agama terhadap status jual beli kulit hewan 

kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana dasar hukum yang dijadikan hujah para tokoh agama terhadap jual 

beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pandangan para tokoh agama terhadap status jual beli kulit 

hewan kurban di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban di desa 

Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. 

Kegunaan Penelitian 

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah 

Dengan ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah 

ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran, khususnya tentang 

pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban, kepada semua 

pihak yang terkait dan membutuhkan. 

2. Kepentingan yang bersifat terapan 

Diharapkan studi ini dapat diajarkan untuk memahami dan mengetahui 

pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban menurut tokoh 

agama, dan berguna sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi ilmuwan yang 

ingin mendalami tentang pandangan tokoh agama terhadap jual kulit hewan 

kurban. 
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Kajian Pustaka 

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah jual beli secara 

umum banyak terdapat dalam berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca. Oleh 

karena itu peneliti melakukan telaah hasil pelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa kaiya ilmiah yang terdahulu. Berikut yang dapat penulis 

paparkan: 

Yang pertama kajian Nur Pujayanto tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Kulit Sapi dengan Sistem Kontrak di UD Camar Jaya Ponorogo, dengan 

rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kulit 

sapi di UD Camar Jaya Ponorogo dengan sistem kontrak dengan jagal sapi, 

kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga dalam jual 

beli kulit sapi di UD Camar Jaya Ponorogo dengan sistem kontrak dengan jagal 

sapi, bagaimana tinjauan hukun Islam terhadap wanprestasi jual beli kulit sapi di 

UD Camar Jaya Ponorogo dengan sistem kontrak dengan jagal sapi, jadi menurut 

uraian di atas dapat disimpulkan dalam teknis jual beli kulit sapi dengan sistem 

kontrak menunjukkan ketidak jelasan akad meskipun kedua belah pihak yang 

berakad sudah saling sepakat. Sehingga akad jual beli kulit sapi dengan sistem 

kontrak antara UD Camar Jaya dengan jagal sapi adalah tidak sah. Perubahan harga 

dalam jual beli kulit sapi dengan sistem kontrak adalah kesepakatan dalam akad, 

hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sistem ini bertujuan untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan, sehingga perubahan dalam hukum Islam 

membolehkan. Wanprestasi oleh jagal sapi adalah tidak mau menyerahkan 

sebagian atau sisa tanggungan penyerahan kulit sapi kepada UD Camar Jaya, 

permasalahan dapat disesaikan dengan musyawarah. 
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Kedua karya kajian Nur Leni Ayu Qomarah dengan judul Prakrtek Jual Beli 

Kulit Hewan Kurban Dalam Perspetaif Sosiologi Hukum Islam dengan rumusan 

masalah bagaimana proses transaksi jual beli kulit hewan kurban di kelurahan 

patang puluhan, bagaimana pendapat para tokoh atau ulama‟ tentang jual beli kulit 

hewan kurban, bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli kulit hewan 

kurban di kelurahan patang puluhan. Pelaksana jual beli kulit hewan kurban yang 

teijadi di Sana telah sesuai dengan rukun dan syarat akad transaksi yang dilakukan 

dengan nota yang telah disediakan oleh panitia sebagai tanda bukti transaksi jual 

beli yang sah. Praktek jual beli kulit hewan kurban dilakukan oleh organisasi 

pemuda Muhammadiyah jual beli kulit sapi teijadi pro dan kontra di kalangan 

ulama‟ baik itu ulama‟ fikih dan kontenpoler serta ulama‟ setempat. Ada ulama‟ 

yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan dalam jual beli kulit 

hewan kurban, menurut ulama‟ lain hasil keuntungan jual beli kulit hewan kurban 

dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Persengketaan jual beli kulit 

hewan kurban biasanya pada kesediaan penjual untuk menjual kulit hewan kurban 

dengan harga yang relatip lebih murah, persengketaan dapat diselesaikan dengan 

jalan kompromi. 

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang jual beli kulit 

hewan qurban dalam perspektif sosiologi hukum Islam, namun belum ada yang 

membahas mengenai pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban 

terhadap status dan dasar hukum jual beli kulit hewan kurban. Maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut yang 

kajiannya dalam sekripsi yang berjudul pandangan tokoh agama terhadap jual beli 

kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 



9 

 

 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Lokasi 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

reasech) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jenis penelitian 

yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang datanya 

di ambil atau dikumpulkan dari lapangan dimana kasus ini diteliti dari sudut 

pandang tokoh agama dan pelaku jual beli kulit hewan kurban di Desa 

Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, yang tertulis 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum dan diakhiri 

dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Induktif, yaitu menggunakan data 

yang bersifat khusus dengan kesimpulan yang bersifat umum. 

3. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang-orang yang dipercaya dalam 

memutuskan sesuatu hukum yang berada di desa Tugurejo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo pada umunmya di desa Tugurejo kecamatan Slahung 

kabupeten Ponorogo serta pihak-pihak yang dapat memberikan data secara 

objektif megenai pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan 

kurban. 

4. Data Penelitian 

a. Data tentang pandangan tokoh agama tentang status hukum jual beli kulit 
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hewan kurban di desa Tugurejo kecamatan Slahtmg kabupaten Ponorogo. 

b. Data tentang pandangan tokoh agama tentang dasar hukum dari Al- Quran 

dan hadits tentang jual beli kulit hewan kurban di desa Tugurejo kecamatan 

Slahung kabupaten Ponorogo. 

5. Sumber Data 

a. Sumber data primer adalah penelitian ini menggunakan sumber data primer 

yang terdiri dari beberapa tokoh diantaranya : 

1) Bapak Budi Nuryanto 

2) Bapak Suparlin 

3) Bapak Unhrng 

4) Bapak Eryanto 

5) Bapak Lasni 

6) Bapak Sumedi 

b. Sumber Data Sekunder adalah penelitian ini menggunakan pula buku- buku 

pendukung sekunder, untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun 

dan sebagai komperasi dari sumber data primer. Antara lain buku-buku 

mengenai jual beli dalam hukum Islam, kaidah-kaidah usul fikih, beberapa 

artikel ilmiah, ensiklopedi, dan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek 

peneliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Interview yaitu komunikasi yang dilaksanakan secara langsung antara 

pihak penggali data atau pengumpul data dengan informan. Adapun 

informannya adalah para tokoh agama yang dianggap mampu menguraikan 

permasalahan terkait dengan jual beli kulit hewan kurban di desa Tugurejo 

kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. 
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7. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembeli terhadap data yang terkumpul, terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lain 

beragam masing-masing kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematiskan paparan yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. 

8. Teknik Analisa Data 

Dalam mengelola dan membahas data yang diperoleh penulis 

menggunakan metode deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan 

teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan umum yang selanjutnya dikemukakan 

kenyataan yang pembahasan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar-dasar 

hukum yang ada di dalam fikih untuk mencermati masalah yang terjadi di 

lapangan. 

Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pebahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka 

penulis mengelompokkan menjadi lima bab masing-masing bab terbagi menjadi 

beberapa sub bab semuanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini mempakan gambaran untuk memberikan pola dasar 

pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi: Lantar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penulisan, 

sistematika pembahasan. 

BAB II :  HUKUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN JUAL 

BELI KULIT HEWAN KURBAN  . 

Bab ini merupakan landasan teori dan membahas tentang jual 

beli dalam hukum Islam tentang pengertian jual beli, dasar 

hukum jual, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam. jual 

beli, pendapat para ulama tentang jual beli kulit hewan kurban. 

BAB III  :  PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI 

KULIT HEWAN KURBAN DI DESA TUGUREJO 

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO. 

Bab ini membahas sekilas tentang latar belakang objek 

penelitian, yang, terdiri dari, sekilas tentang Desa Tugurejo 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, gambaran tentang 

status hukum dan dasar hukum  jual beli kulit hewan kurban di 

Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupeten Ponorogo. 

BAB IV :  PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI 

KULIT HEWAN KURBAN DI DESA TUGUREJO 

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO. 

Bab ini mempakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang 

meliputi: analisa tentang pandangan tokoh agama terhadap 

status hukum jual beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo 

Kecamata Slahung Kabuparten Ponorogo. Analisa Pandangan 

tokoh agama terhadap dasar hukum jual beli kulit hewan kurban 

di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 
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BAB V  :   PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran. 

Pengertian Jual Beli 

Jual beli (ب ع  ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan 

sesuatu yang lain). Kata (ب ع  ) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yaitu kata شر ء   (beli). Dengan demikian kata: (ب ع  ) berarti kata 

jual dan sekaligus kata beli.
8
 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi, di antaranya: Oleh Ulama‟ 

Hanafiyah didefinisikan dengan: 

 خص ص      ى م ا َ  ا    ب د

"Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu", 

 

atau :
9
 

خص ص  ف        ى     رغ ب  ب دا   ئ  

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat"
10

 

 

Sayyid Sabiq mendefinisikannya: 

   ر  ى سب ل   ى م ا   ا  ب دا

"Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka"
11

  

 

Imam An-Nawawi dalam menyampaikan definisi sebagai berikut: 

                                            
8
 M. Ali Hasan, Fikih Muamalah Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada), 113. 
9
 Mas‟adi Ghufron, Fikih Muamalah Konstektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119. 

10
 Ibid., 120. 

11
 Safi‟i Rahmat, Fikih Muamalah (Bandung Setia, 2001), 74. 
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 م ا   ا        

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik"
12

 

 

Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai berikut: 

 م       م        م ا  م ا  ب د  

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan 

pemilikan"
13

  

 

Unsur-unsur sebagai berikut.
14

 

a. Adanya unsur tukar menukar 

b. Adanya unsur pengalihan benda atau manfaat 

c. Adanya unsur ganti 

d. Adanya unsur suka sama suka atau rela sama rela 

e. Adanya cara yang dibenarkan 

Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai 

landasan yang amat kuat dalam Islam. 

Dalam, al-Quran Allah berfirman: 

    
  …….     

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al- 

Baqarah: 275)
15

 
     

   …….     

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu” (Al-Baqarah: 198).
16

 

                                            
12

 Ibid., 75. 
13

 Mas‟adi Ghufron, Fikih Muamalah Konstektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

119-120. 
14

 Ibid., 119-120. 
15

 Fadhal Bafadhal, Terjemah Syammmi al-Qur‟an (Bandung: Sygma Eka Media Arlkanema, 

2009), 275. 
16

 Ibid., 198. 
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Dan juga Firman Allah yang berbunyi: 

      

  ……….     

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu ... " (An-Nisa': 29).
17

 

 
Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2. Ada Sighat 

3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang 

Macam dan Bentuk Jual Beli
18

 

1. Macam-macam Jual Beli 

a. Jual beli barang dengan uang tuna seperti jual kain dengan dirham. 

b. Jual beli dengan sistem muqayadlah (jual barang dengan barang atau barter) 

seperti jual gula dengan beras. 

c. Jual uang dengan uang seperti yang terjadi pada bank. 

d. Jual utang dengan barang, yaitu jual salam (penjualan barang dengan kontan 

dan barangnya diserahkan kemudian) 

e. Jual beli dengan sistem musawamah yakni jual beli tanpa memperhatikan 

harga yang terdahulu. 

f. Jual beli dengan sistem murabahah (saling menguntungkan). 

g. Jual beli dengan sistem muwadia‟ah yaitu kebalikan dari jual beli 

murabahah. 

                                            
17

 Ibid., 429. 
18

 Atik Abidah, Fikih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 62-63. 
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2. Bentuk-bentuk jual beli:
19

 

a. Jual Beli yang Sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan shara‟. 

b. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rakun, 

atau yang tidak sesuai dengan shara' seperti jual beli yang dilakukan oleh 

orang gila atau anak kecil. 

c. Jual beli yang sah tapi terlarang 

d. Jual beli yang dilarang dan tidak sah akadnya 

Pengertian Kurban 

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata 

qaruba (fi‟il madhi) yaqrabu (fi‟il mudhari) quribanan (mashdar). Artinya, 

mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan 

maupun yang lainnya. Hukum Kurban. 

Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban 

1. Imam an-Nakha‟i, al-Auza‟i dan Imam Abu Hanifah berpendapat tentang 

kebolehan menukar kulit binatang qurban dengan mal (harta benda selain 

dirham dan dinar), sebagai bagian dari al-intifa‟ (pemanfaatan yang disepakati 

kebolehannya.
20

 

2. Imam As Syaukani: “Haram hukumnya menjual daging atau kulit qurban dan 

Islam hanya memperbolehkan untuk memanfaatkan dengan cara dimakan, 

disedekahkan serta menyimpannya.”21
 

3. Ar. Fakhruddin: menyatakan bahwa “Hadits riwayat Bukhari dan Muslim 

dari Ali bin Abi Tbalib menjelaskan tentang larangan mengambil sebagian 

                                            
19

 Suhendi, Fikih Muamalah, 76-77. 
20

 Syaikh Abdullah Ali Hasan, Taudhihul Ahkam Min Buluqhul Maram, Jus 6, 71. 
21

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, 278. 
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dari hewan qurban untuk biaya penyembelihan. Karena pengambilan sebagian 

dari bewan qurban hukumnya sama dengan menjual, sebab upab yang 

diterima oleb penjagal menjadi baknya. Sedangkan hadits yang melarang 

menjual kulit qurban dan adanya pemanfaatan seperti yang dikutip oleb Imam 

As Syaukani dalam kitab Nailul Authar adalah menjual kulit dengan maksud 

untuk upah atau hasil penjualan itu dikembalikan kepada orang yang 

berqurban dan bukan untuk shadaqab. Mengingat hal tersebut maka 

persoalannya terletak pada tujuan penjualan kulit hewan qurban. Oleh karena 

itu, jika tujuan penjualan kulit hewan qurban tersebut untuk shadaqoh agar 

lebih bermanfaat jika ditukarkan (dibelikan) kambing lain dan juga disembelih 

untuk qurban dengan pertimbangan maslahah al-mursalah (mencari nilai 

yang lebih bermanfaaat) tidaklah menjadi halangan. Demikian pula hasil 

penjualannya digunakan untuk keperluan kegiatan agama seperti pembagunan 

masjid dan untuk keperluan masjid lainnya.”22
 

4. Asjmuni Abdurrahman menjelaskan: “Pada prinsipnya, hendaknya mengenal 

kulit tidak dijual tetapi dibagikan bersama dagingnya. Dalam hal larangan 

menjual kulit hewan qurban itu perlu dipahami tentang “Ta'lilun Nash", 

artinya memahami Nash al-Quran atau hadits dengan landasankan pada illah 

yang terkandung didalam Nash. Dalam hadits nabi yang mengatakan bahwa 

shahibul qurban dilarang menjual kulit hewan qurban apabila hasil dari 

penjualannya kembali kepada shahibul qurban. Tetapi apabila hasil penjualan 

tersebut dibelikan hewan qurban dan dibagikan lagi tidak dilarang.”23
 

 

                                            
22

 Lajnan Ta‟lifi Wan Nasyr, Kumpulan Bahtsul Masail Fikih Bisnis (Pondok Pesantren 

Langitan, 2007), 23. 
23

 Almuhibah Dzawil Fadlol, Jus 4, 295. 
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PEMBAHASAN 

Pendapat  Tokoh Agama yang Membolehkan 

1. Bapak Budi Nuryanto boleh, asal hasil dari jual beli kulit hewan kurban untuk 

kas masjid dan untuk pendistribusian hewan kurban. Alasannya karena kulit 

hewan kurban banyak kegunaannya. 

2. Bapak Untung boleh, alasannya seseorang yang mau menjual beli kulit hewan 

kurban harus mengetahui syarat dan rukunnya dan barangnya harus suci dan 

kualitas barang harus jelas. Dasar hukumnya merujuk pada kitab kaidah ushul 

fikih sebagai berikut:   

     ح   م  ع ى   صل

"Sesuatu yang mengandung manfaat yang halal oleh syara' boleh dijual”. 
 

3. Bapak Sumedi boleh, karena sesuatu yang mengandung manfaat boleh di jual.  

Pandangan Tokoh Agama yang Tidak Membolehkan 

1. Bapak Suparlin tidak boleh, karena kulit hewan kurban dicampur dengan 

dagingnya bukan di jual. Dasar yang dijadikan pedoman merujuk dalam kitab 

kifayatul akhyar sebagai berikut: 

2. Bapak Eryanto tidak boleh bagi shohibul kurban. Alasannya karena sudah 

menjadi status kepemilikan hewan kurban milik Allah. 

3. Bapak Lasni tidak boleh, karena memberikan sesuatu kepada tukang jagal 

dengan sesuatu dari anggota hewan kurban termasuk kulitnya sama saja 

termasuk jual beli. Dasar yang dijadikan pedoman yaitu hadits dari Ali bin Abi 

Tholib:  
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Analisa Pandangan Tokoh Agama Terhadap Status Jual Beli Kulit Hewan Kurban 

di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

Tokoh agama merupakan orang yang terpenting di dalam masyarakat. Tokoh 

agama menjadi salah satu orang yang mampu memecahkan permasalahan. 

Permasalahan yang muncul di masyarakat itu sendiri maupun muncul dari 

masyarakat yang lainnya. Tokoh agama disini berperan sebagai konsultan bagi 

masyarakat khususnya dibidang keagamaan. Tak jarang masyarakat yang meminta 

solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat.
24

 

Imam an Nakha‟i al Auza‟i dan Imanm Abu Hanifah merujuk pada kitab 

fathul wahhab, dan tokoh agama bapak Budi Nuryanto, Sumedi Untung mengikuti 

madzhab Imam Abu Hanifah  yang mana kebolehan menukar kulit binatang kurban 

dengan  arudh (harta benda selain dirham dan dinar), sebagai bagian dari al intifa‟ 

(pemanfaatan yang disepakati kebolehannya).  

Menurut bapak Budi Nuryanto jual beli kulit hewan kurban ada klasifikasi 

kulit yang mana kulit hewan kurban yang masih basah dan kulit hewan kurban 

yang sudah kering. Bapak untung jual beli telah memenuhi rukun dan syaaratnya 

jual beli kulit hewan kurban. Bapak Sumedi jual beli kulit hewan kurban itu boleh 

karena sesuatu yang banyak manfaatnya dan tidak merugikan orang lain jual beli 

tersebut boleh. 

Dalam bab ll sudah disebutkan bahwa  jual beli dianggap sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat-syarat, antara lain ba‟i (penjual), mustari (pembeli), 

shighat (ijab dan qabul), ma‟qud „alaih (benda atau barang) syarat jual beli berakal, 

dengan kehendak sendiri, beragama Islam, baligh.   

                                            
24

 Hasil Wawancara Tokoh Agama. 
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Bapak Lasni menyatakan bahwa tidak boleh memberikan upah kepada tukang 

jagal dengan kulitnya. Karena memberikan kulit kepada tukang jagal sama saja 

dengan menjualbelikan kulit hewan kurban. 

Dari semua pernyataan yang telah dipaparkan di atas penulis menyimpulkan 

bahwa tokoh yang membolehkan jual beli kulit hewan kurban  ditukar dengan 

dirham dan dinar. Sedangkan tokoh yang tidak boleh menjualbelikan kulit hewan 

kurban   karena termasuk dari bagian anggota hewan kurban dan status kepemilikan 

sudah  menjadi milik Allah. 

Sementara menurut pendapat penulis sendiri, dalam jual beli kulit hewan 

kurban hendaknya kulit hewan kurban tidak dijual tetapi diberikan kepada orang 

yang fakir atau dimanfaatkan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari paparan penjelasan bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pandangan para tokoh agama terhadap status jual beli kulit hewan kurban di 

desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo para tokoh agama 

berbeda pandangan terhadap jual beli kulit hewan kurban ada tokoh agama 

yang melarang jual beli kulit hewan kurban ataupun para tokoh agama yang 

boleh jual beli kulit hewan kurban. 

2. Dasar hukum yang dipakai para tokoh agama terkait tentang jual beli kulit 

hewan kurban di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Para 

tokoh agama menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuannya 

sama yaitu boleh memanfaatkan kulit hewan kurban dengan dalil yang sesuai 

mereka gunakan dan jadikan rujukan. 
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3. Metode istinbat yang digunakan tokoh agama dengan cara menggabungkan 

beberapa hadits dan al-Qur‟an yang berkaitan dengan jual beli kulit hewan 

kurban. 

Saran 

1. Hendaknya bagi siapa saja yang belum mengetahui hukum dalam Islam maka 

hendaknya bertanya atau meminta pendapat kepada siapa saja yang lebih tahu 

tentang hukum, khususnya bermu‟amalah sehingga dapat berjalan sesuai 

dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadits. 

2. Diharapkan bagi penjual dan pembeli hams mengetahui atau memahami 

hukum Islam dalam bermu‟amalah agar terhindar dari penipuan. 

3. Mengingat jual beli kulit hewan kurban terdapat dua pendapat yang berbeda, 

maka perlu adanya penjelasan yang jelas agar masyarakat tidak salah persepsi 

terhadap pendapat tersebut, apalagi saat ini banyaknya terjadi jual beli kulit 

hewan kurban. 
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