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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha 

mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, 

masyarakat dan dapat mengatasi segala urusanya. Islam juga memberikan 

dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai 

landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara 

mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh 

Syariat Islam. Firman Allah SWT : 

 

$ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#þθè= à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Μ à6 oΨ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ Hω Î) β r& 

šχθä3 s? ¸οt≈ pgÏB ⎯tã <Ú#t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ )1 

 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." 

Apa yang ada di dunia ini selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan, begitu juga dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

menuntut masyarakat Islam untuk selalu mengikuti dan mengisinya dengan 

                                                 
1) An-Nisa’ (4) : 29 



sendi-sendi Islam. Dengan berubah dan berkembangnya teknologi dan ilmu 

pengetahuan maka akan lebih banyak lagi cara-cara mencari mata 

pencaharian. Namun demikian dengan begitu banyaknya cara-cara mencari 

mata pencaharian, salah satu cara yang lebih baik adalah jual beli, 

sebagaimana hadits Rifa'ah bin Rafi': 

 2( عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مربور: ا ي الكسب أطيب؟ قل
 

"Bahwasanya Nabi SAW ditanya: Apa pencaharian yang lebih baik? 

Jawabnya: bekerjanya seseorang dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang 

bersih" 

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak bisa lepas dengan 

jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli ini baik dari hasil 

pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah 

diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru. 

Kalau kita cermati baik-baik apa yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat luas banyak terjadi jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya 

dilakukan oleh orang-orang yang bukan islam saja, akan tetapi orang Islampun 

tidak sedikit yang membeli anjing, karena anjing memang mempunyai 

berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing memiliki kepatuhan 

yang sangat tinggi, setia, dapat untuk melacak pencuri, menjaga keluarga, 

dapat diajak bercanda dan mempunyai feeling yang kuat. Oleh karena itu 

anjing dihajadkan oleh kebanyakan manusia. 

                                                 
2) Ibnu Hajar Al-Asoalni. Bulugul Maram. “Bab al-Buyu’”, Hadits nomor 800. 

Muttafaq’alain  



Tentang hukum jual beli anjing ini para ulama berbeda pendapat, ada 

yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan ada pula 

yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu atau anjing 

yang boleh dipelihara.3) Begitu pula dengan akibat hukum dari pada jual beli 

yakni pemilikan anjing. Perbedaan itu bukan tidak beralasan mereka masing-

masing mengemukakan alasan yang kuat yang berdasarkan dalil naqli dan 

aqli. 

Perbedaan pendapat diantara para ulama itu membingungkan 

masyarakat pada umumnya dan khususnya mereka yang membutuhkan anjing. 

Atas dasar perbedaan itulah penyusun ingin mencoba menyelusuri 

pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum jual 

beli anjing berikut pemilikanya beserta alasan-alasanya kemudian 

mengkoparasikan dan jika mungkin mengkompromikanya. 

Adapun penyusun memilih Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah 

karena mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i dan Abu Hanifah 

banyak menggunakkan ar-Rayu didalam menetapkan hukum. 

Perlu diingat, Bahwa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu berbeda 

didalam memberikan persyaratan-persyaratan barang yang boleh dan sah 

untuk ditransaksikan. 

                                                 
3) Ibnu Rusyd. Bidayatu al-Mujtahid. (Beirut : Daru al-Fikr, 595 H), II : 95 



Imam Syafi'i mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual 

belikan, meskipun barang itu bermanfaat tetapi kalau barang itu tidak suci 

maka tidak boleh untuk diperjual belikan.4) 

Sedang Imam Abu Hanifah, yang diutamakan atas barang yang 

diperjual belikan itu manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut 

pandangan syara' boleh diperjual belikan sekalipun barang itu najis.5) 

Perbedaan konsep jual beli diatas merupakan salah satu sebab 

terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum jual beli anjing. 

 

B. Pokok Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, 

maka penyusun akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun pokok 

masalahnya sebagai berikut: 

Bagaimana setatus hukum jual beli anjing dan pemilikanya menurut 

pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta bagaimana istimbat 

hukumnya ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui dan menginformasikan kepada seluruh warga 

masyarakat mengenai kepastian hukum jual beli anjing. 

                                                 
4)  Ahmad Najiy Al-Jamaly. Kitabu al-Anwar li A’mali al-abrar fi Fiqh al-Imam Syafi’i, 

cet 1 (Mesir : Al-Jamaliyah 1328 H/ 1910 M), I : 23. 
5) As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet. 3 (ttp. : Dar al-Fikr, 1401 H / 1981 M), III : 130. 



b. Terdorong oleh kedudukan penyusun sebagai mahasiswa yang belajar 

dalam bidang hukum Islam, sehingga merasa berkewajiban untuk ikut 

menjawab masalah tersebut dan sekaligus mengkaji ilmu-ilmu 

keislaman. 

c. Untuk memberikan jawaban/kejelasan bagi seluruh warga masyarakat 

tentang jual beli anjing sehingga masyarakat tidak taqlid/buta. 

2. Kegunaan 

a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan keislaman bagi siapa saja yang 

hendak belajar dan memahami ilmu-ilmu keislaman. 

b. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam rangka 

menyelesaikan program sarjana dalam ilmu Syariah (hukum Islam) 

pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Penelaahan Pustaka 

Salah satu dari sekian banyak usaha yang baik untuk mencari rizki 

adalah jual beli. Hal ini telah diajarkan oleh Allah SWT dengan Firman-Nya : 

¨≅ym r&uρ ª! $# yìø‹ t7ø9$# tΠ§ ym uρ (#4θt/ Ìh9$# 4   6)    

 

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S.Al-Baqarah 

:275) 

                                                 
6) Al-Baqarah (2) : 275  



$ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè= à2ù' s? Ν ä3 s9≡uθøΒ r& Μà6oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ Hω Î) β r& 

šχθä3 s? ¸ο t≈pgÏB ⎯tã <Ú#ts? öΝä3Ζ ÏiΒ ) 4
7 

 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S. An-Nisa':29) 

Dan umat sepakat bahwa jual beli dan penekunanya sudah berlaku 

(dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hinga hari ini. 

Allah SWT mengajarkan jual beli tidaklah secara rinci akan tetapi 

hanyalah secara global saja, sehingga penjelasan jual beli ini merupakan 

masalah ijtihad, maka tidaklah mengherankan kalau masalah jual beli in 

banyak terjadi perbedaan pendapat dintara para ulama, terutama tentang obyek 

dari pada jual beli. 

Menurut Sayyid Sabiq didalam fiqh as-Sunnahnya syarat barang yang 

diakadkan adalah: 

1. Bersihnya barang 

2. Dapat dimanfaatkan 

3. Milik orang yang melakukan akad 

4. Mampu menyerahkannya 

5. Mengetahui 

6. Barang yang diakadkan ada ditangan 8) 

                                                 
7)  An-Nisa’ (4) : 29 



Maka boleh memperjual belikan binatang-binatang dengan tujuan 

untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya, atau untuk mengangkut barang, 

atau dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.9 

Mengenai jual beli anjing ini terdapat bermacam-macam pendapat 

diantara ulama. 

Imam Syafi'I berpendapat, bahwa harga anjing dengan keadaan apapun 

juga tidak halal.10 ) Hadits dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari: 

 
 
 

ى عن مثن الكلب ومهر البغي 11(انّ رسول اهللا ص 
 
"Bahwasanya Rasulullahh SAW melarang dari harga anjing dan hasil lacur 

dan upah tukang tilik" 

Dan haram memelihara anjing kecuali karena darurat untuk kebaikan 

penghidupan.12 M ,.Hadits dari Ibnu Umar: 

رسواهللا صلى اهللا عليه وسلم من اقتىن كلبا اال كلب ماشية : قل
 13(اوضاريا نقص من عمله كليوم قري اطا 

                                                                                                                                      
8) As-Sayyid.  
9) Ibid, hlm. 131. 
10) Muhammad Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm. Al-Umm. (ttp. : Al Kulliyah al-Azhariyah, 

t.t.)           III : 11 
11) Imam Bukhari, Shahih Bukhari. “Kitab Al-Buyu“. “Bab Saman Kalbi” (Beirut : Dar 

al-Fikr, t.t.), II : 43. Hadits Riwayat Imam Bukhari dari Abi Mas’ud Al-Ansari. 
12) Muhammad Idris Asy-syafi’I. Al-Umm,. hlm. 13. 
13) Al-Baihaqiy, Al-Sunan Al-Kubra, “Kitab al-Buyu”, Bab Ma Jaa Fima Yahila Iqtinauhu 

min Al-Kalbi, edisi Al-Jauhar  An-Naqiy, (ttp. : Dar al-Fikr, t.t.), VI : 9. Hadits dari Nafi’ dari 
Ibnu Umar 



 
Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa menyimpan anjing, kecuali 

anjing untuk menjaga ternak atau untuk berburu, maka kuranglah dari 

amalanya setiap hari dua qirat" 

 

Menurut An-Nakhai yang diperbolehkan hanya memperjual belikan 

anjing pemburu.14 Dia beralasan dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh 

An-Nakhai: 

 عليه وآله وسلم عن مثن الكلـب إالكلـب   اهللا صلى اهللال نهى رسو
 15(صيد

"Rasulullah SAW melarang harga anjing kecuali anjing pemburu" 

Sedang menurut Imam Abu Hanifah, anjing yang dapat dijinakkan, 

seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman boleh diperjual belikan.16 

Hadits Ibnu Abbas ra.: 

 17(رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف مثن كلب الصيد

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 

babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah" 

                                                 
14) As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah,. hlm. 131. 
15) Asy-Syaukaniy, Nailul Autar, (Mesir : Mustafa Al Baby Al-Halabi wa auladuh, t.t.), V 

: 163. 
16) As-Sayyid Sabiq. Fiqh As-Sunnah. hlm. 131.. 
17)  Safwah Al-Saqa (taqdim wa tahqiq). Musnad al-Imam Abu Hanifah. cet. 1, (ttp.: Rabi’ 

Halabi, 1382 H / 1981 M). hlm. 162.  



Imam Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaukani didalam 

kitab Fath al-Qadir berpendapat: boleh menjual anjing, binatang-binatang buas 

untuk berburu dan boleh memanfaatkan kegunaan lainya, ini ditunjukkan 

dengan bolehnya kita memakan hasil buruan semua binatang buas yang telah 

kita ajari, termasuk anjing dan burung-burung buas lainnya.18 

Seluruh fuqaha bidang hadits berpendapat haram menjual anjing. 

Hukum ini mencakup sermua anjing, baik yang kecil maupun yang besar, baik 

untuk tujuan berburu, menjaga ternak maupun untuk menjaga tanaman.19 

Kemudian Al-Qadi Abd Al-Wahab menerangkan bahwa sebagian 

sahabatnya memandang makruh penjualan anjing dan sebagian lagi 

memandang haram.20 

Dari uraian diatas dapatlah kita memahami perlunya mengetahui 

penegasan hukum jual beli anjing beserta pemilikanya yang paling tepat, 

mengingat semakin banyaknya orang yang melakukan jual beli anjing dan 

memeliharanya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Jual beli adalah suatu bentuk perhubungan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli 

hanya akan membeli barang-barang yang dihajadkanya dan penjual karena 

                                                 
18) Asy-Syaukaniy, Fath Al-Qadir, (Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Halaby wa Auladuh, t.t.).              

II :13. 
19) Ibnu Qayyim, Zad Al-Ma’ad, (Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Halabi wa Auladuh, t.t.), 

III : 300. 
 

20) Ibid 



sifatnya hanya sebagai pelayan pembeli, maka dia juga hanya akan menjual 

barang-barang yang sekiranya banyak dibutuhkan manusia. Akan tetapi 

tidaklah semua barang itu kemudian boleh diperjual belikan sebab Syariat 

Islam telah memberikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan urusan 

jual beli, seperti: halalnya pedagang perantara, haramnya mengurangi sukatan 

dan timbangan, haramnya menjual babi dan lain-lain. 

Mengenai jual beli anjing, tidak ada nash yang secara tegas 

mengharamkanya, akan tetapi banyak hadits tentang larangan harga anjing. 

Karena hadirnya hadits-hadits itulah para mujtahidin kemudian beristimbath 

mencari status hukum jual beli anjing. Hasil ijtihad para mujtahidin itu 

ternyata berbeda-beda ada yang mengatakan haram, boleh, makruh sampai ada 

yang membedakan antara anjing untuk berburu, anjing yang boleh dipelihara 

dan anjing yang tidak boleh dipelihara serta anjig hitam. 

Mengingat persoalan diatas terjadi karena perbedaan pendapat 

dikalangan para ulama yang tentu saja karena perbedaan sunnah yang menjadi 

pegangan imam mazhab, berbeda dalam persepsi pemahaman hadits dan 

berbeda latar belakangnya juga, maka dalam pembahasan skripsi ini penyusun 

akan berusaha mencari jawaban persoalanya dengan menjama' dan mentaufiq 

dengan cara taqyid dari yang mutlak. Apabila tidak bisa dilakukan demikian 

maka penyusun akan berusaha mentarjih menurut jalan-jalan yang telah 

ditetapkan. Apabila dalam mencari jawaban dengan cara tersebut tidak 

didapatkan juga maka penyusun akan berusaha mencari mana yang lebih 



dahulu wurudnya dan mana yang kemudian.Yang kemudian dinyatakan nasikh 

dan yang dahulu dinyatakan mansukh.21 

Jika tidak mungkin dijama' dan ditaufiqkan antara kedua sunnah yang 

berbeda itu dan tidak mungkin ditarjihkan yang satu kepada yang satu lagi 

serta tidak diketahui tanggal da5tangnya kedua sunnah itu. Maka terhentilah 

dalil-dalil yang dikemukakan. Diperhatikan dalam hal ini dalil hukum 

terhadap suatu peristiwa yang didalamnya ada pertentangan dengan dalil yang 

bukan dari keduanya. Seakan-akan peristiwa itu tidak ada nash. Inilah gambar 

yang diperlukan bukan wujud yang dipunyai.22 

Disamping pembahasan dari penyusun mengenai jama' dan taufiq dari 

dalil-dalil yang ada, yang dipegangi para fuqaha juga akan diadakan 

pendekatan dengan kaidah fiqhiyah: 

 23(اإلبا حة ءاألصل ىف األ شيا

"Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan" 

 

Serta kitab fiqh lainya yang mendukung dalam memecahkan persoalan 

yang sedang penyusun bahas. Sehingga dengan demikian penyusun akan lebih 

mendalami sekaligus menemukan jawaban mengenai pendapat fuqaha tentang 

                                                 
21) Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, Ushul Fiqh 

(Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departement Agama, 1986), I 
: 174 - 175 

22) Abdu Al-Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushul Al-Fiqh, (ttp. : Maktabah Ad-Dakwah Al-
Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1407 H / 1987 M). hlm. 231. 

 
23) As-Suyuti, Al-Asbah wa Nada’ir, (Singapur : Sulaiman Mara’iy, t.t.) hlm.66 



hukum daripada jual beli anjing terutama pendapat dari Imam Syafi’i dan 

Imam Abu Hanifah yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode yang 

pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi, penyusun akan melakukan apa yang disebut 

dengan library research guna memperoleh data, yaitu penelitian yang 

obyek penelitianya yang utama adalah buku-buku yang ada kaitanya 

dengan masalah yang dibahas. 

2. Metode Penelitian 

Dalam menganalisa data yang telah penyusun kumpulkan akan digunakan 

metode analisa data sebagai berikut: 

a. Induksi, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peritiwa-

peristiwa yang khusus kongret itu ditarik generalisasi-generalisasi 

yang mempunyai sifat umum.24 

b. Deduksi, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan 

bertitik tolak dengan pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai 

suatu kejadian yang khusus.25 

                                                 
24) Prof. Drs. Sutrisno Hadi M. A., Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 

1989), hlm.42. 
25) Ibid 



c. Komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda-beda dengan cara 

membandingkan untuk mencari yang lebih kuat atau untuk mencari 

kemungkinan untuk mengkompromikan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika 

pembahasan dalam bentuk bab per-bab, yang tediri dari lima bab pembahasan. 

Bab pertama berisi : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuaan 

dan kegunaan, penelaahan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bagian berikutnya yaitu bab dua berisi: Biografi Imam Syafi'i dan 

Imam Abu Hanifah, terdiri Sejarah hidupnya, kitab-kitab karangannya dan 

dasar-dasar imamnya. 

Pada bab ketiga berisi tinjauan umum tentang jual beli yang meliputi: 

Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. 

Bab empat, Hukum jual beli anjing, pada bab ini penyusun akan 

menguraikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum 

jual beli anjing berikut pemilikanya kemudian menganalisa pendapat mereka 

itu dengan melihat kesamaan dan perbedaan, hujjah yang dipakai serta 

relevasinya. 

Bagian akhir dari skripsi ini adalah penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran-saran serta lampiran-lampiran.  

 


