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ABSTRAK
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Ditengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan
pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya
sendiri, baik disebabkan kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, factor kesehatan
ibu, ibunya bekerja maupun ibunya meninggal atau sebab lain yang tidak
memungkinkan bayi menikmati ASI (air susu ibu) sebagaimana mestinya. Untuk
kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari
masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan berbagi air susu ibu atau menjual
belikan ASI (air susu ibu). Yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan
pendapat para ulama madhhab seperti Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi
tentang boleh/tidaknya menjual belikan ASI (air susu ibu).
Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya
sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Pandangan Madhhab
Sha>fi’i> dan Madhhab Hanafi> Tentang Status ASI (air susu ibu) Sebagai Objek
Jual Beli? 2) Bagaimana Istinba>th Hukum Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi
Tentang Boleh/Tidaknya ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli?
Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka, karena penulis
menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa
menggunakan metode komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari
kedua ulama.
Dari hasil penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pemikiran Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi terkait hukum jual beli ASI (air
susu ibu) berbeda. Madhhab Sha>fi’i> membolehkan jual beli ini karena status ASI
(air susu ibu) benda yang suci, dapat dikonsumsi serta dapat diambil manfaatnya.
Sedangkan Madhhab Ha>nafi melarang jual beli ini karena air susu yang telah
terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan
termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang
terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan. Mengenai metode Istinba>th kedua
madhhab ini berbeda. Madhhab Sha>fi’i menggunakan metode Qiya>s beliau meng
qiya>skan ASI (air susu ibu) seperti air susu hewan sedangkan madhhab Hanafi
menggunakan ijma> bahwa menurut ijma> sahabat ASI (air susu ibu) adalah benda
najis yang tidak dapat diperjualbelikan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang universal, di dalam Islam mengatur berbagai
macam hukum yang berkembang di masa modern dan bersifat kontemporer.
Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak
dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi
kebutuhannya sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhuk sosial
ciptaan Allah adalah bermuamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upahmengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha
lainnya.1
Dalam bidang ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang
keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukumhukum agama tentang masalah itu. Maksudnya Islam sebagai agama yang
komprehensif adalah hukum Islam tidak ditetapkannya hanya untuk seorang
individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan
hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup
umat Islam. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan
hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa
bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang
berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya

1

Ismail Nawa>wi>, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer, Cet.1 (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), 12.
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mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk
memenuhi kehidupannya sehari-hari.2
Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur tentang transaksi
kebendaan mulai dari cara memperoleh hingga pendistribusiannya. Salah satu
hal yang dikaji mengenai transaksi kebendaan adalah transaksi jual beli. 3.
Sebagai sosial manusia tidak bisa terlepas untuk berhubungan dengan orang
lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangatlah
beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk
memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah
dengan menggunakan transaksi jual beli.
Jual beli adalah tukar-menukar suatu harta dengan harta dengan cara-cara
tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.4 Harta disini adalah
segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika di
butuhkan (sesuatu yang dapat disimpan, dapat di miliki dan di manfaatkan).5
Jadi harta tersebut termasuk dalam Objek jual beli. Objek jual beli merupakan
hal yang sangat vital dalam transaksi jual beli, karena objek termasuk ke dalam
rukun jual beli, jadi apabila objek tidak jelas ataupun tidak ada maka akan
berpengaruh besar terhadap transaksi tersebut. Sehingga orang yang melakukan
jual beli harus mengetahui sah dan tidaknya jual beli agar muamalah berjalan
dengan sah jauh dari kerusakan.

2

Ibid., 3.
M. Yasid Afandi, “Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
Syariah” (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 6.
4
Enang Hidayat, “Fiqih Jual Beli” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.
5
M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah., 18.
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Sedangkan rukun dan syarat yang berlaku pada masalah ini, rukun jual
beli antara lain: ada orang yang berakad, ada sighat, ada barang yang dibeli,
serta ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan dalam syaratnya jumhur
ulama bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli diantaranya
harus memenuhi unsur yakni berakal dan sudah baligh, barang yang diperjual
belikan memiliki sifat yang jelas baik dalam kepemilikan ataupun jelas yang
diperbolehkan syariat, serta nilai tukar antara barang pas atau seimbang.6
Adapun bentuk jual beli yang dilarang meski dalam kepemilikan dan
sifat dari benda tersebut jelas dan tidak mengandung najis akan tetapi tidak
boleh untuk diperjualbelikan yang salah satunya adalah jual beli ASI (air susu
ibu).
Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik bagi bayi karena
pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si ibu, sebelum anak
lahir makanannya sudah di persiapkan terlebih dahulu, begitu anak lahir air
susu ibu telah dapat di manfaatkan.7 Manfaat Air Susu Ibu bagi pertumbuhan
anak di tunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI
jauh lebih cerdas, lebih sehat, lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa
kecilnya tidak menerima ASI. Lebih dari itu ASI juga memiliki peran penting
dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Begitu pentingnya ASI (air
susu ibu) pemerintah ikut turut tangan mengatur tentang pemberian ASI
eksklusif. sebagaimana tertuang pada PP no. 33 tahun 2012 tentang pemberian
ASI eksklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang
6

Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli., 17.
Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer
(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2008), 143.
7
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melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirnya.
Serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi
maupun bagi ibu itu sendiri.8
Faktanya sebagian karir ibu tidak bisa di tinggalkan membuatnya sering
kali sulit membagi waktu untuk menyusui anaknya. Akibatnya asupan ASI (air
susu ibu) bagi anak di kurangi. Demi memberikan asupan gizi, sering kali para
ibu memberikan susu instan yang dibeli di toko-toko, tetapi bukan gizi susu itu
tak sesehat ASI (air susu ibu) tentu saja hal ini merugikan bagi kesehatan anak.
Dalam kasus lain misalnya seorang ibu mengidap menyakit HIV yang bisa
ditularkan lewat ASI (air susu ibu).
Lalu bagaimana cara ibu memberikan ASI kepada anaknya? Ini
merupakan pertanyaan yang tidak mudah mendapat jawaban. Repotnya lagi,
apabila konflik keluarga ikut menjadi alasan bagi ibu untuk tidak memberikan
ASI (air susu ibu) bagi anaknya. Ironis memang, tetapi hal ini sering terjadi,
konflik antara suami istri sering melibatkan anak yang tidak berdosa untuk
menanggung akibat perkelahian itu. Apapun alasannya baik karena karir,
penyakit ibu, konflik keluarga. ASI adalah menjadi hak anak.
Sebagian orang berfikir dengan beragam cara agar dapat menyusui
anaknya walaupun dalam aktivitas yang padat. Namun akhir-akhir ini tidak
sedikit ibu memilih tidak menyusui anaknya, dari beberapa pemaparan diatas
dapat disimpulkan bahwa, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan
anak tidak mendapatkan ASI (air susu ibu). Pertama. ibu bekerja di luar rumah

8

PP. No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
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yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka
mengaktualisasikan dalam menekuni bidang tertentu, Kedua faktor kesehatan
misalnya seorang ibu mengidap penyakit HIV yang tidak bisa memberikan ASI
(air susu ibu) kepada anaknya, ketiga konflik keluarga.
Lebih spesifik dalam persoalan menyusui Allah berfirman dalam surat
Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

           
             

             

            
           
9

      

Artinya: Para Ibu hendaklah meyusukan anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban
ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibudengan cara
ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun
kembali demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak
ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu di
susukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.10

9

al-Qur’an, al-Baqarah (1): 233.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terj. 37.
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Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat di
atas. Menurut Madhhab Ma>liki> ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu
wajib menyusui anaknya sedangkan menurut Jumhur Ulama, perintah untuk
menyusui bagi seorang ibu yang terkandung dalam ayat tersebut, bukanlah
wajib

melainkan

sunnah

(dianjurkan).

Allah

memerintahkan

atau

menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab air susu ibu
biasanya lebih baik untuk anaknya sendiri dari pada air susu orang lain..11
Ayat di atas menunjukan kebolehan menyusukan anak kepada wanita lain
dan juga boleh memberikan upah kepada wanita yang menyusui, dijelaskan
dalam Surat ath- Thalaq ayat 6:

          
            

          
12



Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri
yang sudah di talak) sedang hamil maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka
upahnyadan musyawarhkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh
menyusukan anak itu untuknya.13

11

Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat
(Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007), 422.
12
al-Qur’an, ath-Thalaq (65) : 6 .
13
Dep. Agama RI, Al-Qur’an dan Terj., 559.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa suami di bebankan untuk memberikan
upah terhadap ibu yang menyusukan anaknya apabila kalau ibunya ada
kesukaran hingga tak dapat menyusukan anaknya misalnya air susu itu
mengandung penyakit sehingga harus di serahkan kepada orang lain menyusui
lalu memberinya upah sesuai dengan ketentuan dalam jual beli. 14
Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain bukanlah hal yang asing,
karena Rosulullah sendiri ketika masih bayi menyusui kepada seorang wanita
arab badui yang bernama Halima>h al-Sa’adi>yah.15 Akan tetapi yang menjadi
tradisi dalam islam tersebut adalah menyusu bayi kepada wanita tertentu yang
dikenal identitasnya. Berbeda dengan zaman sekarang dimana seorang bayi
tidak menyusu secara langsung kepada seorang penjual ASI (air susu ibu)
tersebut namun penjual memerah ASInya kemudian dimasukkan di dalam
botol baru kemudian dijual kepada konsumen.
Jual beli ASI (air susu ibu) hanya dilakukan oleh orang perorangan.
Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya
lewat Facebook, twitter, instragam dan lainnya. Seperti telah penulis telusuri
transaksi jual beli ini melalui media sosial sama-sama menyebutkan
identitasnya masing-masing dan kontak person antara penjual dan pembeli
saling berkomunikasi jika sekiranya penjual ASI (air susu ibu) cocok dengan
keinginan pembeli barulah mereka melakukan transaksi.
Seperti contoh di Batam, jual beli ini dilakukan oleh seorang laki-laki
yang bernama Rio, dia memberlakukan sistem kontrak selama 1-3 bulan jadi
14

Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafii’i, 423.
Sirah
Nabawiyah,
https://islam.nu.or.id/para-perempuan-mulia-yang-menyusui-NabiMuhammad/ ,(diakses pada tanggal 20 November 2019, jam 15.00).
15
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selama itu pembeli mendapatkan pasokan ASI (air susu ibu). Nilai kontraknya
cukup mahal seharga 3 juta per bulan dengan di bayar dimuka karena itu
biasanya bagi pembeli ASI (air susu ibu) biasanya dikalangan yang secara
financial sudah mapan, sedangkan penjual biasanya di kalangan tidak mampu.
Rio tidak menggunakan data penjual dan pembeli yang jelas untuk di arsipkan
tetapi dia menjamin ASI (air susu ibu) yang ia jual tidak bercampur ASI (air
susu lain) lain atau kandungan zat lain karena ASI (air susu ibu) yang diambil
dari ibu penjual kemudian langsung diserahkan ke pembeli.16
Adanya jual beli ASI ini menimbulkan pro kontra di kalangan umat islam
tidak lain karena kedudukan ASI di samakan dengan daging manusia dan juga
ASI di anggap bukan harta benda sehingga tidak bolehkan mengambil manfaat
dari ASI (air susu ibu) hanya dibolehkan dalam keadaan dharurat bagi mereka
yang tidak bisa mendapatkan ASI (air susu ibu) dengan cara lain. Jadi apa yang
tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya maka tidaklah dianggap sebagai
harta seperti babi dan narkotika. Alasan lain, ASI (air susu ibu) juga tidak
dijual di pasar karena dianggap bukan juga harta yang dapat diperjualbelikan.
Ada dua pendapat tentang hal tersebut yaitu Pendapat Madhhab Sha>fi’i>
menyatakan bahwa diperbolehkan menjual ASI (air susu ibu) karena ASI (air
susu ibu) itu sifatnya suci, boleh dikonsumsi, dapat di ambil manfaatnya dan
dapat diperjualbelikan karena sifatnya menyerupai air susu hewan Sedangkan
Pendapat Madhhab Hanafi> menyatakan bahwa air susu manusia tidak boleh di

16

“Jual Beli Asi Lewat Internet”, http://tabloidnova.com/ , (diakses pada tanggal 20
November 2019. Jam 15.00).
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perjualbelikan karena ASI (air susu ibu) bagian dari tubuh manusia dan bukan
termasuk harta yang dapat di perjualbelikan. 17
Dari hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut.
Berangkat tentang latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas
masalah tersebut dalam sebuah judul skripsi dengan judul “Studi Komparatif
antara Madhhab Sha>fi’i dan Madhhab Hanafi> tentang ASI (Air Susu Ibu)
sebagai Objek Jual Beli”
B. Rumusan Masalah
Berpijak pada penjelasan dalam latar belakang di atas, maka dapat
disebutkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pandangan Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Hanafi> tentang
Status ASI Sebagai Objek Jual Beli?
2. Bagaimana Istinba>th Hukum Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi tentang
Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan Pandangan Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi
tentang Status ASI sebagai Objek Jual Beli
2. Untuk mendeskripsikan perbedaan Istinba>th Hukum Madhhab Sha>fi’i> dan
Madhhab Ha>nafi tentang Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

17

Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzab, (Kediri: PP. Al.Falah, t.th), 67.

16

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan runtut
dan sistematis hingga dapat dipahami oleh semua pembaca mencakup dasar
dan metode istinba>t hukum Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi tentang
Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi

masyarakat

luas,

agar

dalam

bermuamalah

hendaklah

memperhatikan objek yang akan diperjual belikan, apakah sudah sesuai
dengan akidah dalam hukum Islam atau belum, karena segala sesuatu
sudah diatur oleh Allah SWT. Serta secara teoritis kajian ini dapat
diharapkan bisa memberikan pemahaman baru terhadap persoalanpersoalan yang berkaitan tentang ketidak jelasannya suatu objek jual beli
ASI yang secara explisit kurang dipahami di dalam Al-Qu’ran dan AlHadith.
b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber
referensi dalam penelitian selanjutnya.
E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang
sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya
oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan
dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif. Penulis berusaha
untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang

17

mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk
mengetahui tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Selama ini, memang sudah ada penelitian yang terkait dengan jual beli
Salah satunya penelitian pada tahun 2017 oleh Anisca Dwi M Lutvina dengan
judul “Ba’i Istisna’ Menurut Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi dan
relevansinya dengan Perbankan Syari’ah. Skripsi ini membahas tentang
pembayaran dan penyerahan objek barang Istisna’.. Perbedaan dari penelitian
Anisca Dwi M Lutvina adalah dalam penelitian ini memfokuskan pada akad
pembayaran dan penyerahan objek barang Istisna’menurut Madhhab Sha>fi’i>
dan Madhhab Ha>nafi sedangkan penelitian tentang Jual beli ASI

hanya

memfokuskan tentang status objek yang akan di perjualbelikan menurut
Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi.18
Dari karya penulis kedua, Skripsi tahun 2017 yang di tulis oleh
Safinaturohmah yang berjudul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU)
Ponorogo terhadap Jual Beli Semut Jepang”. Dalam skripsi ini berisi tentang
jual beli semut jepang yang di gunakan untuk obat. Perbedaan dari penelitian
Safinaturohmah adalah dalam penelitian ini membahas tentang jual beli semut
jepang yang di gunakan sebagai obat padahal menurut Nahdlatul Ulama (NU)
membolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli tetapi tidak
membolehkan untuk di konsumsi untuk obat karena tidak ada kejelasan dari
segi kemanfaatannya sedangkan untuk penelitian tentang jual beli ASI dari segi
kemanfaatannya menurut Madhhab Sha>fi’i> sudah jelas bahwa objek jual beli
18

Anisca Dwi M Lutvina, “Ba’i Istisna’ Menurut Madhhab Hanafi dan Madhhab Shafi’i dan
relevansinya dengan perbankan syariah” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
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suci dan bisa di ambil kemanfaatannya hukum dari objek tersebut menyerupai
hukum mengkonsumsi air susu hewan 19
Dari karya penulis ketiga tahun 2018 oleh Maulana Ilham Bahari yang
berjudul “ Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhhab Sha>fi’i>yah
Dan Madhhab Ma>liki>yah” Kesimpulannya menurut Madhhab Sha>fi’i>yah jual
beli Steroid dilarang karena objeknya tidak ada kejelasan antara halal atau
haram dan mengandung mudharat atau efek negatif bagi yang memakainya
beda menurut Madhhab Malikiyah tidak melarang dia menghukumi makruh
dengan alasan bahwa steroid bisa di manfaatkan untuk obat ketika dalam
keadaan

dharurat

sedangkan

istinbat

hukum

Madhhab

Sha>fi’i>yah

menggunakan metode Qiyas untuk menanggapi permasalahan jual beli Steroid
ini dengan berdasarkan nash-nash yang telah ada. Sedangkan Madhhab
Ma>liki>yah

menggunakan

metode

Al-Maslahah

Al-Mursalah

unutuk

menanggapi permasalahan jual beli Steroid ini menggunakan dasar Al-Qur’an
dan juga Al-Hadist.20
Dari karya tulis ke empat tahun 2014 oleh Muttaimimmah yang berjudul
“Studi Komparatif Pemikiran Imam Ma>lik dan Imam Sha>fi’i> tentang Jual Beli
Anjing” skripsi ini berisi jual beli anjing menurut Imam Malik menghukumi
makruh sedangkan Imam Sha>fi’i> menghukumi haram sedangkan istimbat

19

Safinaturohmah, “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo terhadap Jual Beli
Semut Jepang” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
20
Maulana Ilham Bahari, “Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhhab Shafi’iyah
Dan Madhhab Malikiyah,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
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hukum menurut imam maliki yaitu al-Qur’an dan Sunnah sedangkan Imam
Sha>fi’i> beristinba>t sunnah langsung dari sabda Rosulullah saw.21
Dari karya tulis kelima tahun 2018 oleh Subagya Catur Krisna Pradana,
yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli

Menggunakan ‘urbûn

Menurut Madhhab Shâ>fiʻi> dan Madhhab Hanbali>” skripsi ini berisi tentang Jual
Beli Menggunakan ‘urbun menurut Madhhab Shâ>fiʻi> jual beli urbûn
diharamkan karena jual beli ini mengandung unsur gharâr dan memakan harta
orang lain dengan cara batil, sedangkan menurut Madhhab Hanbali> jual beli
‘urbûn diperbolehkan, karena kedua belah pihak telah menyepakatinya
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sedangkan metode istinbat
hukumnya adalah sama-sama menggunakan hadith.22
Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dalam karya
sebelumnya, sebelumnya penulis hanya memfokuskan pada objek yang telah
ada, kali ini penulis memfokuskan kepada jual beli ASI yang baru dan belum
terdapat pada Al-Qur’an, serta mengetahui sah atau tidaknya untuk diperjual
belikan dan mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan Penelitian
Jenis dan Pendekatan Penelitian Untuk penelitian skripsi ini, penulis
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu

21

Muttaimimmah, “Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Jual
Beli Anjing” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).
22
Subagya Catur Krisna Pradana, Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘urbûn
Menurut Madhhab Shâfiʻi dan Madhhab Hanbali” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)
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penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku
yang relevan dengan persoalan yang diteliti. 23
Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan logika
induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal atau
masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat
umum (generalisasi).24 Dimana data yang menjadi pusat studi ini
dikumpulkan menjadi data verbal yang abstrak, bertumpu pada tulisan,
pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema
pokok penelitian penulisan karya ilmiah.
2. Data dan Sumber Data
Sumber data yang di gunakan penulis, terdiri dari:
a. Sumber Data Primer
berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Sumber-sumber

penelitian ini adalah:
1) Kitab Mu>ghni> Mu>hta>j Ila> Ma’rifati al-Fadhi>l Minha>j
2) Kitab Al-Mausu>’ah al-Fiqhi>yah al-Kuwaiti>yah
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung atau lewat perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori
yang menjadi rujukan diantaranya:
23
24

Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125
Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57.
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1) Kitab Al-Majmu>‘ Syarh al-Muhadzdzab
2) Buku Fikih Lintas Madzab
3) Buku Fikih Madzhab Syafi`i
4) Buku

Fikih

Aktual

membahas

Plobematika

Hukum

Islam

Kontemporer
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam

pembahasan

permasalahan

karya

ilmiah

ini

penulis

mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul
dari segi kejelasan makna, kesesuaian dan seseragaman masing-masing
data.

25

Dalam penelitian ini penulis memeriksa kembali data yang telah

diperoleh baik dari kitab, buku, artikel, jurnal dan data-data lainya yang
sesuai dengan pokok pembahasan tentang pandangan tentang ASI
sebagai objek jual beli guna dijadikan referensi dan sumber data.
b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data data
yang di peroleh dalam rangka paparan yang sudah dan di rencanakan
sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.26
c. Penemuan Hasil yaitu menganalisa bahan-bahan dengan hasil data agar
sesuai dengan kaidah-kaidah teori sehimgga memperoleh kesimpulan
sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah
tentang pandangan Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi tentang ASI
sebagai objek jual beli.
25
26

191.

Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.
Misri Singarinbum dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1982),
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4. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui
penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.
Menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan
menyajikan data-data dari pemikiran Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ha>nafi
tentang ASI sebagai objek jual beli.yang diawali dengan penelitian
perbedaan pendapat tentang hukum jual beli ASI, yang kemudian penelitian
terhadap metode istinba>th hukum sehingga dapat diambil kesimpulannya.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara
sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat di pahami dengan baik, maka
penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab
terbagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi
penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,telaah
pustaka,

kajian

teori,

metode

penelitian,

dan

sistematika

pembahasan.
BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN METODE

ISTINBA>TH HUKUM
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bagian penelitian ini berisi data dari skripsi, yaitu tentang jual beli
mulai dari pengertian, rukun dan syarat jual beli, macam-macam
jual beli dan larangan jual beli dalam islam. Sedangkan dalam

Istinba>t menyangkut pengertian Istinba>th macam-macamnya.
BAB III

PANDANGAN DAN METODE ISTINBA>TH MA>DHHAB
SHA>FI’I>

DAN

MA>DHHAB

HA>NAFI>

TENTANG

ASI

SEBAGAI OBJEK JUAL BELI
bagian penelitian ini berisikan proses penentuan hukum dari status
ASI (air susu ibu) sebagai objek jual beli Madhhab Sha>fi’i> dan
Madhhab Ha>nafi baik dari pengambilan metode Istinba>th dan juga
penentuan Istinba>th apa yang digunakan
BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MADHHA>B SHA>FI’I>
DAN MADHHAB HANAFI TENTANG ASI (AIR SUSU IBU)
SEBAGAI OBJEK JUAL BELI
bagian penelitian ini berisikan analisis dari hukum penentuan jual
beli ASI (air susu ibu) dari pemikiran dua Madhhab. Untuk
melakukan dan menarik relevansi pemikiran tokoh tersebut di
bidang keilmuan di saat ini untuk menentukan hukum objek baru
yang berkembang pada saat ini

BAB V

PENUTUP

24

merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan
penutup
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BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN METODE ISTINBA>TH
HUKUM
A. Jual Beli (al-Ba>’i)
1. Pengertian Jual Beli
Lafadh ُ البُي ُْوعadalah jama’ dari lafadh  البيعJual beli menurut lughat
adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Karena itu dapat
masuk segala sesuatu yang tidak berupa harta seperti khamr. Sedangkan
menurut syara’, definisi yang tepat untuk menyatakannya adalah
memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara
penukaran serta yang diizinkan oleh syara’ atau memberikan hak
kepemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya, serta
dengan harga yang bernilai harta. 27
Adapun jual beli menurut terminologi, para Ulama berbeda pendapat
dalam mendefinisikannya antara lain:
a. Menurut Ulama Hanafi>>yah

ٍ
ٍٍ
ٍ ﺼ
ﻮص
ُ ُﻣ َﻘﺎﺑَـﻠَﺔُ َﻣﺎل ﲟَﺎل َﻋﻠﯽ َوﺟﻪ َﳐ
“jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara
khusus yang di bolehkan”`

27

A. Hufaf Ibry, Fatchul Qari>b al-Muji>b II (Surabaya: Al-Miftah, 2008)., 371.
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b. Menurut Imam Nawa>wi> Kitab Al-Majmu> Syarah al-Muhadzab’

ُﻣ َﻘﺎﺑَـﻠَﺔُ َﻣ ٍﺎل ٍﲟَ ٍﺎل َﲤﻠِﻴ ًﮑﺎ
“jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.
c. Menurut Ibnu Qada>ma>h dalam kitab Al-Mughni>

ُﻣ َﻘﺎﺑَـﻠَﺔُ َﻣ ٍﺎل ٍﲟَ ٍﺎل َﲤﻠِﻴ ًﮑﺎ َوَﲤَﻠ ًﮑﺎ
“jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan
milik”.28
Ulama Madhhab Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, Ha>nafiyah dan Ha>nabilah
memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta
dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahan milik dan
kepemilikan.29 Dalam kaitannya dengan harta terdapat perbedaan pendapat
antara Madhhab Hanafi> dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama yang
dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat, oleh sebab itu manfaat
dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Madhhab Hanafi>
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta (Al-Mall) adalah suatu
yang mempunyai nilai, jadi harta adalah perwujudan nilai suatu barang atau
jasa dalam satuan uang.30
Jadi dari definisi-definisi di atas jual beli adalah suatu perjanjian tukar
menukar barang (benda) yang mempunyai nilai atau dasar kerelaan

28

Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.
Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53
30
Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.
29

27

(kesepakatan) kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang dibenarkan oleh syara’.31
2. Dasar Hukum Jual Beli
Ba’i atau jual beli merupakan akad yang di perbolehkan dalam islam.
Hal ini berlandasan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, al-

Hadi>th maupun Ijma>’ Ulama. Di antara dalil-dalil yang diperbolehkan akad
jual beli adalah:
a. Al-Qur’an

         
            
            

            
32



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran tertekan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian
itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan
urusannya terserah kepada Allah, Orang yang mengulangi
mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah 275) 33

31

Qomarul Huda, Fiqh Muamalah Cet.1 (Yogyakara: Sukses Offset, 2011), 52.
al-Qur’an, 1: 275.
33
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2005), 37.
32
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Ayat diatas menjelaskan tentang berdagang merupakan sarana
tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan transaksi
jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan
semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu
saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang
dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi
kebutuhan akan keuntugan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar
inilah aktivitas jual beli merupakan aktifitas mulia dan islam
membolehkannya.34
Sebagaimana ayat berikut:

         
             
35



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan
janganlah kamu membunuh dirimu, sesuangguhnya Allah adalah
Maha Penyanyang kepadamu36
Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam
muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini
adalah tidak melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan
syara’ seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), ataupun
transaksi yang mengandung unsur ghara>r. Maka dari itu, transaksi jual
34

Afandi, Fiqh Muamalah, 54.
al-Qur’an, 4: 29.
36
Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 83.
35
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beli dalam pandangan islam harus memenuhi rukun dan syarat yang
berlaku agar jual beli di anggap sah.37
b. Menurut hadith Nabi saw.

ِِ ِ
ِ
ِ
َ ﺐ؟ ﻓَـ َﻘ
ََي ﻻ
 أَ ﱡ:ﱯ
ُﺳﺌ َﻞ اﻟﻨَِ ﱡ
ْ أ,اﻟﺮ ُﺟ ِﻞ ﺑﻴَﺪﻩ َوُﻛ ُﻞ ﺑَـْﻴ ٍﻊ َﻣْﺒـ ُﺮوٍر
ُ َي اﻟ َﻜ َﺴﺐ أﻃْﻴ
َ  َﻋ َﻤ ُﻞ: ﺎل
(ﺶ ﻓِْﻴ ِﻪ َوﻻَ ِﺧﻴَﺎﻧَﺔً )رواﻩ اﳊﻜﻴﻢ
َﻏ ﱠ
Artinya: Nabi saw. Ditanya, pekerjaan apa saja yang terbaik? Beliau
menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan
setiap jual beli yang baik artinya yang tidak terdapat unsur
manipulasi atau khianat (HR. Hakim)38
Berdasarkan hadis di atas, Nabi saw telah menghalalkan pekerjaan
seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan
tangannya sendiri disini adalah sendiri untuk melakukan perniagaan atau
jual beli. Jadi jual beli merupakan pekerjaan yang di sukai dan dianjurkan
oleh Nabi saw.

ﻮل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ
ُ ي ﻳَـ ُﻘ
َﻋ ْﻦ َد ُاوَد ﺑْ ِﻦ اﳌ ِﺪﻳِْﲏ َﻋ ْﻦ أَﺑِْﻴ ِﻪ ﻗَ َﺎل َﺳﻌِْﻴ ِﺪ اﳋُ ْﺪ ِر ﱡ
َ
ٍ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱠﳕَﺎ اﻟﺒَـْﻴ ُﻊ َﻋ ْﻦ ﺗَـَﺮ
اض
Artinya: dari Daud bin Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata: saya
mendengar Abi Said Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah
saw bersabda: “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari
adanya saling kerelaan” (HR.Ibnu Majah) 39
c. Menurut Ijma>’ Ulama
Sumber ijma>’ adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan
islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan tanpa membantahnya.
37

Afandi, Fiqh Muamalah, 57.
Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam, Syara>h Bul>ughu>l Mara>m Jilid 4 Terj. Thahirin
Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar, ed. Mukhlas B. Mukti (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 223.
39
Ibid.
38
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Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan
dalil-dalil

tersebut

mempengaruhinya

akan

tetapi

sehingga

kadang-kadang

memalingkan

dari

ada

hal

yang

ketentuan

yang

diperbolehkan sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib dan
fardhu. 40
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi
perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafi>>yah rukun jual beli adalah ijab
dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan
ucapan maupun perbuatan.41 Sedangkan rukun jual beli menurut Jumhur
Ulama di bagi menjadi 4 yaitu:
1) Ada orang yang berakad atau ‘Aqid (penjual dan pembeli)
2) Shighat (lafad ijab dan qabul)
3) Ma’qud ‘alaih (Obyek barang)
4) Adanya nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)42
Di dalam transaksi jual beli semua rukun harus dipenuhi agar supaya
jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam sebuah jual beli.
Apabila ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi maka jual beli tersebut
dianggap batal secara hukum Islam.
Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

40

Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 70.
Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 17.
42
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 102.
41
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a. Syarat orang yang berakad
Orang yang berakad (subyek) adalah dua pihak yang terdiri dari
ba>’i

(penjual) dan mustari>\ \ (pembeli) disebut juga aqid, yaitu orang

yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin
terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.43
Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli
harus memenuhi syarat yaitu:44
1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah
beragama Islam dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam bendabenda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hamba sahaya
yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan
merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang
orang-orang mukmin member jalan kepada orang-orang kafir untuk
merendahkan mukmin, dalam firmannya:

            

         
           
45

  

Artinya: yaitu orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan
terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika
terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata:
43

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo press, 2013), 4.
Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam, “ Jurnal Bisnis Dan Manajemen
Islam, 2 (2015), 245.
45
al-Qur’an, 4: 141.
44
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"Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika
orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan)
mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu,
dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah
akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan
Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang
beriman.(QS.An-Nisaa’: 141)46
2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah
dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka
orang gila atau bodoh tidak sah jualbelinya, sekalipun miliknya
sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa’: 5 berikut
ini:

          
47

    

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik48.
3) Dengan kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri
yaitu bahwa dalam melakukan jual beli tidak dipaksa. Hal ini
berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW

ﻮل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ
ُ ي ﻳَـ ُﻘ
َﻋ ْﻦ َد ُاوَد ﺑْ ِﻦ اﳌ ِﺪﻳِْﲏ َﻋ ْﻦ أَﺑِْﻴ ِﻪ ﻗَ َﺎل َﺳﻌِْﻴ ِﺪ اﳋُ ْﺪ ِر ﱡ
َ
ٍ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱠﳕَﺎ اﻟﺒَـْﻴ ُﻊ َﻋ ْﻦ ﺗَـَﺮ
اض
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Artinya: dari Daud bin Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata: saya
mendengar Abi Said Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah
saw bersabda: “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari
adanya saling kerelaan” (HR.Ibnu Majah)49
4) Keduanya tidak mubadzir, yang dimaksud dengan Keduanya tidak
mubadzir adalah para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian jual
beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubadzir).
5) Baligh, atau telah dewasa dalam hukum islam batasan menjadi
seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila mudah bermimpi dan
berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
Menurut Madhhab Hanafi>yah baligh tidak termasuk dalam
kategori syarat jual beli, menurutnya ada tiga kondisi yang terkait
dengan transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yaitu:
1) Transaksi yang dilakukan yang mana dapat memberikan manfaat
seperti menerima hibah, hadiah. Transaksi ini adalah sah dilakukan
oleh anak kecil yang belum baligh tanpa seizing orang tua, karena
dapat menimbulkan manfaat bagi anak kecil itu.
2) Transaksi yang tidak membawa manfaat seperti mewakafkan,
meminjamkan kepada orang lain.
3) Transaksi didalamnya sama-sama terdapat manfaat serta mendapat
mudharat sekaligus. Misalnya: jual beli, sewa menyewa. Transaksi
ini sah dengan syarat mendapat persetujuan dari orang tua dan
dengan pertimbangan yang betul-betul matang.

49
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4) Orang yang melakukan transaksi harus terbilang maksudnya adalah
terdapat minimal dua orang yang bertransaksi (penjual dan
pembeli).50
b. Syarat Shighat (ijab dan qabul)
Shighat (lafad ijab dan qabul) adalah segala tindakan
(kesepakatan) yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan
mereka yang sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk
kata-kata maupun perbuatan. Contohnya ucapan penjual “baju ini saya
jual dengan harga Rp.10.000 (Ijab) kemudian pembeli menjawab
“barang saya terima dengan harga Rp.10.000 (qabul).51
Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam
jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.52 Berdasarkan firman
Allah dalam QS.an-Nisaa’ :29 sebagai berikut:

         

             



53

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS.an-Nisaa’: 29)54
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Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat shighat sebagai berikut:
1) Menurut Ulama Hanafi>yah
a) Orang yang melakukan pengucapan akad harus baligh dan
berakal
b) Qabul harus diucapkan sesuai dengan ijab
c) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi
d) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
2) Menurut Ulama Sya>fi’i>yah
a) Berhadap-hadapan
b) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam akad
c) Harus menyebutkan barang dan harga
d) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
e) ijab dan qabul tidak terpisah,
f) tidak berubah lafadh
3) Menurut Ulama Hana>bilah
a) Akad harus ada dalam satu majlis tidak boleh terpisah
b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
4) Menurut Ulama Ma>liki>yah
a) Akad (ijab dan qabul) boleh terpisah atau tidak dalam satu
majlis 55
c. Syarat Ma’qud Alaih (objek barang)

55
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Ma’qud ‘alaih (Obyek barang) adalah sesuatu yang dapat
diperjualbelikan yang mempunyai nilai dan harga.56 Barang yang
dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
1) Bersih barangnya
Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang
diikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang
tergolong di haramkan. Contohnya minuman keras
2) Dapat dimanfaatkan
Maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan sifatnya
dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda
yang tidak mempunyai kegunaan manfaat dilarang diperjualbelikan
atau di tukarkan dengan benda lain karena hal itu termasuk
perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.57
3) Milik orang yang melakukan aqad
Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli
atas suatu barang adalah pilihan sah barang tersebut. Dengan
demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik
atau berhak berdasarkan kuasa pemilik dipandang sebagai
perjanjian yang batal.
4) Dapat diketahui kedua belah pihak
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Maksudnya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui
oleh kedua belah pihak oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik
zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya sehingga tidak terjadi
kekecewaan antara kedua belah pihak.
5) Barang yang diperjualbelikan ada ditangan
Maksudnya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang
belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah
dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat
diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
6) Mampu menyerahkan
Maksudnya
diserahterimakan.

adalah
Jual

keadaan
beli

barang

barang

yang

haruslah

dapat

tidak

dapat

diserahterimakan karena apabila barang tidak diserahterimakan
kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan
salah satu pihak.58
Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang,
sifat benda harus dapat dinilai yakni benda yang berharga dan dapat
benarkan penggunaanya menurut syara’. Menurut Jumhur Ulama
barang yang diperjualbelikan harus:
1) Harta yang diperjual belikan itu harus suci artinya benda atau
barang yang diperjualbelikan bukan dikategorikan barang yang

58
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najis dan diharamkan oleh syara’ misalnya khamr (arak), darah,
bangkai, dan babi.
2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara
mutlak. Harta

yang diperjualbelikan diperbolehkan agama.

Misalnya:
a) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan terimakan ketika
akad.
b) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)
c) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kedua belah pihak
d) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual59
d. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)
Nilai tukar barang yang di jual (untuk jaman sekarang adalah
uang) dengan ini para ulama membedakan al-tsama>n dengan al-si’r.
Menurut mereka al-tsama>n adalah harga pasar yang berlaku ditengahtengah masyarakat secara actual sedangkan al-si’r adalah modal
barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke
konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua,
harga antar pedagang, harga antar pedagang dan konsumen (harga
pasar).
Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

59
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2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti
pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila barang itu dibayar
kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan saling mempertukarkan barang
maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang
diharamkan oleh syara’ seperti babi, khamar karena kedua benda
tersebut tidak bernilai menurut syara’. 60
4. Macam-macam jual beli
Menurut Madhhab Ma>likiyah Jual beli dapat ditinjau dari beberapa
segi yaitu
a. Ditinjau dari segi berwujud dan tidaknya barang yang diperjualbelikan
yaitu:
1) Jual beli benda kelihatan adalah jual beli yang barangnya dapat
dilihat, di raba, dibuktikan dan di saksikan.
2) Jual beli ghoib atau tidak terlihat adalah jual beli yang barangnya
tidak dapat dilihat dan diraba
b. Dilihat dari segi objek yang di perjualbelikan dibagi menjadi 4 macam
yaitu:
1) Ba’I Muqayyadah, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan
barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang seperti
menjual hewan dengan gandum.
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2) Ba’I Sharf, yaitu jual beli antara al-tsama>n (alat pembayaran) dengan
staman lainnya contoh emas dengan emas, perak dengan perak.
3) Ba’I al-Mutlaq yaitu jual beli barang dengan barang lain secara
tangguh atau menjual barang dengan uang secara mutlaq contoh
dirham, dolar atau rupiah
4) Ba’I Salam yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas
barang yang dipesan dengan spesifikasi barang diserahkan kemudian.
c. Ditinjau dari segi standarisasi harga yaitu:
1) Jual beli musawwa>mah (tawar-menawar) yaitu jual beli biasa ketika
penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang
didapatnya
2) Jual beli muzayya>dah (lelang) yaitu jual beli dengan penawaran dari
penjual dan para penawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
Kebalikannya, jual beli munaqadhah yaitu jual beli dengan penawaran
pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para
penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan
membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
3) Jual beli murabhakah adalah menjual dengan harga melebihi harga
semula
4) Jual beli mura>bahah yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga
pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan
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5) Jual beli muwa>dha’ah (discount) yaitu jual beli dengan harga di bawah
harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan
barang atau aktiva yang dinilai bukunya sudah sangat rendah
6) Jual beli tauliyah yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan
dan kerugian. 61
Menurut Ma>dhha>b Hanafi>yah sah tidaknya jual beli dibagi menjadi
tiga bentuk yaitu
1) Jual beli yang shahi>h
Jual beli shahi>h dikatakan sebagai jual beli yang shahi>h apabila jual
beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan
milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini
dikatakan sebagai jual beli shahi>h. Misalnya seorang membeli mobil,
seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah
diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi
manipulasi harga, dan harga mobil itu telah diserahkan, serta tidak ada
lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya shahih dan
mengikat kedua belah pihak 62
2) Jual beli yang batal
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu
dan seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan
sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,
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orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang di haramkan
syara’ seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.
Jenis-jenis jual beli yang batil adalah
a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqih sepakat menyatakan
jual beli ini tidak sah dan batal seperti memperjualbelikan buahbuahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang
masih belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.
b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti
menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan
terbang di udara.
c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik
tetapi di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya menjual
kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi
ternyata dalam tumpukan itu terdapat yang busuk.
d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, dan darah karena
seperti itu dalam pandangan hukum Islam najis dan tidak termasuk
harta.
e) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh
dimiliki seseorang karena air tersebut milik bersama63
f) Jual beli Urbun (uang muka)
Adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli
menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika
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transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga dan jika
transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada
penjual.
Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hanafi sepakat
bahwa hukum jual beli Urbun tidak sah, karena bisa merugikan salah
satu pihak jika transaksi gagal. 64
3) Jual beli yang fasid
Jual beli fasid adalah jual beli yang cacat sebagian syarat dan
rukunnya.65 Ulama Ha>nafi>yah membedakan jual beli fasid dan jual beli
batil, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barag yang
diperjualbelikan maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan
barang-barang haram contohnya khamr, babi, darah. Dan apabila
kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki
maka jual beli tersebut hukumnya fasid.
Menurut Ulama Ha>nafi>yah terdapat banyak sekali bentuk-bentuk
jual beli fasid, sebagaimana berikut:
a) Jual beli yang tidak jelas/tidak diketahui barangnya (Ba’i Majhul)
b) Jual beli tergantung atas suatu syarat
c) Jual beli harta yang tidak ada/ tidak terlihat barangnya
d) Jual beli bagi orang yang buta
e) Jual beli barang haram
f) Jual beli tunai dan tunda
64
65
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g) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
h) Dua akad pada waktu jual beli dan dua syarat pada satu jual beli
i) Jual beli barang dan sifatnya
j) Jual beli yang belum diserahterimakan
k) Jual beli mengakhirkan barang dan uang yang telah ditentukan
l) Jual beli rusak atau menimbulkan kerusakan
m) Jual beli buah-buahan atau pertanian yang belum berbuah. 66
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam
Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga
seorang muslim dapat menghindari terjerumusnya kedalam jual beli yang
dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Beberapa jenis jual beli
yang dilarang adalah
a. Menjual sesuatu yang haram
Menurut Ulama Ha>nafi>yah jual beli minuman keras, bangkai dan
darah tidah sah karena hal ini tidak bisa dikategorikan harta secara asal.
Tetapi perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan
karena secara hakiki terdapat manfaat seperti untuk keamanan dan
berburu sehingga termasuk dalam harta.
b. Jual beli Ghara>r
Jual beli Ghara>r adalah jual beli yang mengandung unsur resiko
dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mampu mendatangkan
kerugian. Menurut para Ulama Jual beli Ghara>r dilarang dikarenakan
66
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barang tidak dapat diserahterimakan, tidak diketahui sifat dan ukurannya
maupun harganya sehingga jual beli tersebut dilarang karena tidak ada
kejelasan dari objeknya.67
c. Jual beli barang yang tidak ada penjualnya (ba’i Ma’dlum)
Yaitu bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika
kontrak jual beli dilakukan.Ulama Madzab sepakat tidak diperbolehkan
atas jual beli ini dikarenakan objek tidak bisa ditentukan secara
sempurna, kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta
objek tersebut tidak bisa diserahterimakan.
d. Jual beli barang yang belum diterima
Dilarang menjualbelikan barang yang baru dibeli sebelum
diterimakan kepada pembelinya, kecuali jika barang sudah diamanatkan
kepada pembelinya maka penjual itu sah karena telah dimiliki dengan
penuh. Menurut Ulama Ha>naïf>yah jual beli ini dilarang dalam islam
karena termasuk dalam jual beli Ghara>r karena jual beli tersebut
mengandung resiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak.
e. Jual beli yang tidak transparan.
Setiap transaksi memberi peluang terjadinya persengketaan karena
barang tidak dijual transparan ada unsur penipuan yang dapat
membangkitkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
Hal ini dilarang oleh Nabi SAW.contohnya menjual anak binatang yang
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masih dalam kandungan induknya, burung yang masih diudara atau
semua jual beli yang masih ada unsur transparan. 68
f. Jual beli najasy
Adalah suatu jual beli yang terjadi jika seseorang selalu menambah
harga barang tetapi ia tidak bermaksud membelinya. Cara-cara ini
mengandung siasat atau tipuan karena ia hanya berpura-pura membeli
dengan maksud menipu pembeli yang sedang melakukan tawar-menawar
agar pembeli menawar dengan harga yang lebih tinggi.
Menurut Ibnu Mundzir jual beli semacam ini hukumnya fasid
begitu juga menurut Maddhab dhahiri>. Menurut Madhhab Hambali> jual
beli tersebut dapat diberlakukan jika terjadi kesepakatan antara penjual
dan pembeli sedangkan menurut Madhhab Shafi’i> proses tawar-menawar
tersebut diberlakukan dengan cara menggunakan khiyar bagi jual beli
semacam ini sah hukumnya tetapi pelakunya berdosa melakukan jual beli
tersebut. 69
B. Metode Istinba>th
1. Pengertian Metode Istinba>th

Istinba>th menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan:

ج ال َماء ِمنَ ال َعي ُْن
ْ ( ِإسmengeluarkan atau mengambil air dari mata air).
ُ ْتح َرا
Sedangkan Istinba>th menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna

68
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dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan
kemampuan (potensi) naluriah.70
Secara umum Istinba>th memiliki beberapa pengertian, diantaranya:
a. Penggalian hukum dari dalil-dalil al-Qur’an maupun al-hadi>th dengan
menggunakan kaidah-kaidah tertentu.71
b. Penggalian hukum yang dilakukan dengan mentatbiqkan secara dinamis
nash-nash

fuqaha.

Ini

menurut

ulama

dikalangan

NU

yang

mengkonotasikan Istinba>th dengan ijtihad mutlak. Istinba>th ini dapat
dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat atau urutan kitabkitab fiqh dengan terminologinya.72
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Istinba>th adalah
penggalian sumber hukum dengan mengeluarkan makna-makna dari
nash-nash yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan kaidahkaidah tertentu.
2. Macam-macam Metode Istinba>th
Beberapa metode istinba>th yang digunakan oleh mayoritas ulama
antara lain:
a. al-Qur’a>n dan al-Sunnah
yang dimaksud al-Qur’an menurut kalangan pakar ushul fiqih dan
bahasa arab adalah:
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ِ  اﳌ ْﻜﺘُـﻮ:ﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯩﻪ وﺳﻞ
بﰱ
ُ ﺎب اﳌﻨَـِّﺰُل َﻋﻠَﻰ َر ُﺳ
َ اﻟﻜِﺘ:اﻟ ُﻘْﺮآ ُن ُﻫ َﻮ
ُ
ْ
ُ
ِ ﻒ اﳌْﻨـ ُﻘ
ِ اﳌﺼﺎ ِﺣ
ﻮل إِﻟَْﯩـﻨَﺎ ﻋِْﻨ َﺪ ﻧَـ َﻘﻼَ ُﻣﺘَﻮاﺗَِﺮ ﺑِﻼَ ُﺳْﺒـ َﻬﺔ
ََ
َ

Artinya: al-Qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan
Allah, Muhammad SAW. dalam mushaf dan disampaikan
kepada kita secara mutawatir, tanpa ada keraguan.
Al-Qur’an dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas
diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari
malam 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran nabi Muhammad SAW.
sampai 9 dzulhijjah ketika haji wada’ tahun 83 dari kelahiran Nabi.73
Sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia secara
pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Ketentuan alQur’an merupakan hukum yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti
dengan ketentuan-ktentuan lainnya. Sebagai sumber utama hukum Islam,
al-Qur’an menjelaskan dasar-dasar hukum secara terperinci dalam
lapangan aqidah, tapi dalam lapangan ibadah dan muamalah hanya
diberikan petunjuk-petunjuknya secara garis besar.
Dalam menjelaskan hukum-hukum, al-Qur’an menggunakan dua
cara, yaitu:
1) Penjelasan secara global (mujmal)Penjelasan secara global mengambil
dua bentuk, yaitu:
a) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti
prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip

73

Suwarjin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

49

kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman harta
orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip menepati
janji, dan prinsip menghilangkan beban.
b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti
perintah zakat, hukuman qi>sa>s, hukum jual beli dan riba.
2) Penjelasan secara tafsil (rinci). Dalam al-Qur’an, ayat yang dijelaskan
secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, kadar
hukuman had, tata cara dan bilangan talak, cara li’a>n , wanita yang
haram dinikahi, dll.
Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Qur’an
terbagi menjadi dua, yaitu ayat qath’i dan za>nni . Ayat-ayat qath’I
adalah ayat al-Qur’an yang penunjukannya kepada makna yang
bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain
arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat qath’i
bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan.
Sedangkan ayat-ayat za>nni adalah ayat-ayat yang penunjukannya
kepada arti lebih dari satu. Kandungan ayat za>nni bersifat temporal,
berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan74
b. Sunnah
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Menurut para fuqaha adalah Segala sesuatu yang bersumber dari
Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, perangai, perjalanan
hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.75
Ibn Qayyim membagi sunnah terhadap al-Qur’an kepada tiga
bagian yaitu:
Pertama : sesuai dengan al-Qur’an dalam segala segi
Kedua : menjelaskan maksud al-Qur’an dan menafsirkannya
Ketiga : mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur’an,
baik kewajiban atau mengharamkan.76
Para ulama membagi hadi>th ditinjau dari sanad menjadi hadi>th
mutawatir, mashur atau mursal, ahad dan hadi>th yang tidak mursal.
Mengenai hadi>th mursal, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan
ulama hadi>th memasukkannya ke dalam dai>f. Para ulama empat madhhab
menggunakan hadi>th mursal walaupun sebagian mereka menerima
dengan beberapa syarat. Ulama yang menerima hadi>th mursal
menenpatkannya sesudah fatwa sahabat, termasuk ulama Hanabilah yang
menerima hadi>th dai>f dan mendahulukannya daripada qiyas.77
c. Ijma>’
Ijma>’berasal dari bahasa arab yang memiliki dua arti yaitu:78
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a) Kesepakatan (ittifaq) yang artinya suatu kelompok bisa dikatakan
berijma’ jika mereka bersepakat terhadap sesuatu, sebagaimana firman
Allah dalam al-Qur’an:

           
     

Artinya:Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat
memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia),
dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan
kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan
kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada
ingat lagi."79
b) Berniat atau bermaksud, sebagaimana firman Allah:

            

         

         

Artinya: Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di
waktu dia Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa
berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku
(kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah lah
Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan
kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku.
Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu
lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi
tangguh kepadaku80
Adapun ijma’ menurut para istilah, para ahli berbeda dalam
memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang
mereka miliki, diantaranya adalah:
1) Ijma>’
79
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2) Ijma>’adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad
SAW dalam suatu masa terhadap hukum shara’ setelah beliau wafat.
3) Ijma> adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad setelah
beliau wafat terhadap suatu masalah.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Ijma>
adalah kesepakatan ulama Ahlal-‘ilm tentang suatu hukum syari’ah.
Ahlal-‘ilm yang dimaksudkannya ialah para ulama yang dianggap faqi>h
dalam berfatwa sehingga keputusannya diterima oleh penduduk suatu
negeri
d. Qiya>s
Secara bahasa, qiya>s berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu,
membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan
menurut ulama ushul fiqh, qiya>s adalah menyamakan hukum dengan
peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam ‘illat
hukumnya.81
Dalam pandangan ulama ushul fiqh, qiyas adalah hujjah shara’ atas
hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah shara’ 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
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yang kedua diqiyaskan dengan masalah pertama. Hukum ini menjadi
ketetapan shara’ dan harus diamalkan oleh mukallaf. 82
Dalam Qiya>s terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.
Adapun rukun Qiya>s diantaranya:
1) Adanya pokok (ashl), yaitu persoalan yang telah disebutkan
hukumnya di dalam nash.
2) Adanya cabang (furu’) , yaitu persoalan atau peristiwa baru yang tidak
ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan
hukumnya dengan pokok melalui qiya>s.
3) Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan
diberlakukan sama pada cabang.
4) Adanya ‘illat , yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pokok dan
ia menjadi dasar pensyariatan hukum. 83
Sedangkan syarat-syarat qiya>s diantaranya:
1) Syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya:
a) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah
b) Ketentuan hukum pada pokok hendaklah merupakan ketetapan
syariat karena apa yang ditetapkan dengan jalan rasio atau
berdasarkan istilah kebahasaan tidak digolongkan kepada hukum
shara’.
c) Pokok hendaklah memiliki ‘illat yang menjelaskan hukum shara’
d) Pokok tidak atau bukan menjadi cabang dari pokok lain.
82
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e) ‘illat pada pokok dapat dibuktikan secara jelas.
f) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan ‘illat .
g) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan qiya>s .
2) Syarat yang berkaitan dengan cabang:
a) Cabang hendaklah memiliki ‘illat yang sama dengan pokok.
b) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum tentang cabang.
c) Cabang tidak boleh berlawanan dengan nash atau ijma’
d) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk
menyamakan cabang dengan pokok.
e) Cabang tidak boleh mendahului pokok.
3) Syarat bagi hukum pokok:
a) Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah
ditetapkan oleh nash al-Qur’an dan hadith
b) Hukum pokok hendaklah berdasarkan ‘illat yang bisa diketahui
oleh akal.
c) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai ‘illat yang dapat
diberlakukan dan menjangkau ke cabang.
d) Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus.
4) Syarat bagi ‘illat hukum:
‘illat hukum adalah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada
pokok dan karena ia terdapat pula pada cabang maka diberlakukan
ketentuan yang sama antara keduanya. Adapun syarat ‘illat hukum
yaitu:
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a) ‘illat hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas.
b) ‘illat hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti.
c) ‘illat hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pokok tetapi ia
juga terdapat pada cabang. ‘illat hukum hendaklah merupakan sifat
yang pantas, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum shara’.84
e. isti>hsa>n
Dilihat dari segi bahasa, isti>hsa>n berarti menganggap baik suatu hal
Sedangkan menurut istilah para ulama ushul fiqh isti>hsa>n dapat diartikan
meninggalkan qiyas yang tidak nyata (jali) untuk menjalankan qiyas
yang tidak nyata (khafi) atau berpindah dari hukum kulli kepada hukum
istisna’ (pengecualian) karena ada dalil lain yang menurut logika
memperbolehkannya.85
Dalam pengertian lain isti>hsa>n dapat diartikan dengan berpindah
dari hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus tertentu berdasarkan
qiyas yang nyata, kepada hukum lain untuk kasus yang sama berdasarkan
qiyas yang tidak nyata (samar), karena ada dalil shara’ yang
mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.
Dilihat dari uraian di atas, istihsa>n terbagi kepada dua macam:
1) Pindah dari qiyas jali ke qiyas khafi, karena ada dalil yang
mengharuskan

pemindahan

itu.

Misalnya,

apabila

seseorang

mewakafkan sebidang tanah pertanian, menurut yang bersangkutan
dengan tanah itu (seperti hak mengairi, hak membuat saluran, dan
84
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membuat lorong di atas tanah tersebut) sudah tercakup dalamnya
secara langsung, sebagaimana halnya dalam perikatan jual beli.
2) Pindah dari hukum kulli ke hukum juz’i , karena ada dalil yang
mengharuskannya. Istihsa>n macam ini oleh Imam Hanafi disebut

Istihsa>n dharurat karena penyimpangan tersebut dilakukan secara
terpaksa dengan maksud menghadapi keadaan yang mendesak atau
untuk menghindari kesulitan.86
f. al-Urf (adat)
Yang dimaksud dengan ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh
masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa
perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushu>l menyamakan
pengertian ‘urf dengan adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, ‘urf
diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat
dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
‘Urf berbeda dengan ijma’, sebab ‘urf dibentuk dari kebiasaan
orang-orang

yang

berbeda

tingkat

intelektualnya,

sedangkan

ijma’dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para ahli (mujtahid)
Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan atau ‘urf yang menjadi salah
satu sumber hukum Islam bukanlah sembarangkebiasaan, tetapi
kebiasaan-kebiasaan

yang

benar-benar

telah

dipraktikkan

oleh

masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan
ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Misalnya orang saling
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mengetahui jual beli, orang tersebut saling memberikan tanpa adanya
sighat yang diucapkan87
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BAB III
PANDANGAN DAN METODE ISTINBA>TH
MADHHA>B SHA>FI>’I DAN MADHHA>B HANAFI>>
TENTANG ASI (AIR SUSU IBU) SEBAGAI OBJEK JUAL BELI
A. Madhhab Sha>fi’i>
1. Pendiri Madhhab Sha>fi’i>
Pendiri Madhhab ini adalah Imam Sha>fi’i. Bila ditinjau dari nasabnya,
Imam Sha>fi’I mempunyai dua jalur nasab, yakni dari pihak bapak dan dari
pihak ibu.88
a. Nasab dari Pihak Ayah
Ayahnya adalah Muhammad Ibn Idri>s Ibn Abbas Ibn Utsma>n Ibn
Sha>fi’i> Ibn Sa’ib Ibn Abi>d Ibn Abdul Yazi>d Ibn Hisha>m Ibn Mutha>lib
Ibn Abdul Mana>f Ibn Qusa>y Ibn Kila>b Ibn Murrah. Nasabnya dengan
Rasulullah bertemu pada Abdul Mana>f Ibn Qusa``>y
b. Nasab dari Pihak Ibu
Ibunya adalah Fatimah Binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husayn Ibn
Ali> Ibn Abi> Tha>lib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak
mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali> Ibn Abi>
Tha>lib dan Imam Sha>fiʻi>.
Imam Sha>fiʻi> dilahirkan di Ghazah, Askalan pada tahun 150 H
bertepatan tahun dimana Imam Abu> Hanifah meninggal dunia.
Meskipun demikian Ghazah bukan tempat lahir leluhurnya, namun
88
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bapaknya Idris merantau kesana dalam hal suatu kebutuhan dan
wafat disana. Lalu lahirlah beliau, setelah umur dua tahun ibunya
membawanya ke Makkah sebagai tanah kelahiran leluhurnya maka
beliau dibesarkan disana sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya. 89
Imam Sha>fi’i menghafal al-Qur’an pada usia tujuh tahun, dia juga
telah menghafal banyak syair-syair dan matan-matan ilmu bahasa.
Terkadang dia pergi ke pedalaman untuk mendengarkan syair dan
kehebatan para penyair-penyair mereka, hingga dia menyimpulkan
bahwa keberadaannya di kuttab kurang kondusif untuk perkembangan
keilmuannya, maka dia memutuskan untuk pergi ke Masjidil Haram,
untuk belajar kepada para ulama-ulama ternama saat itu. Saat itu, dia
hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan, namun demikian dia
sangat suka kepada ilmu, terutama ilmu tentang al-Qur’an, hadi>th, dan
fiqh serta sastra.
Diantara guru Imam Sha>fiʻi> adalah Musli>m Ibn Khali>d az-Zanji>,
Sufya>n Ibnu Uyainah al-Hila>li, Ibra>hi>m Ibnu Yahya, Ma>lik Ibn Anna>s,
Waqi’ Ibn Jarrah Ibn Mali>h al-Kufi, Hammad Ibnu Usamah al-Hashi>m
al-Kufi dan Abdul Wa>hha>b Ibn Abdul Maji>d al-Bashri>. sebelum Imam
Sha>fiʻi> membangun madhhabnya sendiri, beliau menyebut dirinya
sebagai pengikut madhhab Ma>liki>, karena sempat berguru pada Imam
Ma>liki``>. Meskipun beliau tidak sempat berguru pada Imam Abu> Hanifah
namun beliau sempat menimba ilmu dari murid Imam Abu> Hanifah yang
89
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terkenal kealimannya yaitu Muhammad Ibn Hasan al-Shibani dari Irak.
90

Imam Sha>fi’i wafat pada malam Jum’at menjelang subuh, pada
hari terakhir dari bulan Rajab tahun 204 H dalam umurnya yang ke 54
tahun. Sakit yang diderita Shaf>i’i sebelum ajalnya adalah sakit sembelit
(ambeien) yang ia alami saat di Mesir. Shaf>i’i menduga penyakitnya ini
timbul karena ia terlalu sering mengikat kepala saat menghafal. Akibat
penyakit yang dideritanya ini, darah selalu keluar dari tubuhnya. Saat ia
naik kendaraan, darah keluar dari dua tumitnya. Ia selalu mengenakan
kain perban di kakinya. Tak seorang pun mengalami penyakit seperti
yang diderita Sha>fi’i ini. Pendarahan membuatnya lemah dan tidak
berdaya91
2. Perkembangan dan Karya Madhhab Sha>fi’i>
Imam Sha>fi’i mulai menorehkan catatan saat ia hijrah ke Irak untuk
kedua kali. Di sana, ia mendeklarasikan madhhabnya dan menyebarkan
metode ijtihadnya. Ia juga mengusung sunnah dan menjawab semua yang
menentangnya. Ini terjadi sekitar tahun 195 H, saat para ahli hadi>th
berkumpul di sekitarnya untuk menuntut ilmu fiqh dan ijtihad darinya.
Mereka sangat kagum akan kemampuan akal.92
Sepeninggalan Imam Sha>fiʻi, mimbar madhhab Shâfi’I dipegang oleh
al-Buwayti selama 27 tahun sampai wafatnya 231 H dan selanjutnya
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dipegang oleh al-Muzanni> sampai wafatnya tahun 264 H. Di Irak, Imam
Sha>fiʻi tersiar setelah madhhab ini menikmati kemapanan di Mesir, Banyak
orang yang mengikuti madhhab ini di Baghdad, Khurasan dan Turan
(Turki), sebagian wilayah India, lalu menyebar pula ke Afrika Utara dan
Andalusia sesudah tahun 300 H. bersamaan dengan berkembangnya
madhhab Shafi’i di Khurasan, madhhab ini juga berkembang di Persia, yang
dibawa oleh al-Saykh Ya’qub Ibn Isha>q al-Nisabu>rȋ al-Isfara> yang
merupakan murid dari al-Rabi> dan al-Muzanni> yang keduanya adalah murid
langsung dari Imam Sha>fiʻi. Untuk kawasan-kawasan ini, sejarah telah
mencatat bahwa banyak ulama Shafi’iyah yang muncul, seperti al-Bukha>ri,
al-Shirazi>, al-Juwayni> (guru al-Ghazali), al-Ghazalȋ, al-Fayruzabadi dan
ulama-ulama lainnya. Perkembangan madhhab Shafi’i di Persia sangat
mempengaruhi perkembangan madhhab di Indonesia, sebab Islam datang
ke Indonesia terlebih dahulu melewati Persia.
Penduduk Palestina dan kerajaan Ha>syim>i Urdun umumnya menganut
madhhab ini. Dan tidak kurang pula pengikutnya di Syria dan Libanon
terutama di kota Beirut, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Indonesia dan
diantara penduduk Persi dan Yaman93
Imam Shaf>i’i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti
imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang ushu>l dan furu’ fiqh dan
dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata:
“Imam Sha>fi’i mengarang sekitar 200 buku”, Al-Marzawi> berkata dalam
93
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khutbahnya, mengomentari karya Imam Shaf>i’i, “Imam Shaf>i’i telah
mengarang 113 kitab di bidang tafsir, fiqh, sastra, dll”.94 Sebagian besar
kitab-kitab Imam Shaf>i’i dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama

Al-Umm. hasil riwayat Al-Rabi>’ Ibn Sulaiman Al-Muradi>. Setiap bab fiqh
pasti ditulis dan disusun Imam Shaf>i’i dalam satu kitab. Begitu pula
masalah-masalah yang ia perdebatkan dengan Imam Malik. Kitab Al-Umm
berisi fiqh madhhab Shaf>i’i. Kitab ini sangat besar dan terdiri dari tujuh
jilid tebal. Kitab ini berisikan pikiran Shaf>i’i yang sangat teliti, terperinci,
dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecilditambah beberapa
masalah yang ditulis sendiri oleh Imam Shaf>i’i atau murid-muridnya.
Ketika menetap di Mesir, ia mengumpulkan semua kitab ini dan
mendiktekannya kepada sahabat, murid, atau pelayannya, Al-Rabi>’ Ibn
Sulaima>n. Oleh karena ini, kitab ini disebut dengan kitab Al-Umm (buku
induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Imam Shaf>i’i.95
Karya pertama Imam Sha>fi’i adalah sebentuk surat yang ia tulis dan
ia tujukan kepada Abdurrahmad I>bn Mahdi>. Sebelumnya, Ibn Mahdi>
meminta Imam Sha>fi’i untuk mengarang satu kitab untuknya yang
berisikan makna-makna Al-Qur’an, sejarah, ijma’, serta nasikh dan
mansukh dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Atas permintaan itu, Imam Shaf>i’i
menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risala>h.

96

Ar-Risala>h merupakan

model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara istinba>t { dari
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dalil-dalil fiqh. Dengan begitu, kitab ini menjadi kitab ushu>l fiqh. Imam
Shaf>i’i juga memiliki kitab lain di bidang ushu>l fiqh, diantaranya adalah

Ahka>m
> al-Qu’an, Ikhtila>f Al-Hadi>th, ibthal-Istihsa>n, Jima’u al-Ilmi dan
kitab al-Qiya>s. Akan tetapi kitab utamanya dalam ushu>l fiqh adalah Ar-

Risalah. Dua kitab Shaf>i’i itulah yang paling masyhur, yaitu al-Umm dan
Ar-Risalah.97
3. Tokoh-Tokoh Dalam Madhhab Sha>fi’i>
Murid-murid Imam Sha>fi’i tersebar di berbagai daerah. Di Makkah
misalnya, ada Abu> Bakar Muhammad bin Idri>s, Musa> bin Abi> Al-Jaru>d. Di
Baghdad ada Al-Hasa>n As-Saba>h Az-Za’farani>, Al-Husi>n bin Ali> AlKarabisi>, Abu> Thu>r Al-Ku>lbi> dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy’a>ri AlBasri>. Sedangkan Murid-murid Imam Sha>fiʻi di Mesir antara lain Abu>
Ya’qu>b Yusuf ibn Yahya> al-Buwai>thi> (w. 231 Hijriyah), Al-Rabi>’ ibn
Sulaima>n Abu> Muhammad (w. 270 Hijriyah), Al-Rabi>’ ibn Sulaima>n al-Jizi>
(w. 256 Hijriyah), Sulaima>n ibn Yahya> ibn Ismai>l al-Muzanni> (w. 264
Hijriyah), Yunu>s Ibn Abdu>l A’la> al-Shadafi>, Harmala>h ibn Yahya> Ibn
Harmala>h at-Tajibi> (w. 266 Hijriyah), Muhammad ibn Abdulla>h ibn Abdu>l
Haka>m.98
Sesudah para ulama tersebut, lahirlah di kemudian hari para ulama’
ahli fiqh angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan penyebaran
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madhhab Shafi’i, diantaranya tokoh-tokoh Imam Sha>fiʻi yang termashur
adalah :
a. Al-Muza>nni>
Sulaima>n ibn Yahya ibn Ismai>l al-Muza>nni> (w. 264 Hijriyah)
Beliau

dilahirkan

pada

tahun

175

H

dan

menjadi

besar

dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadits. Ketika Imam Sha>fiʻi
datang ke Mesir pada tahun 199 H, al-Muza>nni> menemuinya serta
belajar fiqih kepadanya, sehingga Imam Sha>fiʻi menyatakan tentangnya
dengan ucapan, “al-Muza>nni> adalah penolong (penyokong) madhhabku”,
dialah yang menyebarkan madhhab Ima>m Sha>fiʻi, ia juga menyusun
kitab al-Jami’a>sh Sagi>r dan al-Jami’ al-Kabi>r, al-Mukhta>sha>r, al-

Mantsu>r, al-Masail al-Mu’tabara>h, al-Watsa’iq, al-Targhi>b fi al-‘Ilmi,
dan juga menyusun Kitab al-Mabsu>th, dan al-Mukhta>sha>r min ‘ilm al-

Sya>fi’i. Ringkasnya, al-Muza>nni> dianggap orang yang fasih, cerdas,
pandai diantara sahabat-sahabat Imam Sha>fiʻi serta banyak menyusun
kitab untuk Madhhab Sha>fiʻi.99
b. Al-Buwayti>
Abu> Ya’qub Yusuf ibn Yahya>

al-Buwai>thi> (w. 231 Hijriyah),

Beliau adalah berasal dari Bani Buwayt (sebuah kampong dilembah
Mesir). Al-buwaithi> adalah sahabat Imam Sha>fiʻi yang tertua
berkebangsaan Mesir serta menjadi penerus (pengganti) sepeninggalan
Imam Sha>fiʻi. beliau belajar fiqih kepada Imam Sha>fiʻi dan mengambil
99
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hadits darinya pula dan dari Abdullah Ibn Wahha>b serta dari yang
lainnya. Imam Sha>fiʻi adalah saudaranya dalam berfatwa dan
pengaduannya apabila disodorkan satu masalah padanya.
Ketika tanda-tanda kematian Imam Sha>fiʻi mulai tampak, orangorang bertanya kepadanya, siapa yang akan menggantikannya, Imam
Sha>fiʻi berkata “Tak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap
majlisku“ dari Abu Yakub dan tak seorang pun dari sahabatku yang
lebih handal darinya|. Beliau menghidupkan malam dengan membaca alQur’an dan sholat serta selalu menggerakkan bibirnya dengan dzikir
kepada Allah.100
c. Al-Na>wawi>
Namanya adalah Yahya Ibn Shara>f Ibn Murra> Ibn Hazi>m al-Hizami>
al-Haurani> yang dipanggil dengan Abu> Zakariyya>, gelarnya Muhyiddi>n
yang dikenal dengan Na>wawi>, karena dinisbatkan kepada daerah asalnya
Nawa. Beliau dilahirkan di Nawa kota Hauran Negara Syiria pada tahun
631 H. beliau pergi menuntut ilmu ke Damaskus dan masuk madrasah
Rawahiyyah untuk belajar usul fiqih, fiqih, ilmu-ilmu hadits, bahasa,
bahwu, mantiq, dan tauhid.
Beliau tidak menikah selama hidupnya karena sibuk dengan
kehidupan zuhud dan wara’nya. Dia adalah Imam dan Muhaqqiq
madhhab Sha>fi’i di zamannya. Ketika beliau menjadi wali dan sesepuh
Ulama’ hadith, ia berani mengeluarkan gaji tertinggi bagi para penghafal
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hadith, namun dia sendiri tidak sedikitpun mengambil gaji bahkan dia
membeli sendiri buku-buku serta mewakafkannya ke perpustakaan Darul
Hadits.
Beliau kembali ke Nawa menjelang akhir hayatnya, namun
sebelumnya dia mengunjungi makam guru-gurunya, sahabat-sahabatnya
dan mendoakan mereka. Kemudian beliau kembali ke Nawa, hingga
akhirnya jatuh sakit sampai ajal menjemputnya pada tahun 676 H.101
4. Status ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli Menurut Madhhab
Sha>fi>’iyah
Perkembangan teknologi sekarang ini telah menunjukkan kemajuan
yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan
keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan
dampak terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan
dimensi. Demikian halnya dengan adanya perkembangan dalam bidang ilmu
kedokteran Air Susu Ibu (ASI) sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bayi,
lebih bermanfaat dari pada susu buatan pabrik yang telah bercampur dengan
bahan kimia seperti susu dancow, susu bendera dan lainnya.
Dari hasil penelitian ilmu kedokteran dan kenyataannya inilah terdapat
sekelompok orang yang berinsiatif untuk menjual belikan Air Susu Ibu
dengan dalih untuk menolong para ibu yang kebetulan air susunya tidak
mengalir saat menyusui buah hatinya.102
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ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan terbaik bagi bayi karena
pengolahannya telah berjalan secara alami dari anggota tubuh seorang ibu
dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah SWT bagi manusia.
Dimana dengan adanya ASI seorang bayi dapat memperoleh gizi.103
Madhhab

Sya>fi’iyah

merupakan

salah

satu

madhhab

yang

membolehkan jual beli ASI (Air Susu Ibu), beliau berpendapat seorang
wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya
bagi ibu-ibu yang membutuhkannya,104 alasan mereka adalah keumuman
firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

         
             
            
            

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada
Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.105
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Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan seandainya tidak ada
pertimbangan (qarinah) lain, hukum jual beli ASI adalah mubah.
Kesimpulannya di dasarkan atas hukum dasar jual beli yaitu boleh dan
didasarkan atas tidak adanya syarat atau rukun yang dilanggar dalam
praktek jual-beli ASI (Air Susu Ibu) tersebut. Dalam Kitab Al-Majmu>‘
Syarh al-Muhadzdzab karangan Imam Nawa>wi>, yang berbunyi:

ِِ
ِ ﺻح
ِ ﺎت َﺟﺎئُِﺰ ِﻋْﻨ َﺪ َ ﻻَ َﻛﺮ َاﻫ ِﺔ ﻓِْﻴ ِﻪ َﻫ َذا اﳌ ْذ َﻫ
ﺎب
ﱭ اﻻَ ِد ِّﻣﻴ
ٌ ََﺑَـْﻴ َﻊ ﻟ
ُ
َ ْ َﺐ َوﻗَطَ َﻊ ﺑﻪ اﻻ
َ
َ
َ
Artinya: Menjual Air Susu Ibu itu sah hukumnya menurut kami
(Sha>fi>’iyah) dan tidak makruh sama sekali dan ini menjadi
pegangan dan menjadi keputusan pengikut madhhab
(Sha>fi>’iyah ) 106
Menurut penafsiran dalil diatas bahwa Imam Sha>fi’i membolehkannya
jual beli ASI namun tidak sepakat untuk diperjualbelikan secara bebas. Jual
beli ASI dalam konteks diatas

lebih ditekankan kepada aspek tolong-

menolong bagi bayi yang dikhawatirkan dalam keadaan mendesak.107
Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana status ASI (air
susu ibu) yang digunakan sebagai objek jual beli. diterangkan dalam Kitab
Mughni Muhtaj Ila Ma’rifati al-Fadhil Minhaj karangan Muhammad bin
Ahmad al-Khotib Asy-Syarbani yang berbunyi:

ِ ﺼﺢ ﺑـﻴﻊ ﻟَﱭ اﻻَ ٍد ِﻣﻴ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اﻟﺸﻴَﺎﻩِ َوُﻫ َﻮُﻣ ْﻌﺘَ َﻤ َﺪ َﻛﻤﺎ َﻣﱠﺮ
ِّ ﱭ
ٌ ََﺎت ﻻَﻧﱠﻪُ ﻃَﺎﻫٌﺮ ُﻣْﻨـﺘَﻔ َﻊ ﺑِﻪ ﻓَﺎﺷﺒَﻪُ ﻟ
ُ َ ّ ٌ َ َ َْ ُ ََوﻳ
ﺎﺳ ِﺔ
ُ َ ِﰲ
َ ب اﻟﻨ
َ ﱠج
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Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan
dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai
(mengqiya>skan) susu kambing, yang demikian adalah pendapat
yang dapat dijadikan pegangan.108
Dalam prinsip fiqih, benda yang tidak haram dikonsumsi berarti tidak
haram juga mengonsumsi hasil penjualannya.109 Seperti ASI (air susu ibu)
seorang wanita yang berasal dari air susunya sendiri merupakan sesuatu
suci, dapat dimanfaatkan dan halal diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada
perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi
oleh manusia. Apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk
dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itu,
mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara‘. 110
Dalam kitab al-Umm Imam Sha>fi’i tidak menjelaskan secara tegas
tentang jual beli ASI, namun hanya menjelaskan tentang ujrah persusuan
yaitu menyewa jasa seorang ibu untuk menyusui anaknya dengan
memperoleh imbalan.111 Sebagaimana terdapat

potongan firman Allah

SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.112
Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menjadikan
dua tahun penuh sebagai masa penyusuan yang sempurna, dan sesudah masa
penyusuan yang telah sempurna ini tidak ada lagi penyusuan setelahnya.113
Menurut Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan
penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk
seorang ibu menurut ulama fikih, dimulai sejak berakhirnya hubungan
suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami. Apabila
penyusuan itu diupahkan kepada orang lain, maka penghitungan upah
dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama
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fikih, penyusuan anak pada orang lain tersebut termasuk dalam akad ijarah
(upah-mengupah).114
Selain itu, juga dijelaskan dalam surat Ath-thalaq ayat 6 tentang
nafkah bagi ibu susuan yaitu:

          

            

          

Artinya: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istriistri (yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala
sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 115
Ayat di atas menjelaskan bahwa suami dibebankan memberikan upah
terhadap ibu yang menyusukan anaknya, apabila kalau pada ibunya ada
kesukaran dan tidak dapat menyusukan anaknya, misalnya air susunya
mengandung penyakit, sehingga bayi tersebut harus diserahkan kepada
orang lain untuk menyusuinya lalu memberikan upahnya.116 Menurut ulama
fiqih wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang
114
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masih dalam masa susuan yaitu upah susuan, upah pemeliharaan, biaya
kebersihan anak, seperti sabun dan bedak bayi, sewa tempat pemeliharaan
anak dan upah pembantu.
Sedangkan Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa Ibu susuan harus
diketahui identitasnya, yang menurut ulama madhhab Sha>fi>’iysekalipun
wanita yang menyusukan anak itu terdiri atas beberapa orang wanita,
identitas mereka juga harus jelas. Kejelasan wanita yang memiliki air susu
itu harus diperlukan karena ada akibat hukum yang fatal dari proses
penyusuan bayi orang lain

117

5. Metode Ist>nba>th Madhhab Sha>fi>’iyah
Menurut Madhhab Sha>fi’i ASI (air susu ibu) yang dijadikan objek jual
beli hukumnya boleh. ASI oleh Madhhab ini disamakan status hukumnya
(diqiya>skan) dengan air susu hewan, air susu hewan tergolong objek yang
suci dan mampu memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

118

Kaidah

yang populer oleh madhhab Sha>fi>’ii yang berbunyi:

إِ ﱠن ُﻛ ﱡﻞ َﻣﺎ ﻓِْﻴ ِﻪ َﻣْﻨـ َﻔ َﻌ ِﺔ ُِﲢ ﱡﻞ َﺷْﺮ ًﻋﺎ ﻓَﺈِ ﱠن ﺑَـْﻴـ َﻌﻪُ َﳚُ ْﻮُز
Artinya: sesuatu yang mempunyai manfaat dan dihalalkan oleh syara’ dapat
diperjualbelikan
Kaidah tersebut menjelaskan sesuatu yang bermanfaat bisa digunakan
dari obyek jual beli tersebut maka semua yang bermanfaat halal menurut
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syara’. Dalam Kitab Mughni Muhtaj Ila Ma’rifati al-Fadhil Minhaj
karangan Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbani, yang berbunyi:

ِ ﺼﺢ ﺑـﻴﻊ ﻟَﱭ اﻻَ ٍد ِﻣﻴ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اﻟﺸﻴَﺎﻩِ َوُﻫ َﻮُﻣ ْﻌﺘَ َﻤ َﺪ َﻛﻤﺎ َﻣﱠﺮ
ِّ ﱭ
ٌ ََﺎت ﻻَﻧﱠﻪُ ﻃَﺎﻫٌﺮ ُﻣْﻨـﺘَﻔ َﻊ ﺑِﻪ ﻓَﺎﺷﺒَﻪُ ﻟ
ُ َ ّ ٌ َ َ َْ ُ ََوﻳ
ﺎﺳ ِﺔ
ُ َ ِﰲ
َ ب اﻟﻨ
َ ﱠج
Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan
dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai
(mengqiya>skan) susu kambing yang demikian adalah pendapat
yang dapat dijadikan pegangan.119
ASI seorang wanita yang berasal dari air susunya sendiri merupakan
sesuatu yang halal diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada perbedaan
antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi oleh
manusia. Apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi
manusia, maka air susu manusia juga demikian120
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan
hukum (Isti>nbat) madhhab Sha>fi>’i menggunakan metode Qiyas> berupa ASI
(air susu ibu) disamakan dengan air susu hewan.
B. Madhhab Hanafi>
1. Pendiri Madhhab Hanafi
Pendiri Madhhab ini adalah Abu> Hani>fah. Yang masih ada hubungan
keluarga dengan Ali> bin Abi> Thali>b, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit
supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika
119

Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Sya>rbani, Mughni> Muhta>j Ila> Ma’rifati al-

Fadhi>l Minh>aj Juz 2 (Libanon: Dar al-Ma’rifat, 1997), 18..
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dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama besar seperti Abu>
Hanifah. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699
Masehi), nama pada waktu kecil adalah Abu> Hani>fah An-Nukma>n bin
Tsabi>t bin Zufi> at-Tamimi>. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia
(Kabul-Arganistan), sebelum beliau dilahirkan ayah beliau pindah ke kota
Kufah. 121
Beliau dikenal dengan sebutan “Abu> Hani>fah”, sebab dalam kebiasaan
bangsa Arab, nama putra dijadikan sebagai nama panggilan bagi ayahnya
dengan menggunakan kata “Bapak/Abu>/Ayah” sehingga lebih dikenal
dengan sebutan Abu> Hani>fah. Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut,
Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya
kehidupan kesehariannya yang sering berteman dengan tinta (dawat) guna
menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari temantemannya. Kata “Hani>fah” dalam bahasa berarti “tinta”, karena inilah beliau
dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal baik belajarnya maupun
peribadatannya, sebab kata “Hanif” dalam bahasa arab juga artinya
“condong” kepada hal-hal yang benar. sehingga beliau dikenal sebagai
pemuda yang cinta pada kebenaran, bahkan termasuk Ulama yang bersikap
sangat hati-hati dalam segala hal, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau
tetap saja tidak mau menjabat sebagai Qadli karena tidak senang pada
kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya 122
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Abu> Hanifah tumbuh dan dibesarkan serta menghabiskan sebagian
besar kehidupannya di Kota Kufah. Ia tinggal ditengah keluarga yang
harmonis, sejahtera dan kaya. Pada waktu kecil Abu> Hanifah sering
mendampingi ayahnya berdagang kain sutra, yang kelak ia melanjutkan
profesi bapaknya itu. Namun demikian tidak seperti layaknya para pedagang
lainnya, ada sesuatu yang berbeda dari diri Abu> Hani>fah, yaitu kebiasaan
pergi ke Masjid Kufah, karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu
menghafal al-Qur’an serta ratusan bahkan ribuan hadits yang saat itu
merupakan ciri khas orang-orang yang beragama. 123
Sejak kecil, kecenderungannya terhadap ilmu pengetahuan telah
tampak, terutama berkaitan dengan agama Islam. Ia banyak belajar kepada
para tabi’in, seperti Atta> bin Abi> Raba>h dan Nafi’ Maula> Ibnu Uma>r. Ia
juga banyak mengkaji hadis dan fikih dari ulama-ulama di negerti
terkemuka. Adapun guru yang paling berpengaruh ialah Imam Ha>mmad bin
Abi> Sulaima>n (w. 120 H). Di antara guru Abu> Hanifah adalah Ahmad alBaqi>r, Abu> Za>bir, Ady bin Sa>bit, Abdur Rahma>n bin Harma>z, dan Qatadah.
Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu> Hani>fah telah
mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah
Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar
fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu
Imam besar ini meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150 H karena
minum racun yang disediakanoleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat
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dalam alunan doanya kepada Allah. Beliau dimakamkan di perkuburan
khizra. 124
2. Perkembangan dan Karya Madhhab Hanafi>
Madhhab Hanafi> tercermin di Irak negeri kelahirannya dan di Syiria.
Pada awalnya Madhhab berkembang di Afganistan anak benua India (di
mana minoritas kaum Syi’ah berada) dan Turki tengah. Madhhab ini
menjadi favorit bagi para penguasa Turki Saljuk dan Turki Usmani dan
Madhhab ini memperoleh pengakuan dari Dinasti Usmani. Sebuah status
yang dipelihara pengadilan-pengadilan para qadli, bahkan provinsi Usmani
terdahulu dimana mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut
madhhab lain seperti Mesir. Dapat dikatakan bahwa perkembangan
Madhhab Hanafi boleh dikatakan menduduki posisi yang tinggi dan luas
dibandingkan dengan madhhab-madhhab lain.
Perkembangan madhhab Hanafi> boleh dikatakan menduduki posisi
yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan madhhab-madhhab lain.
Hal ini disebabkan karena pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, ia menjadi
aliran madhhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak
yang dapat mengalahkan madhhab lain lantaran pengaruhnya dalam
Mahkamah-Mahkamah Pengadilan. Sedangkan pada masa kekhalifahan
Utsmaniyyah, madhhab ini menjadi madhhab resmi pemerintahan125
Dari kedua kekhalifahan itulah, membuat madhhab aliran Hanafiyah
berkembang pesat diberbagai Negara, khususnya Negara yang masa dahulu
124
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tunduk kepada keduanya, seperti: Mesir, Syiria, Lebanon, Turki, Tunisia,
Albania, Balkan dan Tanazaniyyah, Pakistan,Afganistan,Turkinistan dan
penduduk muslim yng berdomisili di India dan Tiongkok.126
Karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu> Hani>fah sebagai dasar
pokok pengembangan madhhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya,
sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat
terkenal yaitu sebagai berikut:127
a. Kitab Fiqh al-Akba>r
b. Kitab al-A’lim wa al-Mu’alli>m
c. Kitab al-Fiqh al-Awsa>th
3. Tokoh-Tokoh Madhhab Hanafi
Sistem penyebaran dari suatu pemikiran tokoh dapat dilihat dari ada
tidaknya para murid dan pendukung diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Abu> Yusuf Ya’qub bin Ibrahi>m ibn Hubaib al-Anshari> (113-182 H)
Beliau tumbuh, belajar dan menetap di Kufah dan meninggal pada
tahun 182 Hijriyah. Ia seorang murid miskin dan diangkat menjadi
seorang guru sekaligus mujtahid besar. Ia menduduki jabatan “Qadhi al-

Qadhah (Hakim Agung)” pada masa pemerintahan khalifah Harun alRasyid. Abu Yusuf seorang yang sangat cerdas dan haus ilmu sehingga
dia mampu menyusun kitab dengan judul : al-Kharaj yang membahas
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“Hukum Pajak Tanah” dan al-Jawami memuat perbedatan orang
menggunakan rasio (ra’yu).128
b. Muhammad ibn Hasa>n al-Syaibani> (132-189 H)
Beliau lahir pada tahun 132 Hijriyah dan meninggal pada tahun
189 Hijriyah. Saat Abu> Hani>fah meninggal, al-Syaibani> berumur 18
tahun, ia hanya sebentar menimba ilmu dari Abu> Hani>fah tapi kemudian
menyempurnakan kajian fikih iraknya dibawah arahan Abu>Yusuf. alSyaibani juga menjabat Qadhi pada masa pemerintahan al-Rasyi>d,
meskipun reputasinya tidak sehebat sang hakim agung Abu> Yusu>f.
Beliau salah satu murid Abu> Hani>fah yang banyak sekali meyusun dan
mengembangkan hasil karya Abu> Hani>fah, diantaranya yang terkenal
yaitu Kitab al-Mabsu>th, Kitab al-Ziya>d, Kitab Jami>’ al-Shagi>r, Kitab

Jami>’ al-Kabi>r, Kitab al-Siyaru>r Kabi>r, Kitab al-Siyaru>r Shagi>r.129
c. Zufr ibn al-Hudza>il (110-158 H>)
Beliau lebih dahulu menyertai dan menemani Abu> Hani>fah dari
pada dua sahabatnya yang lain, hanya saja beliau meninggal dunia pada
usia relative masih muda sekitar 48 tahun pada 158 Hijriyah. Beliau
Hujjahnya dikenal kuat, fikih rasional yang ia pelajari dari Abu> Hani>fah
membuat dirinya tak tertandingi, ia murid sekaligus sahabat Abu
Hanifah yang qiya>s nya unggul. Beliau tidak mempunyai warisan kitab,
tidak pula riwayat tentang madhhab gurunya karena semasa hidupnya
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lebih singkat ia meninggal dunia delapan tahun meninggalnya Abu>
Hanifah.130
Para pengikut Madhhab Hanafi> yang lain diantaranya sebagai berikut:
a. Al-Hasa>n Ibn Ziya>d al-Lu’lu’I al-Kufi>
Beliau pengikut madhhab Hanafi> yang meriwayatkan hadits
darinya. Ia slah satu orang yag cerdas dan mumpuni dalam ra’y
(pendektan nalar rasional). Ia juga memangku jabatan qadhi’ setelah
Hafs ibn Ghiyats.
Hafs ibn Ghiyats seorang ahli fikih dan juga murid lain Abu>
Hanifah yang memangku jabatan qadhi Baghdad dan qadhi Kufah,
beliau beliau meninggal pada tahun 195 Hijriyah dengan usia mendekati
80 tahun.
b. Abdulla>h ibn al-Mubara>k
Beliau adalah salah satu induk ilmu, diketahui memiliki hafalan
yang kuat dan dikenal dengan kezuhudan. Ia murid dari Abu> Hanifah
yang diteladani dan tegung memegang sunnah. Beliau meninggal dunia
pada tahun 181 Hijriyah diusia 63 tahun. 131
4. Status ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli Menurut Madhhab
Hanafi>yah
Berkenaan dengan permasalahan jual beli ASI untuk menolong bayi
yang tidak bisa menerima ASI (air susu ibu) dari ibunya karena hal tertentu,
Madhhab Hanafi>yah satu-satunya Madhhab yang tidak membolehkannya.
130
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Madhhab Hanafi> berpedoman pada rukun dan syarat yang telah beliau
definisikan yaitu tidak sah jika jual beli barang berupa najis, dan barang atau
benda apapun yang tidak bermanfaat haram untuk diperjualbelikan. 132

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual air susu manusia dan
tidak boleh mengonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya
(payudara) karena air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita telah
berubah status menjadi bangkai.133 Oleh sebab itu memisahkan air susu
seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian
memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang
dilarang oleh Allah Swt surat al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

           

           
            
          
           

     

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang132
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orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab
itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.
pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.134
Diperkuat Madhhab Kitab Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiya>h,
yang berbunyi:

ِِ
ِ ٍ وﻻَ َﳚﻮز ﺑـﻴـﻌﻪ ﻋِْﻨ َﺪ اﳊﻨَ ِﻔﻴﱠ ِﺔ وﻫﻮﻗَـﻮٍل َﲨ
ﺲ ِﲟَ ٍﺎل ﻓَﻼَ َﳚُ ْﻮُز
َ َ ْ ََُ َ
َ َ ﺎﻋﺔ ﻣ َﻦ اﳊَﻨَﺎﺑٍﻠَﺔ ﻻَ ﱠن اﻟﻠﱠ
ُ ُ َْ ُ ْ ُ َ
َ ﱭ ﻟَْﻴ

ﻮل
 َواﻟﺪﱠﻟِْﻴ ُﻞ َﻋﻠَﻲ أَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ, ُﺑَـْﻴـ َﻌﻪ
ُ ُﺼ َحﺎﺑَِﺔ َر ِض َﻲ ا ُّ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﳌ ْﻔﻌ
ﺲ ِﲟَ ٍﺎل اِ ْﲨَﺎعُ اﻟ ﱠ
َ
َ

Artinya: Menurut Hanafiyah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga
sebuah pendapat dikalangan Hanafiyah karena ASI bukan
tergolong jenis harta yang dapat diperjualbelikan berdasarkan Ijma’
dikalangan Nabi dan berdasarkan logika135
Kesimpulan pendapat di atas bahwa Air Susu merupakan bagian (juz)

dari tubuh manusia yang harus dijaga dan dimuliakan dan bukanlah sebuah
harta benda yang sah dijual belikan, apabila mengonsumsi air susu yang
telah dipisahkan dari asalnya (payudara) maka akan berubah status menjadi
bangkai. Pada dasarnya ASI statusnya dianggap bukan sebagian dari harta
benda maka tidak boleh dikonsumsi (diminum dan lain-lain) hanya boleh
dikonsumsi dalam kondisi keterpaksaan (dharurat) kita boleh untuk
mengkonsumsinya bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara yang
lain. 136
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Seandainya jika jual beli ASI (air susu ibu) terjadi maka akan
berpotensi ketidakjelaskan nasab diterangkan dalam hadith yang berbunyi:

ِ ُ ﺣ ﱠذﺛـَﻨَﺎ ﻋﺎ ئِﺸﺔَ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أَ ﱠن رﺳ
ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﮐﺎ َن
َ ّ ﻮل ا
َ ً َ ﱠ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ َر ُﺳ ْﻮُل
َ ِﻋ
ْ َﺼ َﺔ ﻗَﺎﻟ
ْ ﻨﺪ َﻫﺎ َوأَﻧـﱠ َﻬﺎ َﲰ َﻌ
َ ﺻ ْﻮ
ُ ْﺖ ًﻋﺎ ئ َﺸ َﺔ ﻓَـ ُﻘﻠ
َ ت َر ُﺟ ٍﻞ ﻳَ ْﺴﺘﺄْد َن ِﰲ ﺑَـْﻴﺖ َﺣ ْﻔ
َ ﺖ
ِ ا أَراﻩ ﻓُﻼَ ً )ﻟِﻌ ِﻢ ﺣ ْﻔﺼ َﺔ ِﻣﻦ اﻟﺮض
ْﻮل ا ِّ َﻫ َذا َر ُﺟ ٌﻞ ﻳَ ْﺴﺘَﺄ
ُ  َ َر ُﺳ:َﺖ ًﻋﺎ ئِ َﺸﺔ
َ َ َ َ َ َ َّ
ُ ْﺎﻋﺔ( ﻓَﻘﺎُﻟ
َُ ّ
ِ
ِ
ﺼ َﺔ ِﻣ َﻦ
َ ِذ ُن ﺑَـْﻴﺘ
ْ َﻚ ﻗَﺎﻟ
َ  أ ََراﻩُ ﻓُﻼَ ً )ﻟ َﻌ ِّﻢ َﺣ ْﻔ:ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ّ  ﻓَـ َﻘ َﺎل َر ُﺳ ْﻮُل ا:ﺖ
ِ ﻟَﻮ َﮐﺎ َن ﻓُﻼَ ً ﺣﻴﺎ )ﻟِﻌﻤﻬﺎِ ﺣ ْﻔ:َاﻟﺮضﺎﻋ ِﺔ( ﻓَﻘﺎُﻟْﺖ ﻋﺎ ئِ َﺸﺔ
ﺎﻋ ِﺔ( َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ
َ اﻟﺮ
َض
ً ُ
َ ََ
َ َ َّ َ
ْ
َ ﺼ َﺔ ﻣ َﻦ
ِ
ِ
ﺎﻋ ِﺔ َوَْﳛُﺮُم ِﻣ َﻦ
َ ﻓَـ َﻘ
َ اﻟﺮ
َ اﻟﺮ
َض
َض
َ ّ ﺎل َر ُﺳ ْﻮُل ا
َ ﺎﻋﺔ َْﳛَﺮُم ﻣ َﻦ
َ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧَـ َﻌ ْﻢ إ ﱠن
ِ اﻟﻨﱠﺴ
(ﺐ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎر وﻣﺴﻠﻢ
َ
Artinya: dari Aisyah ra berkata: ketika Rosulullah kerumahku aku mendengar
orang minta izin untuk masuk kerumah Hafsah, maka aku berkata: Ya
Rosulullah lelaki itu minta izin dirumahmu, aku menduga dia Fulan
paman Hafsah dari susuan. Nabi saw menjawab: menurutku dia juga
paman Hafsah dari susuan. Aisyah berkata: andaikan Fulan
(pamannya Aisyah dari susuan) masih hidup bolehkah dia masuk
kepadaku (bertemu denganku)? Nabi saw menjawab: Ya
sesungguhnya susuan itu dapat mengharamkan apa yang haram karena
keturunan dan nasab (HR. Bukhori Muslim) 137
Praktek jual bel ASI tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan
hubungan antara anak susu dengan ibu susu, sehingga terbuka bagi
terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila
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hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang
menyangkut akad dalam muamalah.
5. Metode Istinba>th Madhhab Hanafiyah
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa madhhab Hanafi tidak
memperbolehkan jual beli ASI. syarat dalam jual beli harus sesuatu yang
suci dan mubah adapun sesuatu yang najis dan haram tidak boleh
diperjualbelikan. Apabila diperjualbelikan sesuatu yang najis dan haram
maka jual belinya fasid/rusak.138
Air Susu Ibu pada hakikatnya menurut ijma’ sahabat Nabi bahwa
restan (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata,
keringat, ingus. Oleh karena itu, tidak boleh diperjualbelikan.
Adapun pendapat ijma’ sahabat berbunyi sebagai berikut:

ِ
ِ
ِ اﳌﻮرِدي و
ﺻ َحﺎﺑِﻨَﺎ
ْ َاﻟﻮْوَ ِﱐ ﻓحﻜﻮا َو َﺟ َﻬﺎ َﺷ َﺎد َﻋ ْﻦ اَِﰊ اﻟ َﻘﺎﺳ ُﻢ اﻻﳕﺎﻃﻲ ﻣ ْﻦ ا
ُ اﻟﺴﺸﻲ و
َ َ ْ ََ
ِ ﺲ ﻻَ َﳚﻮزﺑـﻴـﻌﻪ وإِﱠﳕَﺎ ﻳﺮﰊ ﺑِِﻪ اﻟﺼﻐِ ِﲑ ﻟِْﻠح
اﻟﻮ ْﺟ ِﻪ ﻏﻠﻂ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻘﺎئِﻠَ ِﺔ َوﻗَ ْﺪ
ُ َ َُْ ْ ُ ِ َاَﻧﱠﻪُ َﳒ
َ َ َْ
َ ﺎﺟﺔ َوَﻫ َذا
ِ ﺳﺒﻖ ﺑـﻴﺎﻧَِﺔ إِزاﻟَِﺔ اﻟﻨﱠج
ِ ﺼﻮ
.ُ وﻗﺎل أَﺑُﻮ َﺣﻨِْﻴـ َﻔﺔَ ﻻَ َﳚُ ْﻮُزﺑَـْﻴـ َﻌﻪ,ُاب َﺟ َﻮ َاز ﺑَـْﻴـ َﻌﻪ
َ ََ َ َ َ
َ َ
َ ﺎﺳﺔ ﻓَﺎﻟ ﱠ
Artinya: Menurut al-Mawardi, as-Saasyi dan al-Royyani yang menurut
mereka dengan mengutip pendapat Abu Qasim menyatakan
bahwa Air Susu Perempuan adalah najis yang tidak dapat
diperjualbelikan dan diberikan kepada bayi kecil karena ada
kepentingan dan sebagainya. Maka dari itu Abu Hanifah tidak
memperbolehkannya diperjualbelikan.139
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
menetapkan hukum (Istinbat) madhhab Hanafi menggunakan metode
138

A. Zainuddin Djazuli, Fiqih Lintas Madzab, 67.
Imam an-Nawawi, Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab juz 9 (Jeddah: Maktabah alIrsyad, 2000), 254.
139
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Istinbath berupa ijma’. berdasarkan ijma’ sahabat Air Susu merupakan
benda najis yang tidak dapat dijualbelikan dan tidak dapat diberikan kepada
bayi kecil karena ada kepentingan atau sebagainya.
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BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MADHHAB SHA>FI>’I> DAN
MADHHAB HANAFI> TENTANG ASI (AIR SUSU IBU) SEBAGAI OBJEK
JUAL BELI
A. Analisis Komparatif Menurut Madhhab Shafi>’I dan Madhhab Hanafi>
Tentang status ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual Beli
Secara devinitif, muamalah adalah seluruh kesepakatan yang dilakukan
manusia dalam rangka tukar-menukar kebutuhan hidup. Kitab-kitab fiqh
biasanya merinci persoalan muamalah dalam beberapa bagian seperti
peminjaman, hibah, wakaf, perwalian, persewaan, perupahan dan jual beli.
Masing-masing bagian masih terbagi menjadi jenis-jenis tertentu seperti bagian
jual beli yang terdiri dari rukun dan syarat jual beli, larangan jual beli, macammacam jual beli. Seperti jual beli di bidang ilmu kedokteran yang menjadi
fokus pembahasan penelitian ini.
Salah satu jual beli di bidang ilmu kedoteran adalah jual beli ASI (Air
Susu Ibu). Sudah tidak diragukan lagi ASI mempunyai manfaat bagi
pertumbuhan bayi lebih bermanfaat dari pada susu buatan pabrik yang telah
tercampur dengan bahan kimia. Kenyataan inilah terdapat sekelompok orang
yang berinsiatif untuk menjualbelikan ASI (Air Susu Ibu) dengan dalih untuk
menolong para ibu yang kebetulan air susunya tidak mengalir saat menyusui
buah hatinya. Dalam menyikapi permasalahan ini masih menjadi perdebatan
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pendapat dikalangan Ulama Madhhab dalam menentukan sah dan tidaknya jual
beli ASI.140
Seperti

sudah

di

terangkan

sebelumnya

bahwa

Imam

Shafi’i>

membolehkan adanya Jual beli ASI (Air Susu Ibu) sedangkan Imam Hanafi
melarang adanya jual beli tersebut. Hal Ini dijelaskan dalam kitab Al-Majmu>‘
Syarh al-Muhadzdzab karangan Imam Nawawi>, yang berbunyi:

ِِ
ِ ﺻح
ِ ﺎت َﺟﺎئُِﺰ ِﻋْﻨ َﺪ َ ﻻَ َﻛﺮ َاﻫ ِﺔ ﻓِْﻴ ِﻪ َﻫ َذا اﳌ ْذ َﻫ
ﺎب
ﱭ اﻻَ ِد ِّﻣﻴ
ٌ ََﺑَـْﻴ َﻊ ﻟ
ُ
َ ْ َﺐ َوﻗَطَ َﻊ ﺑﻪ اﻻ
َ
َ
َ
Artinya: Menjual Air Susu Ibu itu sah hukumnya menurut kami (Shafi>’iyah)
dan tidak makruh sama sekali dan ini menjadi pegangan dan menjadi
keputusan pengikut madhhab (Shafi>’iyah) 141
Menurut penafsiran dalil diatas bahwa Imam Shafi>’i membolehkannya
jual beli ASI namun tidak sepakat untuk diperjualbelikan secara bebas. Jual
beli ASI dalam konteks diatas lebih ditekankan kepada aspek tolong-menolong
bagi bayi yang dikhawatirkan dalam keadaan mendesak. 142
Diperkuat dengan Kitab Mughni> Muhta>j Ila> Ma’rifati ma>’ani> al-Fa>dhil

Minha>j karangan Muhammad bin Ahmad al-Khoti>b Asy-Syarbani>, yang
berbunyi:

ِ ﺼﺢ ﺑـﻴﻊ ﻟَﱭ اﻻَ ٍد ِﻣﻴ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اﻟﺸﻴَﺎﻩِ َوُﻫ َﻮُﻣ ْﻌﺘَ َﻤ َﺪ َﻛﻤﺎ َﻣﱠﺮ ِﰲ
ِّ ﱭ
ٌ ََﺎت ﻻَﻧﱠﻪُ ﻃَﺎﻫٌﺮ ُﻣْﻨـﺘَﻔ َﻊ ﺑِﻪ ﻓَﺎﺷﺒَﻪُ ﻟ
ُ َ ّ ٌ َ َ َْ ُ ََوﻳ
ﺎﺳ ِﺔ
ُ َ
َ ب اﻟﻨ
َ ﱠج
140

Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual Membahas Problemetika Hukum Islam Kontemporer
(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 144.
141
Imam an-Nawawi, Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab Juz 9 (Jeddah: Maktabah alIrsyad, 2000), 254.
142
Ajat Sudrajat, Fikih Aktual: Membahas Problemetika Hukum Islam Kontempore, 150.
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Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat
diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai (mengqiyaskan)
susu kambing, yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan
pegangan.143
Menurut Imam Shafi>’i>, menjual susu seorang perempuan hukumnya
adalah sah (boleh) dengan beberapa pertimbangan berikut ini :
1. Air susu perempuan adalah statusnya suci, sehingga telah sesuai dengan
syarat-syarat mabi’ (barang yang dijual)
2. Orang yang berakad disyaratkan adanya kerelaan (ridha>) artinya tidak ada
unsur paksaan dari pihak manapun untuk menjual air susu ibu atau untuk
membeli air susu ibu tersebut
3. Air susu itu statusnya dapat memberikan manfaat sehingga memiliki nilai
yang sebanding dengan alat pembayaran (uang)
4. Air susu itu statusnya dapat diserahkanterimakan dan dimiliki oleh orang
yang melakukan Akad sehingga telah memenuhi syarat sah jual beli
Seperti rukun syarat yang diterangkan diatas, bahwa Imam Hanafi>
berpedoman bahwa jual beli ASI (air susu ibu) itu haram karena air susu yang
telah dipisahkan dari asalnya (payudara) telah berubah status menjadi bangkai.
Oleh sebab itu memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada
suatu

wadah,

kemudian

memperjualbelikannya,

sama

dengan

memperjualbelikan bangkai yang dilarang oleh Allah Swt surat al-Maidah ayat
3 sebagai berikut:

143

Muhammad bin Ahmad al-Khoti>b Asy-Syarbani>, Mughni> Muhta>j Ila> Ma’rifati
Ma>’ani> al-Fadhil> Minha>j Juz 2 (Libanon: Dar al-Ma’rifat, 1997), 18..
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Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan
bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga)
mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak
panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja
berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.144
Menurut Madhhab Hanafi> hukum menjual ASI (air susu ibu) adalah
haram dan tidak sah (batal) dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Air susu merupakan bagian (juz) tubuh manusia yang harus dijaga dan
dimuliakan. Menjualnya termasuk merendahkan (idzlal) terhadap derajat
manusia.
2. Pada dasarnya air susu ibu statusnya tidak boleh dikonsumsi (diminum dan
lain-lain) ketika masih ada asupan semisalnya. Namun ketika sama sekali

144

Q.S, al-Maidah (5): 3.
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tidak ada asupan yang sepadan dengan air susu ibu (ASI) maka dalam
kondisi ini (dharurat) diperbolehkan mengonsumsinya.
3. Air susu ibu (ASI) statusnya bukanlah sebuah harta benda (mall) yang sah
(boleh) dijualbelikan. diperkuat menurut Kitab Al-Mau>su>‘ah al-Fiqhi>yah al-

Kuwaiti>ya>h, yang berbunyi:

ِِ
ِ ٍ وﻻَ َﳚﻮز ﺑـﻴـﻌﻪ ﻋِْﻨ َﺪ اﳊﻨَ ِﻔﻴﱠ ِﺔ وﻫﻮﻗَـﻮٍل َﲨ
ﺲ ِﲟَ ٍﺎل ﻓَﻼَ َﳚُ ْﻮُز
َ َ ْ ََُ َ
َ َ ﺎﻋﺔ ﻣ َﻦ اﳊَﻨَﺎﺑٍﻠَﺔ ﻻَ ﱠن اﻟﻠﱠ
ُ ُ َْ ُ ْ ُ َ
َ ﱭ ﻟَْﻴ

ﻮل
 َواﻟﺪﱠﻟِْﻴ ُﻞ َﻋﻠَﻲ أَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ, ُﺑَـْﻴـ َﻌﻪ
ُ ُﺼ َحﺎﺑَِﺔ َر ِض َﻲ ا ُّ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﳌ ْﻔﻌ
ﺲ ِﲟَ ٍﺎل اِ ْﲨَﺎعُ اﻟ ﱠ
َ
َ

Artinya: Menurut Hanafi>yah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga
sebuah pendapat dikalangan Hanabiah karena ASI bukan tergolong
jenis harta yang dapat diperjualbelikan berdasarkan Ijma>’ dikalangan
Nabi dan berdasarkan logika 145
Alasan lain Imam Hanafi> melarang jual beli ASI karena bisa berakibat
adanya hubungan mahram. diterangkan dalam hadist yang berbunyi:

ِ ُ ﺣ ﱠذﺛَـﻨَﺎ ﻋﺎ ئِﺸ َﺔ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أَ ﱠن رﺳ
ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﮐﺎ َن
َ ّ ﻮل ا
َ ً َ ﱠ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ َر ُﺳ ْﻮُل
َ ِﻋ
ْ َﺼﺔَ ﻗَﺎﻟ
ْ ﻨﺪ َﻫﺎ َوأَﻧـﱠ َﻬﺎ َﲰ َﻌ
َ ﺻ ْﻮ
ُ ْﺖ ًﻋﺎ ئ َﺸﺔَ ﻓَـ ُﻘﻠ
َ ت َر ُﺟ ٍﻞ ﻳَ ْﺴﺘﺄْد َن ِﰲ ﺑَـْﻴﺖ َﺣ ْﻔ
َ ﺖ
ِ ا أَراﻩ ﻓُﻼَ ً )ﻟِﻌ ِﻢ ﺣ ْﻔﺼ َﺔ ِﻣﻦ اﻟﺮض
ْﻮل ا ِّ َﻫ َذا َر ُﺟ ٌﻞ ﻳَ ْﺴﺘَﺄ
ُ  َ َر ُﺳ:َﺖ ًﻋﺎ ئِ َﺸﺔ
َ َ َ َ َ َ َّ
ُ ْﺎﻋﺔ( ﻓَﻘﺎُﻟ
َُ ّ
ِ
ِ
ﺼ َﺔ ِﻣ َﻦ
َ ِذ ُن ﺑَـْﻴﺘ
ْ َﻚ ﻗَﺎﻟ
َ  أ ََراﻩُ ﻓُﻼَ ً )ﻟ َﻌ ِّﻢ َﺣ ْﻔ:ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ّ  ﻓَـ َﻘ َﺎل َر ُﺳ ْﻮُل ا:ﺖ
ِ ﻟَﻮ َﮐﺎ َن ﻓُﻼَ ً ﺣﻴﺎ )ﻟِﻌﻤﻬﺎِ ﺣ ْﻔ:َاﻟﺮضﺎﻋ ِﺔ( ﻓَﻘﺎُﻟْﺖ ﻋﺎ ئِ َﺸﺔ
ﺎﻋ ِﺔ( َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ
َ اﻟﺮ
َض
ً ُ
َ ََ
َ َ َّ َ
ْ
َ ﺼ َﺔ ﻣ َﻦ

145

TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, Al-Mau>su>‘ah al-Fiqhi>yah al-

Kuwaiti>yah juz 35 ,199
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ِ
ِ
ﺎﻋ ِﺔ َوَْﳛُﺮُم ِﻣ َﻦ
َ ﻓَـ َﻘ
َ اﻟﺮ
َ اﻟﺮ
َض
َض
َ ّ ﺎل َر ُﺳ ْﻮُل ا
َ ﺎﻋﺔ َْﳛَﺮُم ﻣ َﻦ
َ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧَـ َﻌ ْﻢ إ ﱠن
ِ اﻟﻨﱠﺴ
(ﺐ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎر وﻣﺴﻠﻢ
َ
Artinya: dari Aisyah ra berkata: ketika Rosulullah kerumahku aku mendengar
orang minta izin untuk masuk kerumah Hafsah, maka aku berkata: Ya
Rosulullah lelaki itu minta izin dirumahmu, aku menduga dia Fulan
paman Hafsah dari susuan. Nabi saw menjawab: menurutku dia juga
paman Hafsah dari susuan. Aisyah berkata: andaikan Fulan
(pamannya Aisyah dari susuan) masih hidup bolehkah dia masuk
kepadaku (bertemu denganku)? Nabi saw menjawab: Ya
sesungguhnya susuan itu dapat mengharamkan apa yang haram karena
keturunan dan nasab (HR. Bukho>ri Muslim) 146
Yang menjadi persoalan adalah bahwa persusuan oleh perempuan selain
ibu kandung memiliki konsekuensi hukum, yaitu Munculnya hubungan hukum
antara ibu susu dengan anak yang disusui, Hubungan tersebut meniscayakan:
Pengharaman nikah antara ibu susu atau anak kandung ibu susu dengan anak
susuannya.
Oleh sebab itu dari kasus yang terjadi, Madhhab Hanafi> tidak
memperbolehkan praktek jual beli ASI dikarenakan dapat menolak bahaya
mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang
disebabkan kemahraman dan dapat menghindarkan dari kerusakan perkawinan
karena hubungan sesusuan.
Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah
syari‘at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi
tidak menyusu langsung pada ibu susuan, melainkan melalui jual beli ASI.
Kehati-hatian di sini, semata-mata untuk menjaga diri dari syubhat (keragu146

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahi>h Bukho>ri Muslim Terj. Abu> Firli> Bassam
Taqi>y (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 384.
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raguan), untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang
lebih mudah, lebih lemah lembut dan lebih adil. Nabi saw. bersabda, Dalam

hadi>th diterangkan :

ِ ُ ﺣ ﱠذﺛـَﻨَﺎ أَﺑـﻮ ﻧـُﻌ ٍﻢ ﺣ ﱠذﺛـَﻨَﺎ َزَﻛ ِﺮﱠ ء ﻋﻦ ﻋﺎ ِﻣ ٍﺮ ﻗﺎل َِﲰﻌﺖ اﻟﻨـﱡﻌﻤﺎ َن ﺑ ِﻦ ﺑ ِﺴ ٍﲑ ﻳـ ُﻘ
ﺖ
َ َْ ُ
ُ ﻮل َﲰ ْﻌ
ْ ُْ
َ ْ َ ْ َْ ُ ْ
ت
ٌ ﻬﻬ َﻤﺎ ُﻣ َﺸﺒﱠـ َﻬﺎ
ُ ِّﲔ َواﳊََﺮ ُام ﺑَـ
ُ ِّ ﻳَـ ُﻘ ْﻮل اﳊَﻼَ ُل ﺑَـ:ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ َﲔ َوﺑَـْﻴـﻨ
َ رﺳﻮل ﷲ
ِ ﻻَ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤ َﻬﺎ َﻛﺜِْﻴـٌﺮ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
(ﱠﺎس )رواﻩ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu> Nu’aim, telah menceritakan
kepada kami Zakari>a, dari Amir berkata: saya telah mendengar
Nu’ma>n bin Basyi>r berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW
bersabda: Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhật, maka ia
telah mencari kebersihan bagi agama dan kehormatannya. (HR.
Muttafaq‘alai``>h) 147
Dengan demikian, praktek jual beli ASI dapat dibolehkan jika telah
memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya yaitu sebagai
berikut: 148
1. Untuk menjadi penerima ASI harus memiliki alasan

yang sangat kuat

mengapa tidak bisa menyusui sendiri, karena mau kembali bekerja setelah
cuti melahirkan dan tidak memiliki stok ASI, akan melakukan perjalanan ke
luar kota atau kesibukan lain yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui
2. Bagi pendonor ASI harus memastikan keadaan kesehatan yang baik. Jika
perlu menggunakan rekam medic dari dokter. Hal ini karena pada
prakteknya, tidak mustahil terjadinya percampuran antara ASI dari orang
147

Muhammad bin Ismai>l Abu> Abdilla>h al-Bukho>ri, Shahi>h al-Bukha>ri (Beirut: DarTu’qu, 1997), 20.
148
AloDokter, “Perhatikan 3 hal ini sebelum menerima dan mendonor ASI,” dalam
http://Perhatikan-3-hal-ini-sebelum-menerima-dan-mendonor-ASI/ , (diakses pada tanggal 26 Juli
2019, jam 11:39)
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Islam dengan non Islam, dari orang yang baik dan buruk akhlaknya,
sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada
bayi.
3. Bagi umat Islam, harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak
mengonsumsi makanan yang haram, karena ASI merupakan saripati
makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang
meminum ASI tersebut.
4. Memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor dapat dihubungi untuk
menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan. Hal ini mengacu
pada pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa batasan minum ASI
hingga terjadi hukum radha’ah atau sepersusuan adalah lima kali kenyang,
sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal
tersebut. Menghitung berapa kali bayi kenyang dan disusui oleh pendonor.
Hal ini karena jika terjadi lebih dari lima kali kenyang, maka ibu yang
menyusui, suami dan anak-anak pendonor akan menjadi mahram bagi bayi
yang disusui, sehingga tidak boleh menikah selamanya.
B. Analisis Istinba>th Hukum Menurut Madhhab Shafi>’I dan Madhhab
Hanafi> Tentang ASI (air susu ibu) sebagai Objek Jual Beli
Dalam menentukan metode istinba>t yang digunakan untuk menetapkan
suatu hukum, setiap ulama memiliki acuan masing-masing. Demikian pula
Madhhab Shafi>>’i dan Madhhab Hanafi> Mengenai istinba>t dalam menetapkan
hukum tentang jual beli ASI, Madhhab Shafi>>’i menggunakan Qiya>s sebagai
dasar penetapan hukumnya, sedangkan Madhhab Hanafi> menggunakan ijma>’.
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Ketegasan itu Madhhab Shafi>’i didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur’an
antara lain adalah surat an-Nahl: 89 sebagai berikut:

             
          


Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami
datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat
manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar
gembira bagi orang-orang yang berserah diri149
Jual beli haruslah dengan objek yang suci, bisa dimanfaatkan, dalam
kenyataannya objek jual beli ASI memang memiliki manfaat bagi pertumbuhan
bayi sehingga dengan adanya ASI seorang bayi mampu memperoleh gizi. Akan
tetapi jual beli ini masih menjadi perdebatan pendapat dikalangan Ulama
Madhhab dalam menentukan sah dan tidaknya jual beli ASI.
Bahwa dasar pokok dalam menetapkan hukum jual beli ASI itu adalah
Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiya>skan kepada
Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Jika sanad al-hadith itu bersambung sampai Nabi
Muhammad SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki.
Sesuatu pokok itu tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap
pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang
dapat dikatakan mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka

Qiya>s itu sah dan dapat dijadikan sebagai Hujjah.
149

Al-Qur’an 16: 89
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Penggunaan metode Qiya>s ini, Imam Shafi>’i mendasarkan pada Firman
Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59:

           

             

   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.150
Jadi yang dimaksud ayat di atas, kembalikanlah kepada Allah dan
RasulNya adalah qiyaskanlah kepada salah satu dari al-Qur’an atau al-sunnah.
Sedang dasar al-Sunnah yang dipakai Imam Sha>fi’i dalam menetapkan Qiyas
sebagai salah satu “Hujjah” adalah hadits tentang dialog Rasulullah dengan
sahabatnya bernama Mu’adz ibn Jabba>l ketika diutus ke Yaman sebagai
Gubernur yaitu yang artinya “Bagaimana cara kamu memutuskan perkara jika
diajukan kepadamu? Jawabnya: “aku putuskan berdasarkan Kitabulloh AlQur’an. Rasulullah bertanya lagi: Bagaimana jika tidak ditemukan? Jawabnya:
“jika tidak ditemukan, maka dengan al-sunnah”. Rasulullah bertanya: “jika
tidak ditemukan dalam Al-Sunnah, maka aku berijtihad dengan pendapatku dan
tidak mengabaikan perkara tersebut”
Madhhab Shafi’i> berpendapat dalam memperjualbelikan ASI (Air Susu
Ibu) adalah sebagai sarana untuk tolong-menolong bagi mereka yang
150

Al-Qur’an 4: 59
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membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) untuk menyusui buah hatinya demi
kelangsungan hidupnya. sedangkan dalil yang dijadikan dasar dibolehkannya
jual beli ASI (Air Susu Ibu) menurut madhhab Sha>fi’i yaitu:

ِ ﺼﺢ ﺑـﻴﻊ ﻟَﱭ اﻻَ ٍد ِﻣﻴ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اﻟﺸﻴَﺎﻩِ َوُﻫ َﻮُﻣ ْﻌﺘَ َﻤ َﺪ َﻛﻤﺎ َﻣﱠﺮ
ِّ ﱭ
ٌ ََﺎت ﻻَﻧﱠﻪُ ﻃَﺎﻫٌﺮ ُﻣْﻨـﺘَﻔ َﻊ ﺑِﻪ ﻓَﺎﺷﺒَﻪُ ﻟ
ُ َ ّ ٌ َ َ َْ ُ ََوﻳ
ﺎﺳ ِﺔ
ُ َ ِﰲ
َ ب اﻟﻨ
َ ﱠج
Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan
dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai
(mengqiyaskan) susu kambing, yang demikian adalah pendapat
yang dapat dijadikan pegangan.151
Metode istinba>t yang digunakan dalam hal ini yaitu metode istinba>t

Qiya>s, dengan mengillatkan dengan Air Susu Hewan. Jadi menurut Madhhab
Sha>fi>’iyah, penggunaan ASI (Air Susu Ibu) itu dibolehkan untuk
diperjualbelikan kepada bayi yang membutuhkan air susu yang dikarenakan
ASI tidak mengalir saat menyusui buah hatinya. Dalam hal ini ASI (Air Susu
Ibu) hukumnya disamakan dengan air susu hewan yang menjadikanya mubah
untuk di konsumsi karena kondisi tertentu. sedangkan jual belinya sendiri juga
diperbolehkan dikarenakan sifat benda tersebut suci, dapat dimanfaatkan bagi
yang membutuhkan.
Madhhab Hanafi> adalah aliran fiqh yang merupakan hasil ijtihad yang
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah . Dalam pembentukannya madhhab ini
banyak menggunakan ra‘yu (rasio). Karena itu, madhhab ini terkenal sebagai
madhhab aliran ra‘yu. .akan tetapi Madhhab Hanafi berpendapat dalam kasus

151

Muhammad bin Ahmad al-Khoti>b Asy-Syarbani>, Mu>ghni> Mu>hta>j Ila> Ma’rifati al-

Fadhi>l Minha>j Juz 2 (Libanon: Dar al-Ma’rifat, 1997), 18..
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jual beli ASI menggunakan istinbat berupa ijma>’. Ijma>’ merupakan dasar
agama yang sah dan menjadi sumber ketiga dalam islam setelah al-Qur’an dan
al-Sunnah sebelum Qiya>s. Ijma>’ adalah Kesepakatan semua mujtahid kepada
umat islam pada suatu masa setelah Rasullullah SAW wafat terhadap hukum
syara’ tentang suatu masalah atau kejadian, sebagaimana firman Allah dalam
al-Qur’an:
             
   
Artinya: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya
ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia
sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf:
"Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan
mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi”
Air Susu Ibu pada hakikatnya menurut ijma>’ dikalangan sahabat Nabi
bahwa restan (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata,
keringat, ingus. Jadi ASI adalah benda najis yang tidak bisa diperjualbelikan.
Dijelaskan dalam Kitab Al-Majmu>‘ Syarh al-Muhadzdzab yang berbunyi:

ِ
ِ
ِ اﳌﻮرِدي و
ﺻ َحﺎﺑِﻨَﺎ
ْ َاﻟﻮْوَ ِﱐ ﻓحﻜﻮا َو َﺟ َﻬﺎ َﺷ َﺎد َﻋ ْﻦ اَِﰊ اﻟ َﻘﺎﺳ ُﻢ اﻻﳕﺎﻃﻲ ﻣ ْﻦ ا
ُ اﻟﺴﺸﻲ و
َ َ ْ ََ
ِ ﺲ ﻻَ َﳚﻮزﺑـﻴـﻌﻪ وإِﱠﳕَﺎ ﻳﺮﰊ ﺑِِﻪ اﻟﺼﻐِ ِﲑ ﻟِﻠْح
اﻟﻮ ْﺟ ِﻪ ﻏﻠﻂ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻘﺎئِﻠَ ِﺔ َوﻗَ ْﺪ
ُ َ َُْ ْ ُ ِ َاَﻧﱠﻪُ َﳒ
َ َ َْ
َ ﺎﺟﺔ َوَﻫ َذا
ِ ﺳﺒﻖ ﺑـﻴﺎﻧَِﺔ إِزاﻟَِﺔ اﻟﻨﱠج
ِ ﺼﻮ
.ُ وﻗﺎل أَﺑُﻮ َﺣﻨِْﻴـ َﻔﺔَ ﻻَ َﳚُ ْﻮُزﺑَـْﻴـ َﻌﻪ,ُاب َﺟ َﻮ َاز ﺑَـْﻴـ َﻌﻪ
َ ََ َ َ َ
َ َ
َ ﺎﺳﺔ ﻓَﺎﻟ ﱠ
Artinya: Menurut al-Mawardi>, as-Saasyi> dan al-Royya>ni> yang menurut
mereka dengan mengutip pendapat Abu> Qa>sim menyatakan bahwa
Air Susu Perempuan adalah najis yang tidak dapat diperjualbelikan
dan diberikan kepada bayi kecil karena ada kepentingan dan
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sebagainya. Maka dari itu Abu> Hanifa>h tidak memperbolehkannya
diperjualbelikan.152
Jadi, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
menetapkan hukum (Istinba>t) madhhab Hanafi> menggunakan metode Istinba>t
berupa ijma’. ijma’ sahabat berpendapat bahwa restan (organ sisa) yang keluar
dari tubuh manusia, seperti air mata, keringat, ingus. Maka dari itu ASI (air
susu ibu) adalah benda najis yang tidak dapat diperjualbelikan

152

Imam an-Nawawi>, Al-Majmu>‘ Syarh al-Muhadzdzab juz 9 (Jeddah: Maktabah alIrsyad, 2000), 254.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah memaparkan pembahasan dalam penelitian ini dari bab demi bab,
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemikiran Madhhab Sha>fi’i dan Madhhab Hanafi terkait hukum jual beli
ASI (Air Susu Ibu). Madhhab Sha>fi’i menghukumi bahwa status ASI (Air
Susu Ibu) suci, dapat diminum dan dapat dimanfaatkan sehingga boleh
untuk

diperjualbelikan.

Sedangkan

Madhhab

Hanafi

melarang

memperjualbelikan ASI (Air Susu Ibu) karena beliau menganggap bahwa
status

ASI (Air Susu Ibu) termasuk bukan harta yang dapat

diperjualbelikan.
2. Mengenai metode istinba>th, kedua Imam ini juga berbeda. Madhhab Sha>fi’i
menggunakan metode Qiya>s dengan mengqiyaskan dengan air susu hewan
sedangkan

Madhhab

Hanafi

menggunakan

metode

ijma’

dengan

berpendapat bahwa air susu ibu termasuk benda najis yang tidak dapat
diperjualbelikan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa catatan sebagai saran yang
dapat diajukan yakni:
1. Meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan tentang praktik jual beli
namun, kebolehan tersebut tidak menjadikan hal tersebut sebagai landasan
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hukum. Berdasarkan penelitian, faktor kebolehannya yaitu karena seorang
bayi yang benar-benar dalam kondisi yang sangat menghawatirkan.
2. Identitas secara lengkap bagi penjual dan pembeli perlu diketahui karena hal
ini terkait dengan aspek kemahraman
3. Penjual dan pembeli harus memperhatikan masa kadaluarsa ASI (air susu
ibu) agar air susu ibu tidak berubah menjadi darah karena darah sudah tidak
bisa diperjualbelikan dan di minum.
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