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ANALISIS  HUKUM JUAL BELI ANJING DI PASAR DEPOK 

SURAKARTA MENURUT PENDAPAT 4 IMAM MAHZAB 

Abstrak 

Penelitian ini menjelaskan tentang Hukum Jual Beli Anjing yang 

dilakukan di Pasar Depok Surakarta. Adapun pokok permasalahan dalam 
penelitian ini yakni tentang: Bagaimana Pendapat 4 Imam Mahzab 
tentang Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta? Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dari 4 Imam Mahzab 
tentang Jual Beli Anjing di Pasar Depok tersebut. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode 
pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian dalam hukum Islam menyebutkan hukum 
jual beli anjing menurut 4 Imam Mahzab memiliki perbedaan pendapat 

yang diantaranya tidak memperbolehkan jual beli anjing kecuali anjing 
itu bermanfaat, pendapat tersebut berasal dari Imam Hanafi dan juga 
Imam Syafii. Sedangkan untuk Imam Malik berpendapat jika jual beli 

anjing itu makruh untuk dilakukan dan untuk Imam Hambali berpendapat 
bahwa jual beli anjing itu haram secara mutlak dilakukan.  

Kata Kunci:Jual Beli, Anjing, Imam Mahzab. 

Abstract 

This study describes the law of buying and selling dogs in Depok 
Surakarta market. The main problem in this research is about: What is 

the opinion of 4 Imam Mahzab about buying and selling dogs in Depok 
Surakarta market? The purpose of this study was to determine the 

opinions of 4 Imam Mahzab about buying and selling dogs in Depok 
Market. This type of research uses field research (field research). The 
approach used is a descriptive qualitative approach. Data collection 

methods are using observation, interviews, and documentation. The 
results of research in Islamic law states that the law of buying and selling 

dogs according to 4 Imam Mahzab has differences of opinion which 
include not allowing buying and selling of dogs unless dogs are useful, 
this opinion comes from Imam Hanafi and Imam Syafii. Meanwhile, for 

Imam Malik, he argued that buying and selling dogs was rude to do and 
for Imam Hambali it was the opinion that buying and selling dogs was 

absolutely haram. 

Keywords: Buying and Selling, Dogs, Imam Mahzab. 

1. PENDAHULUAN

Allah telah menempatkan manusia sekalian di muka bumi yang didalamnya 

terdapat sumber kehidupan. Untuk mendapatkan rezeki sebagai sumber 
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penghidupan, manusia diperintahkan untuk bekerja dan sungguh-sungguh 

untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Salah satu untuk mendapatkan 

rezeki ialah melalui kegiatan transaksi jual beli. 

Akad jual beli dalam islam, selalu dilandasi nilai-nilai dan moral 

dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, agar kehidupan ekonomi di masyarakat 

menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan monopoli, penipuan, 

penimbunan barang, yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan 

sebagainya. Pengertian dari jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay’ yang 

artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain 

namun istilah al-bay’ juga bisa diartikan dengan jual beli. 

Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa jual beli adalah saling 

menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu 

yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 

Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar 

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dapat 

disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan ijab 

qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. 

Agama Islam hanya menghalalkan jual beli yang telah memenuhi 

beberapa syarat dan rukunnya seperti yang ditetapkan kepada umat manusia.  

Adapun jual beli yang dihalalkan dan diharamkan oleh syara’ seperti halnya 

jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak dibolehkan misalnya 

babi, anjing, berhala dan khamr, jual beli tersebut dipandang batal dan jika 

dijadikan harga penukar,maka jual beli tersebut dipandang fasid (rusak). 

Jual beli biasanya dilaksanakan di tempat terjadinya transaksi seperti 

supermarket, toko, pasar, dan lain-lain. Seperti halnya Pasar Depok 

Surakarta yag terletak di Jalan Balekambang Lor, Manahan, Banjarsari, 

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Disana terdapat transaksi jual beli,di 

pasar tersebut banyak dijual aneka hewan peliharaan seperti, kucing, kelinci, 

burung, anjing dan hewan-hewan lainnnya. 
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Untuk anjing sendiri adalah jenis binatang yang banyak dijadikan 

peliharaan atau kesayangan manusia. Anjing merupakan aset yang sangat 

sempurna untuk dijadikan bisnis dan ladang usaha, selain itu anjing juga 

menjadi sahabat dari manusia, karena anjing mempunyai banyak 

keistimewaan dan kelebihan seperti memiliki kepatuhan yang tinggi, setia, 

dapat dijadikan sebagai hewan pelacak, penjaga rumah dan memiliki felling 

yang kuat. Anjing tidak hanya dipelihara dan diperjual belikan oleh orang-

orang  non muslim atau orang-orang islam saja namun orang islam pun tidak 

sedikit yang membeli dan memelihara hewan tersebut. 

Penyusun menguraikan dari pernyataan diatas bahwa pembahasan 

terkait hukum jual beli binatang anjing dirasa penting untuk dikaji secara 

keseluruhan tentang perbedaan pendapat diantara para Imam besar untuk 

digunakan sebagai patokan masyarakat umum dan juga khususnya orang 

yang memelihara dan mencari nafkah dari hewan tersebut. Dan apakah uang 

hasil jual beli anjing tersebut halal atau mendatangkan mudharat menurut 

pendapat-pendapat dari Imam- Imam mahzab seperti Imam Hambali, Maliki, 

Hanafi, Syafi’i tentang jual beli tersebut. Maka judul yang akan di jadikan 

sebagai bahan  skripsi dengan judul : Analisis Hukum Jual Beli Anjing di 

Pasar Depok Surakarta Menurut Pandangan 4 Imam Mazhab. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian yang digunakan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini 

memerlukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan sumber 

informasi yang akurat. Dan pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana 

sumber data primer yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli anjing di 

Pasar Depok Surakarta. Sumber data sekunder yaitu diambil dari buku-

buku, rekaman suara, dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelit ian.  



4 
 

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara, 

dan 3) Dokumentasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pendapat Imam Hanafi tentang Jual Beli Anjing 

Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan. Beliau 

membedakan jenis anjing biasa dengan anjing pemburu dan penjaga dari segi 

pemanfaatannya. Adapun ayat yang menguatkan pendapat tersebut: 

ءٍٍعَلِيم تٍَوهَُوبِكُل ِشَىأ َوٰ ٰىُهنَّسَبأعَسََمٰ ِٰٓءفَسَوَّ ٱسأتََوٰىٰٓإِلَىٱلسََّما ِضَجِميعًاثُمَّ َرأ افِىٱْلأ  هٍَُوٱلَِّذىَخلَقَلَكُممَّ

Artinya: Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk 

kamu dan dia yang berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya 

tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.al-

Baqarah:29). 

Imam Hanafi menghukumi jual beli anjing di Pasar Depok Surakarta boleh 

dilakukan karena menurutnya hewan yang memiliki taring boleh diperjual 

belikan  jika hewan tersebut terdapat manfaat untuk orang yang menjual 

atau memeliharanya. 

3.2 Pendapat Imam Maliki tentang Jual Beli Anjing 

Dalam kitab al-Muwatta’ disebutkan bahwa hukum aman (hukum dari jual 

beli anjing) adalah makruh baik anjing yang bermanfaat maupun tidak. 

 

Artinya: Imam Malik berkata: Saya memakruhkan harga anjing baik yang 

bermanfaat maupun tidak karena Nabi SAW melarangnya. 

Hukum makruh anjing bukan karena najisnya melainkan adanya 

larangan langsung dari Rasulullah dan itu juga dibedakan dari segi 

pemanfaatan bukan dari semua jenis anjing. Imam Malik tidak menghukumi 

najis pada anjing meskipun beliau mewajibkan membasuh anjing tujuh kali, 

hal ini bukan karena najisnya melainkan karena murni beribadah kepada 

Allah SWT. Dari pendapat Imam Malik dapat disimpulkan bahwa jual beli 

di Pasar Depok Surakarta dalam hal prakteknya tidak boleh dilakukan 

karena dilihat dari segi pengharaman harga anjing yang tidak diperbolehkan 
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namun makruh untuk jenis anjing yang dapat dimanfaatkan untuk berburu 

atau menjaga ternak.  

3.3 Pendapat Imam Syafi’i tentang Jual Beli Anjing 

Dalam kitab al-Umm Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli anjing itu 

tidak diperbolehkan. Beliau mendasarkan pendapat dari hadis Rasulullah 

SAW sebagai berikut: 

ٍبَكأِرٍبأِنٍعَبأِدٍٍدَّحٍَ ٍَبِيأ ٍأ بٍٍعَنأ ٍابأِنٍِشَهٍا بََرنَاٍَماٍلُِكٍعَنأ ٍسَُفٍأَخأ ٍِبأِنٍيُوأ ٍلَّلاَّ عَبأدُ ثَنٍَا

َلٍهللاٍَِصلَّىٍهللاٍُعَلَيأِهٍَوسَلََّمٍنََهىٍ ٍَرسُوأ ٍأَنَّ َرِضَىٍهللاٍُعَنأهُ ٍٍدٍاْلٍَنأَصٍا ٍَمسأعُوأ ٍأَبِيأ ٍعَنأ الأَرحأمِن

ٍثََمِنٍالأكَلأبٍِ ٍَوُحلأَواِنٍالأكَاٍِهِن.ٍ)رواهٍالبخارى(ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍعَنأ ِ ِرالأبَِغي  َوَمهأ  

Artinya: Diberitakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibni 

Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al Rahman dari Abi Mas’ud al-Anshar i, 

sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan 

ongkos peramal. (HR.Bukhari) 

Dari hadis tersebut Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli anjing itu 

hukumnya haram dan beliau juga mengatakan haramnya anjing itu karena 

anjing itu najis. Dalam menghukumi haram Imam Syafi’i mengumpulkan 

hadis-hadis yang di dalamnya terdapat larangan- larangan dari Nabi SAW, 

dan beliau menghukumi haram karena najis. Seperti yang dijelaskan diatas 

karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk memelihara anjing kecuali 

oleh orang yang berburu dan menjaga rumah boleh mengambil manfaatnya 

, selain dari itu tidak boleh mengambil anjing tersebut. Walaupun disini 

terdapat pengecualian siapa yang boleh memelihara anjing namun Imam 

Syafi’i tetap menghukumi haram. Hukum najisnya anjing dikarenakan jual 

beli barang najis itu dilarang, dalam jual beli salah satu syaratnya ialah harus 

suci. 

Dari pendapat Imam Syafi’i dapat disimpulkan bahwa jual beli anjing 

terkhususnya di Pasar Depok Surakarta kurang tepat atau tidak sah karena 

menurut Imam Syafi’i jual beli anjing itu sendiri tidak boleh dilakukan 

dalam hal menentukan harga atau dalam segi pemeliharaan kecuali yang 

diperjual belikan adalah anjing yang memiliki manfaat seperti anjing 

pemburu dan anjing penjaga. 

3.4 Pendapat Imam Hambali tentang Jual Beli Anjing 

Menurut Imam Hambali jual beli anjing tidak diperbolehkan secara mutlak. 

Adapun hadis yang menguatkan pendapat tersebut, yakni: 

ٍَ ٍَوُحلأٍأ ِ ِرالأبَغأي  ٍَوَمهأ ٍثََمِنٍالأكَلأبِ ٍَرسُوَلٍهللاٍُعَلَيأِهٍَوسَلََّمٍنََهىٍعَنأ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍَواِنٍالأكَاٍِهِن.ٍٍٍنَّ  
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Artinya : Bahwasanya Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, 

pelacur, dan upah perdukunan. (HR. Bukhari, 2237) 

 

ٍَولَعََنٍ ِرٍالأبَِغى ِ ٍَوَمهأ ٍثََمِنٍالأكَلأبِ ٍثََمِنٍالدَِّمٍَوعَنأ َلٍهللاٍِصلىٍهللاٍعليهٍوسلمٍنََهىٍعَنأ ٍَرسُوأ إِنَّ

َرٍٍ ٍالأُمَصوَّ ٍِشَمةٍََولَعََن بَاٍَوالأِوٍاِشَمةٍََوالأُمسأتَوأ  ا ِكَلٍالرَّ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang hasil dari jual beli 

darah dan jual beli anjing dan upah pelacur, serta melaknat pemakan riba 

dan yang mewakilkannya, dan orang-orang yang mentato dan meminta 

ditato, serta melaknat para penggambar makhluk hidup”. (HR. Bukhari: 

2238) 

ٍوٍَ ُرٍالأبَِغى ِ ٍَمهأ ٍالأكَسأبِ ٍِم.ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍشَرُّ ا ٍَوكَسأُبٍالأَحجَّ ثََمُنٍالأكَلأبِ  

Artinya : “ sejelek-jeleknya pengahasilan adalah upah pelacur, hasil 

penjualan anjing dan penghasilan tukang bekam”.( HR. Muslim). 

Sudah jelas dalam hal ini bahwa Imam Hambali menghukumi semua 

jenis anjing haram untuk diperjual belikan dan ini juga berlaku untuk jual 

beli di Pasar Depok Surakarta. Dalam pendapat para Imam Mazhab ini 

adapun perbedaan dalam segi keyakinan daan hukumnya antara Imam 

Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan juga Imam Hambali. Imam Hanafi 

megharamkan jual beli anjing dan membedakan anjing biasa dengan 

anjing pemburu dan penjaga dari segi manfaatnya. Imam Malik 

berpendapat bahwa anjing hukumnya makruh, beliau menghukumi 

makruh untuk jenis anjing tertentu karena larangan dari Rasulullah SAW 

bukan karena najisnya. Imam Syafii mengharamkan harga anjing beserta 

jual belinya namun beliau mengecualikan anjing pemburu dan penjaga dari 

segi pemanfaatannya dan juga beliau menganggap anjing itu binatang yang 

najis. Sedangkan Imam Hambali menghukumi jual beli anjing itu haram 

secara mutlak dari segi apapun. Selisih pendapat ini terjadi dikarenakan 

perbedaan dalam memahami nash dan syara’. 

Penulis menganalisis bahwa pendapat para Imam memiliki beberapa 

perbedaan, perbedaan mononjol diantara 4 Imam terletak pada tujuan jual 

beli anjing tersebut. Penulis dapat menyimpulkan pendapat para Imam 

seperti halnya pendapat Imam Malik dan Imam Syafii walaupun beliau 

memiliki pegangan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW yang 

sama namun mereka memiliki pendapat yang berbeda, seperti pada QS.al-

Baqarah ayat 4, yakni yang berbunyi: 
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اٍ ٍِممَّ ٍُمكَل ِبِيَنٍتُعَل ُِمونَُهنَّ َجَواِرحِ
َنٍٱلأ ٍم ِ تُم ٍَوَماٍعَلَّمأ ُتٍۙ ٍٱلطَّي ِبَٰ ٍلَكُُم ٍأُِحلَّ ٍقُلأ ٍۖ ٍلَُهمأ ٍٰٓأُِحلَّ َٔلُونََكٍَماذَا يَسـأ

ٍسَِريُعٍٱلأِحسَابٍِ َ ٍٱَّللَّ ٍإِنٍَّ ٍَۚ َّقُو۟اٍٱَّللَّ ٍَوٱت ٍِعَلَيأِهٍۖ ٍٱسأَمٍٱَّللَّ ٍَوٱذأكُُرو۟ا سَكأَنٍعَلَيأكُمأ أَمأ ٍٰٓ ا ٍِممَّ ٍٍُۖفَكُلُو۟ا ٍٱَّللَّ  عٍَلََّمكُُم

 

Artinya : “ mereka menanyakan kepadamu “ apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?”. Katakanlah : “ dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 

yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan 

melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah 

diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya 

untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu 

melepaskannya), dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

amat cepat hisab-Nya”. 

Dan hadis tentang penyucian anjing, yakni: 

ٍِهشَاِمٍ إِسأَماِعيأُلٍبأُنٍإِبأَراِهيأَمٍعَنأ ٍثَنٍَا بِ,ٍَحدَّ ٍثَنَاُزهَيأُرٍَحرأ ٍَحدَّ ٍبأِنٍِسيأِريأَن,ٍعَنأ ِد ٍهَُحمَّ بأِنٍَحسَاَن,ٍعَنأ

ٍَولَغٍَ ,ٍإِذَا ُرٍإِنَاٍِءٍأََحاٍِدٍكُمأ ٍ"ٍطُُهوأ ُلٍاللُهَصلَّىٍهللاٍُعَلَيأِهٍَوسَلََّم ٍقَاَلٍَرسُوأ قَالَ: ٍهَُريأَرةٍَ, ٍالأكَلأُب,ٍأَبِيأ فِيأِه  

َُّرابٍٍِ لت ٍبٍِا الٍَهُنَّ اٍت,ٍأَوأ ٍيَغأِسلَهٍُسَبأَعٍَمرَّ .ٍ)رواهٍمسلم(أَنأ  

Artinya: Diberitakan Zuhair Harb, diberitakan Ismail bin Hisyam bin 

Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, ia berkata: sabda 

Rasulullah SAW: suci bejana salah satu kamu apabila dijilat anjing, 

bahwa dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan tanah. (HR. 

Muslim) 

Dalam ayat al-Qur’an dan hadis tersebut telah dijelaskan bahwa harga 

anjing dan jual belinya dilarang begitu pula dengan anjing itu juga najis. 

Namun Imam Malik  menanggapi hal tersebut dengan cara berbeda , 

menurut Beliau masalah penyucian anjing sebanyak tujuh kali jika terkena 

najisnya itu murni karena beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan 

menurut Imam Syafi’i yang sudah jelas melarang jual beli yang 

menurutnya anjing termasuk najis yang berarti jika dilihat dari cara 

penyuciannya.  

Sedangkan untuk Imam Hanafi dan Imam Hambali, beliau memilik i 

pendapat yang sangat berbeda. Imam Hanafi menghukumi haram untuk 

jual beli anjing namun beliau membedakan anjing dari manfaatnya seperti 

anjing untuk berburu dan penjaga. Imam Hambali menghukumi haram 

secara mutlak untuk semua jenis anjing apapun itu. 

Setelah penulis melakukan pengkajian maka penulis berpendapat bahwa 

jual beli anjing di Pasar Depok yang dilakukan oleh beberapa penjual 

muslim dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sesuai dalam jual beli 
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namun kurang sesuainya jual beli tersebut terdapat pada objek transaksi 

yakni hewan anjing yang jelas-jelas tidak di perbolehkan dalam Islam dan 

juga transaksi yang dilakukan kurang sah jika hewan itu dipelihara hanya 

untuk hewan peliharaan yang sesungguhnya anjing harus dipelihara sesuai 

kemanfaatannya seperti anjing pemburu. 

4. PENUTUP 

Dari penelitian dan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan, yakni: 

Menurut Imam Hanafi jual beli anjing di Pasar Depok tidak 

memperbolehkan apabila anjing itu tidak ada manfaatnya bagi manusia 

kecuali untuk berburu maupun untuk menjaga hewan ternak. 

Hukum jual beli anjing di Pasar Depok Surakarta dalam Perspektif Imam 

Malik hukumnya makruh hanya untuk anjing yang bermanfaat dan haram 

untuk harga anjing karena Rasulullah SAW melarangnya dan juga  

menurut Imam Malik bahwa terkena air liur anjing dengan membasuh 

tujuh kali basuhan air itu bukan hanya dihukumi najis melainkan murni 

beribadah kepada Allah SWT.  

Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli anjing yang dilakukan di Pasar 

Depok Surakarta haram dilakukan walupun Rasulullah mengecualikan 

untuk anjing yang bermanfaat sekalipun. 

Imam Hambali menghukumi semua jenis anjing haram untuk diperjual 

belikan dan ini juga berlaku untuk jual beli di Pasar Depok Surakarta. 
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