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AKAD JUAL BELI RAMBUT UNTUK HAIR EXTENSION DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM DI SALON ZUMA TLOGOWUNGU PATI 

 

Abstrak 

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Namun apabila 

juak beli tersebut memiliki suatu hal yang menyimpang dari ajaran islam ataupun objek yang 

diperjualbelikan berupa rambut yang merupakan bagian tubuh manusia yang suci dan bukan 

untuk diperjualbelikan, masalah yang penulis bahas berupa bagaimana mekanisme dari jual 

beli tersebut kemudian bagaimana pandangan islam terhadap transaksi tersebut. Jenis 

penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu berdasarkan 

teknik observasi dan wawancara dalam upaya untuk megumpulkan data. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis sendiri menarik kesimpulan bahwa halnya jual beli yang 

dilakukan pada salon Zuma jika dilihat dari objek berupa rambut dan jika dilihat dari segi 

objeknya menjadi batal atau tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi 

yaitu objek yang diperjualbelikan sesuatu yang dilarang oleh islam. Sedangkan pemanfaatan 

dari penggunaan rambut sambung (hair extension) adalah tidak diperbolehkan karena tujuan 

dari penggunaan rambut hanya untuk kecantikan tidak ada unsur lain. Rambut merupakan 

bagian tubuh manusia yang suci bukan mengandung najis namun dalam segi pemanfaatan 

jual beli tersebut tidak memiliki manfaat apapun. Manfaat dari penelitian ini diharapkan 

dapat menambahkan suatu ilmu pengetahuan yang baru tentang bagimana islam mengatur 

segala sesuatunya dengan benar termasuk jual beli, dengan ini diharapkan banyak orang yang 

kemudian mengerti bahwa jual belipun diatur agar tercipta kemaslahatan bagi banyak orang. 

 

Kata kunci: jual beli, hair extension, hukum islam 

 
Abstract 

Buying and selling is an activity carried out by everyone to fulfill various needs of life, both 

in the form of physical needs and spiritual needs. However, if the purchase has something 

that deviates from the teachings of Islam or objects that are traded in the form of hair which is 

a sacred part of the human body and not for sale, the problem that the author discusses is the 

mechanism of buying and selling then what Islam views the transaction. This type of research 

is field research, which is based on observation and interview techniques in an effort to 

collect data. The results of the research conducted by the authors themselves draw the 

conclusion that buying and selling is done at Zuma salons when viewed from objects in the 

form of hair and when viewed in terms of objects become null or invalid because there is one 

harmony and conditions are not fulfilled namely something that is traded banned by Islam. 

Whereas the use of connecting hair (hair extension) is not permitted because the purpose of 

using hair is only for beauty there is no other element. Hair is a sacred part of the human 

body that does not contain impurity, but in terms of utilization of buying and selling does not 

have any benefits. The benefits of this research are expected to add a new science about how 

Islam regulates things properly including buying and selling, with this it is expected that 

many people will then understand that selling belong is arranged so that it will benefit many 

people. 

 

Keywords: buying and selling, hair extension, islamic law 
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1. PENDAHULUAN  

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang termasuk dalam 

bermuamalah, yaitu salah satunya pada transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan 

yang bisa dikatakan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari orang 

melakukan transaksi jual beli dan menjadikan jual beli menjadi sarana tolong menolong 

antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli membutuhkan barang yang 

ditawarkan oleh penjual, begitupun penjual yang membutuhkan uang demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Seiring perkembangann pengetahuan dan bertambahnya 

pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga, bertambah pula kebutuhannya terhadap 

barang-barang yang kebanyakan tidak ia miliki. Jadi, semakin bertambah pula kebutuhan 

manusi terhadap transaksi jual beli. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melakukan 

transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan. Terhadap perkembangan 

tersebut, syariat memberikan suatu tuntunan yang dapat menjaga akad ini supaya tidak 

keluar dari koridor syariat atau berubah menjadi bentuk eksploitasi dan kezaliman antar 

sesama manusia. Terhadap berbagai perkembangan jual beli, syariat memberikan 

tuntunan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang akan memberikan kemaslahatan bagi 

semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya sekaligus memikul kewajiban 

yang lahir dari akad yang dilakukan. 

Jual beli0.merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang 

paling banyak dipraktekkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum islam. 

Menamakannya sebagai abu al-‘uqud atau induk semua akad untuk menUnjukkan bahwa 

jual beli sebagai akad akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam 

hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan 

makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh 

saudaranya sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia 

membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang 

menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli. Jual beli 

disebut dengan al-bai’  yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan 

sesuatu yang lain.  Dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, jual 

beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara 

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara’ dan 
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disepakati. Menurut Sayyid Sabiq, definisi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta 

atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. 

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikut sertakan tujuan 

yang melatarbelakangi dilakukannya praktek jual beli tersebut. Desakan kebutuhan 

ekonomi pada zaman sekarang yang menyebabkan banyak sekali berbagai macam praktek 

jual beli dengan bebagai macam obyek yang diperjual belikan. Salah satu yang membuat 

penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya 

praktek jual beli rambut yang digunakan untuk hair extension. 

Bagi manusia rambut merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini 

rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait bentuk 

apa sajakah rambut yang dijadikan obyek jual beli? Serta siapa pelaku jual beli rambut 

tersebut? Pembuatan hair extension ada yang menggunakan rambut asli maupun palsu. 

Pertanyaan yang muncul kemudian dari manakah rambut tersebut didapatkan? Apakah 

ada pihak-pihak yang sengaja menjual rambutnya untuk dasar pembuatan  hair extension 

tersebut? Lalu bagaimana pandangan islam mengenai jual beli rambut yang kemudian 

digunakan untuk pembuatan hair extension? bahwa pada dasarnya Islam melarang 

pemakaian rambut asli sebagai media untuk memperindah penampilan. 

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, meski jual beli merupakan salah satu yang 

dihalalkan dalam Islam, namun jika niat atau tujuan jual beli tersebut bertentangan 

dengan syariat islam, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak sah. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ada beberapa metode yang digunakan yaitu pertama, Jenis penelitian 

berupa penelitian lapangan. Kedua, Sumber data yang dipakai adalah data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari orang pertama, sedangkan data skunder adalah data 

yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti 

tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Ketiga, Metode 

pengumpulan data menggunkan tiga metode yaitu metode interview untuk proses 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pemilik salon, 

Metode Dokumentasi Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode Analisis Data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutan data   kepola,   kategori   dan   satuan   uraian dasar   

sehingga   dapat ditemukan tema.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay’ yang berarti menjual, mengganti, dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata “al-bay;” dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata  asy-syira’ (beli). Kata al-bay’ yang 

berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-

bay’ diartikan jual beli. 

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah salin tukar 

menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang 

diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Juhur 

Ulama, bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan kepemilikan. 

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwayang 

dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang 

berakibat terjadinya pemindahan. 

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan 

membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, 

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradi) kedua belah pihak 

untuk melakukan transaksi jual beli. 

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, 

yaitu: 

a. Ada orang yang berakad atau Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain 

(penjual dan pembeli). 

b. Ada sigat (lafal ijab dan kabul). 

c. Ada barang yang dibeli. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukaakn jumhur 

ulama di atas sebagai berikut: 

3.1 Syarat-syarat orang yang berakad 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi 

syarat :  

3.1.1 Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

dan orang gila, hukumnya tidak sah. 
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3.1.2 Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat 

bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai 

pembeli. 

3.2 Syarat-syarat terkait dengan ijab kabul 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut : 

3.2.1 Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. 

3.2.2 Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan : “Saya jual buku ini 

seharga Rp.20.000,’’, lalu pembeli menjawab : “Saya beli buku ini dengan harga 

Rp.20.000,-’’. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 

3.2.3 Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah p[ihak yang 

melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. 

3.3 Syarat-syarat yang diperjualbelikan 

3.3.1 Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

3.3.2 Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, 

khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan 

syara’ benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. 

3.3.3 Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh 

diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, 

karena karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. 

3.3.4 Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama 

ketika transaksi berlangsung. 

3.4 Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 

Harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan 

konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para 

pedagang adalah al-saman. 

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-saman  sebagai berikut: 

3.4.1 Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

3.4.2 Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pebayaran 

dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian 

(berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. 

3.4.3 Apabila jual beli itu dilaukan dengan saling mempertukarkan barang (al-

muqayadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barag yang 
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diharamkan oleh syara’, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini 

tidak bernilai menurut syara’. 

Penulis disini meneliti tentang jual beli rambut untuk hair extension yang 

dilakukan di salon Zuma, pengertian dari hair extension sendiri adalah teknik 

pemanjangan rambut secara instan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 

kepada pemilik salon, bahwa: 

Cara memperoleh bahan untuk Hair Extension serta harga jual beli rambut 

extension: 

Salon Zuma mendapatkan bahan rambut sambung dari sisa potongan rambut 

konsumen yang sengaja dibiarkan terbuang dan membeli dari pengepul rambut, karena 

permintaan semakin banyak maka bahan baku yang didapatkan terus bertambah seiring 

dengan perkembangan trend extension tersebut, kemudian banyak masyarakat yang 

menjual rambutnya untuk mendapatkan uang. Ada dua hal didalam pemakaian bahan 

dalam hair extension bahan dari sintesis dan rambut manusia namun rambut sintesis 

jarang diminati oleh para pelanggan karena tidak terlihat natural, sedangkan yang berasal 

dari rambut manusia terlihat natural dan mudah dirawat maupun dibentuk. Salon Zuma 

sengaja membuat rambut sambung dari sisa potongan rambut konsumen dikarenakan 

keaslian rambut tersebut benar-benar terjaga meski terkadang salon Zuma membeli bahan 

rambut sambut dari pengepul rambut. 

Tabel 1. Harga Jual Beli Rambut 

Panjang Rambut Harga Rambut 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

Rp. 2.500,00 

Rp. 3.000,00 

Rp. 3.500,00 

Rp. 4.000,00 

Rp. 4.500,00 

Pemilik salon juga melihat kualitas rambut, apabila rambut tersebut kusut dan sulit 

dan susa untuk dirapikan lagi maka pemilik salon tidak membelinya dan tidak berkutu. 

Pemilik salon hanya mau membeli rambut lebih dari sepuluh helai, kemudian salon Zuma 

menjual kembali kepada para konsumen yang ingin memakai jasa hair extension untuk 

memanjangkan rambut mereka secara instan, salon Zuma mematok harga dengan sebagai 

berikut: 
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Tabel 2. Harga Jual Satu Helai Rambut Sambungan 

Panjang Rambut Harga Jual 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

Perhelai Rp. 5.000,00 

Perhelai Rp. 7.000,00 

Perhelai Rp. 9.000,00 

Perhelai Rp. 10.000,00 

Perhelai Rp. 13.000,00 

 

Salon Zuma telah mematok harga tersebut sudah termasuk rambut yang telah di 

smooting (cara meluruskan rambut) dan pemasangan. Selain pemasangan salon Zuma 

juga melayani untuk melepas rambut tersebut. 

Pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rambut pada Salon Zuma: 

Dilihat dari penjelasan yang telah di jelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya tentang 

obyek akad jual beli, bahwa obyek yang diperjualbelikan berupa rambut, jika dilihat dari 

segi pemanfaatannya rambut disini digunakan untuk hair extension atau penyambungan 

rambut yang merupakan tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut 

yang dilakukan pada salon tersebut. Hal tersebut jelas dilarang di dalam Islam, rambut 

yang di dapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam karena adanya 

pengharaman adanya suatu kebohongan atau pemalsuan. 

Obyek yang diperjualbelikan pada salon Zuma adalah rambut jika dilihat 

merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan obyeknya adalah rambut bukan bahan 

pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia. Alasan rambut 

diperjualbelikan karena pada salon Zuma tersebut menyediakan jasa hair extension yang 

menjadikan rambut sebagai bahan utamanya. 

Jual beli yang dilakukan pada salon Zuma tidak sesuai dengan syariat Islam 

karena obyek yang digunakan tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli yang 

dimana barang tersebut haruslah bermanfaat, dan obyek yang dijual pun berupa rambut 

yang dimana rambut merupakan bagian tubuh manusia yang seharusnya tidak 

diperjualbelikan dan dimanfaatkan padahal jelas manusia adalah makhluk yang 

dimuliakan Allah Swt sebagaimana firmannya: 

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويم    لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya.”(QS. At-tin:4). Maka dari itu tidak boleh menghina dan memanfaatkan 

nagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu. 
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Para ulama fikih memahami bahwa manusia itu sifatnya ciptaan Allah ‘Azza wa 

Jalla yang dimuliakan, maka tidak boleh menjual atau mengambil manfaat bagian tubuh 

yang terpisah darinya. Termasuk dalam hal ini adalah menjual potongan rambut, 

meskipun potongan rambut manusia kategorinya benda yang suci: 

ْنتِفَاِع بَِشْعِر اآلَدِميِّ بَْيعاً َواْستِْعَماْلً؛ ِِلَنَّ اآلَدِميَّ مُ  م  َواتّفََق اْلفُقَهَاُء َعلَى َعَدِم َجَواِز اْْلِ َكرَّ  

“para ulama fikih sepakat, tidak boleh mengambil manfaat manfaat dari rambut 

manusia baik untuk dijual atau digunakan kembali. Sebab tubuh manusia itu 

dimuliakan”.  

Salah seorang ulama mazhab Hanafi saat mensyarh kitab Al-Hidayah, 

menyebutkan: 

ْنَساِن َوَْل اِْلْنتِفَاُع بِهَا)  ََ يَُجوزُ ِِلَنَّ اآْل ( َوَْل يَُجوُز بَْيُع ُشُعوِر اْْلِ ٌ  فَ ََ ْْتَ م  َْل ُم  َدِميَّ ُمَكرَّ

 

“(Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia, atau memanfaatkannya) karena 

manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Maka tidak boleh”.  

Imam Malik juga pernah di tanya soal ini, 

َِي يُْحلَُق ِمْن ُرُءوِس النَّاِس فََكِرهَهُ  ُسئَِل َمالِك  َعنْ  ْعِر الَّ  بَْيِع الشَّ

 

 “Imam Malik pernah ditanya tentang hukum menjual potongan rambut dari 

kepala manusia, lalu beliau memakruhkannya”.  

 

Imam An-Nawawi dalam dalam al-Majmu’, syafi’iyah mengatakan: 

ًَ َكَشْعِر اآْلَدِميِّ َما َْل  ًَ َْل يَُجوُز بَْيُعهُ ُمْنفَِص يَُجوُز بَْيُعهُ ُمتَِّص  

 “Suatu organ yang tidak boleh dijual saat kondisinya terhimpun/menempel, tidak 

boleh juga dijual ketika bagian organ tubuh itu terpisah, semisal rambut manusia”.  

Al-Bahuti juga menyebutkan dalam kitabnya, Kasyaf al-Qana’, mengatakan: 

ٌُ َشْعِر اآْلَدِميِّ  أَْي اْحتَِراِمهِ ( لُِحْرَمتِهِ )َمَع اْلُحْكِم بِطَهَاَرتِِه ( َوَْل يَُجوُز اْستِْعَما ) 

 “Tidak boleh memanfaatkan rambut manusia, meskipun hukumnya suci, sebab 

alasan kemuliaannya”.  

Memperjualbelikan rambut sama halnya dengan memperjualbelikan bagian tubuh 

karena rambut juga termasuk dari bagian tubuh manusia yang seharusnya selalu dijaga 

dan dirawat bukan untuk diperjualbelikan apalagi hanya untuk dimanfaatkan sebagai 

memperindah diri, sebagai umat manusia kita harus memuliakan rambut maupun anggota 

tubuh lainnya. Memuliakan disini dalam arti menghargai rambut serta anggota tubuh 

lainnya dengan cara merawat dan menjaganya dengan baik karena rambut dan anggota 

tubuh lainnya merupakan suatu kenikmatan yang telah diberikan Allah, maka kita tidak 

boleh anggota tubuh kita untuk dijadikan uang, kita sebagai umat Allah Swt tidak 

bersyukur atas apa yang telah Beliau karuniakan kepada kita sebagai umatnya bahkan 
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sampai mengubah bentuk ciptaannya dengan melakukan hair extension atau hal lainnya 

yang dilarang. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus menjaga dan merawat 

anggota tubuh yang telah Allah berikan dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan 

Allah untuk kita. 

 

4. PENUTUP 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang jual beli rambut 

kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian terhadap mekanisme jual beli rambut yang terjadi pada salon Zuma 

itu memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali sebagai bahan untuk 

melakukan pemasangan hair extension.  

b. Jual beli rambut menurut pandangan hukum islam dilarang karena ditinjau dari obyek 

akadnya menjadi batal atau tidak sah dikarenakan syarat dan rukun jual beli pada jual 

beli rambut tersebut tidak terpenuhi karena obyek yang diperjualbelikan adalah 

berupa rambut yang dalam hukum islam menjual bagian tubuh manusia dilarang dan 

rambut juga termasuk bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan. 
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