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ABSTRAK 

 

 

Imam Septiadi, (2019): Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Patin di 

Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai bangkai 

ayam yang sering diperjual belikan oleh masyarakat kuhusunya para peternak 

ayam dan ikan patin. Kajian fiqh zaman ke zaman terus berubah dan berkembang 

termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang mengalami banyak 

perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjual 

belikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan 

manusia yang selalu meningkat waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. 

Jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan sebagai ganti pakan konsentrat termasuk 

salah satu yang terjadi pada perkembangan tersebut. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan jual beli bangkai ayam untuk pakan  

ikan patin di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar melakukan jual beli 

bangkai ayam, Bagaimana hukum jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin 

di Desa Simpang Kubu Kecamatan kampar menurut ulama empat mazhab, 

Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan peternak ayam dan 

peternak ikan patin yang melakukan jual beli bangkai ayam di Desa Simpang 

Kubu Kecamatan Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa 

yang menyebabkan peternak ayam dan peternak iakn patin melakukan jual beli 

bangkai ayam di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar, untuk mengetahui 

hukum jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin menurut ulama empat 

mazhab, Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan peternak 

ayam dan peternak ikan patin yang melakukan jual beli bangkai ayam untuk 

pakan ikan patin di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. Populasi penelitian ini penjual dan pembeli bangkai ayam 

yang ada di Desa Simpang Kubu yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Sedangkan 

sampel dari penelitian ini penulis hanya mengambil 3 orang penjual dan 12 orang 

pembeli dengan menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan Tinjauan Pustaka. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan yaitu penjual 

bangkai ayam dan pembeli bangkai ayam, sedangkan data sekunder diperoleh 

dengan jalan melakukan studi keperpustakaan yaitu: mempelajari, memahami 

buku-buku, artikel, kitab-kitab fiqh muamalah, jurnal ilmiah. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli bangkai 

ayam terjadi dikarenakan  adanya kebutuhan antara penjual bangkai dan pembeli, 

sekisih harga, kebiasaan yang sudah lama berlangsung, serta disebabkan karena 

kurangnya pemahaman mereka tentang kebolehan jual beli bangkai ayam tersebut. 

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa jual beli bangkai adalah jual beli adalah 

haram, di dalam rukun dan syarat jual beli barang yang diperjual belikan haruslah 
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suci, namun pendapat Imam Hanafi dan Zahiri membolehkan jual beli bangkai. 

Dalam penelitian ini penjual dan pembeli bangkai ayam seharusnya menggunakan 

mazhab yang mereka pakai dalam beribadah yaitu mazhab syafi’i. tetapi pada 

kenyataannya mereka menganggap boleh melakukan jual bangkai. Maka dalam 

fiqh muamalah akad jual beli bangkai yang dilakukan diganti dengan akad upah 

dari pembeli bangkai kepada penjual bangkai untuk mengumpulkan bangkai ayam 

dirumah peternakan ayam. 
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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah segalah puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga 

penulisan skripsi ini berjalan dengan lancer dan dapat selesai tepat pada 

waktunya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan dan 

kejahiliyaan kepada alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta 

berakidah kepada Allah SWT. 

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Patin 

di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar”. Penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi pengembangan pemikiran ke-Islaman dalam bidang hukum Islam. 

Serta untuk menambah khazanah keilmuan tentang transaksi muamalah yang 

semakin hari berkembang dengan pesat pada saat sekarang ini, juga untuk 

memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Suska Riau. Penulis mnyadari banyak sekali bantuan yang diberikan 

oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dapat selesai seperti sekarang ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan 

skripsi ini,antara lain: 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Abdul Manaf, S. Pd dan Haini, S. Pd. Sd 

yang senantiasa mendo’akan untuk kesuksesan penulis. Dan tak kalah 

pentingnya, kepada saudara penulis, Jaka Pratama S.Pd.I (abang), Budi 
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Utama A.Md. Kep (abang), Nuramida S.Pd. Sd (kakak), dan Lia Permida 

A.Md.Keb (kakak). 

2. Rektor UIN SUSKA Bapak Prof Dr. Akmad Mujahiddin S. Ag., M.Ag 

beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk mengikuti proses pendidikan di lembaga ini. 

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau Bapak Dr. Hajar 

Hasan, M.A beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam 

berbagai hal yang berkaitan dengan studi penulis di program S1 ini. 

4. Bapak Dr. Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nurlaili selaku 

sekretaris jurusan. 

5. Pembimbing skripsi, Bapak Dr. Zulkayandri, M.A, yang telah 

menyediakan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat 

berarti dalam penulisan ini. 

6. Pustaka UIN SUSKA Riau, Pustaka Syariah dan Hukum, Pustaka Wilayah 

Provinsi Riau, yang telah meminjamkan buku-buku sebagai sumber 

informaasi dan data oleh penulis selama dalam proses penyusunan sikripsi 

ini. 

7. Bapak Dr. Hajar Hasan, M.A, selaku Penasehat Akademis 

8. Teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah 

berjuang bersama dalam proses perkuliahan serta dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Terima kasih kepada pembeli dan penjual bangkai ayam yang telah 

meluangkan waktu untuk membanu penulis dalam penelitian skripsi ini. 
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IKAMIHU Pekanbaru), Surahmat Bagus Prakoso S. E, Hary Syahputra 

Patama, S. Pd, Ryan Jarisman, S. IP, Rizal Efendi, S. Hut, Andilau, S. Hut, 

Muhidin, S. Pd, Rifki Dwika Nanda, S. T,  Muhammad Indra, Irwandi, 

Muhammad Rizki, S. H, Safri Juliyanda, S. H, dan Agus Indrawan, S. Psi,  

serta teman-teman grup Bujang Telajak Rengat INHU. 

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

tidak mungkin disebutkan satu persatu dan akhirnya penulis hanya bisa berdoa 

semoga segala kebaikan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal ibadah dan 

diberikan balasan oleh Allah SWT. Dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin. 
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Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana kita ketahui bahwa syariah itu ada dua bagian, yakni 

bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan 

bagian muamalah. Kata muamalah adalah bentuk dasar dari kata „’amala yang 

artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.
1
 Muamalah secara 

harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia, dari pengertian 

harfiah yang bersifat umum ini muamalah berarti perbuatan atau pergaulan 

manusia di luar ibadah.
2
 

Kehidupan bermuamalah dalam agama Islam telah memberikan garis 

kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang 

berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling 

manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan 

perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi maupun juga 

transaksi lainnya. Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang 

sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam agama Islam. perdagangan ini 

kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. 

Perdagangan ini juga disebut dengan jual beli. Dalam hukum Islam telah 

diatur tentang perikatan jual beli sebagaimana firman Allah Swt “Dan Allah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam al-Qur‟an surat al-

Baqarah ayat 275 sebagai berikut: 

                                                                   
1
 Rahmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia.2001), h.14 

2
 Gufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah konsektua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 1 
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Artinya: dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan 

memiliki akad yang dilakukan dan dalam jual beli harus dijauhkan dari unsur 

subhat (ketidakjelasan), garar (ketidakjelasan akan hasilnya) dan juga riba 

(melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian)
3
. Jual beli secara etimologi 

disebut dengan Al-Bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Lafal Al-Bai’ dalam terminologi fiqh terkadang 

dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal Asy-Syira yang berarti 

membeli. Dengan demikian, Al-Bai’ mengandung arti menjual sekaligus 

membeli atau jual beli.
4
  

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi 

syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma 

(Ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-

Qur‟an menerangkan bahwa juual beli itu halal, sedang riba diharamkan.
5
 

Sifat benda yang diperjual belikan tersebut harus dapat dinilai, yakni 

benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan 

rukun jual beli yaitu: 

a. Bai’ (penjual) 

b. Mustari’ (pembeli) 
                                                                   

3
 Abdul Sami‟ al-Misri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, alih bahasa Dimyauddin Djunawi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 103 
4
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101 

5
T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab, 

(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet Ke-2, h. 328. 
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c. Shighat (ijab dan kabul) 

d. Ma’qud ‘alaih (benda dan barang) 

e. Ada nilai tukar pengganti barang 

Dari rukun jual beli diatas syarat benda dan barang salah satunya 

adalah suci barangnya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran 

surah Al-Maidah ayat 90:  

                

         

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

 

Juaga didalam hadits Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut: 

Dari Jabir bin Abdillah,beliau mendengar Rasulullah bersabda di 

Makkah saat penakhlukan kota Makkah. 

ُع َرُسْوُل اهلل َصلَّى اهلُل  ُهَما ِانَُّو َسَِ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن َجاِبرِْبِن َعْبُد اهلِل َرِضَي اهلُل َعن ْ
ْصَناْم يَ ُقْوُل َعامَّ اْلَفْتِح َوُىَوِبََكِة ِانَّ اهلَل َوَرُسْوَلُو َحرََّم بَ ْيُع اْلَْْمِر َواْلَمْيَتِة َواْْلِْنزِْيِر َواْلَ 

ُفُن َويُْدىَ  ُن ِِبَا َفِقْيَل يَا َرُسْوُل اهلل اََراَْيَت ُشُحْوَم اْلَمْيَتِة فَِان ََّها يُْطَل ِِبَا السَّ
اْْلُُلوُدوَيْسَتْصِبُح ِِبَا النَّا ُس فَ َقاُل َلُىَوَحَراٌم ُُثَّ َقاَل َرُسْوُل اهلِل صلى اهلل عليو 
ا َحرََّم ُشُحْو َمَها ََجَُلْوُه ُُثًّ بَاُعوُه  وسلم ِعْنَد َذِلَك قَاَتَل اهلُل اْليَ ُهْوَد, ِانَّ اهلَل َلمَّ

 ي واملسلم(فَاَْكُلْوا ََسََنُو )رواه خبار 
 

Artinya:  dari Jabir r.a mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,”Allah dan 

Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, 

dan patung berhala.” Lalu ada yang bertanya, “Rasulullah, 
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bagaimana dengan lemak bangkai? Orang yahudi 

menggunakannya untuk mengecat perahu, menyamak kulit, dan 

dibuat lampu?” Rasulullah kemudian bersabda, “Allah memerangi 

bangsa yahudi. Ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak 

bangkai, mereka malah mencairkannya lalu dijual mereka 

memakan uangnya.  (HR.Bukhari no 2236 dan Muslim, No. 4132).
6
 

 

Menurut pendapat ulama mengenai jual benda najis dan bangkai. 

Menurut mazhab Hanafi dan Zahiri boleh melakukan jual beli najis dengan 

syarat ada manfaat dari barang tersebut, namun menurut mazhab Syafi‟i tidak 

boleh melakukan jual beli najis, sedangkan mazhab Maliki sebagian 

mengatakan boleh dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh.
7
 

Dewasa ini peternakan ikan sangat membudaya di wilayah Indonesia, 

tidak jarang di antara beberapa diantara peternak ikan membudidayakan 

ikannya dengan pakan ayam yang telah menjadi bangkai. Di antara peternak 

yang menggunakan pakan dengan ayam yang telah menjadi bangkai, yang 

peneliti temui yaitu di desa Simpang Kubu kecamatan Kampar. Di desa 

Simpang Kubu ini hampir seluruh peternak ikan patin menggunakan bangkai 

ayam, dengan keuntungan harga yang lebih murah dari pada pelet 

(konsentrat). 

Pengamatan penulis terhadap pak Handoko sebagai peternak ayam 

menjual ayamnya yang mati dikarenakan sakit kepada pak Zulhadi sebagai 

peternak ikan patin dengan akad jual beli,  transaksi itu dilakukan atas dasar 

suka sama suka dan sudah menjadi kebutuhan pak Zulhadi sebagai pembeli 

bangkai tersebut disebabkan bangkai ayam tersebut lebih menghemat 

                                                                   
6
 M. Nasruddin Al. Albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h.84 

7
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 252  
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pengeluaran pakan ikan patin dibandingkan dengan pakan pelet (konsentrat).
8
 

Dalam pengamatan yang sama bapak Perwira juga melakukan hal yang sama 

sebagai peternak ikan patin, pak perwira sangat membutuhkan bangkai ayam 

sebagai ganti pakan pelet (konsentrat) bapak perwira mendatangi rumah 

peternakan ayam milik ibu Hartini setelah mendapatkan informasi lewat 

telpon dari  ibu Hartini untuk menjemput bangkai ayam yang telah di 

kumpulkan di dalam karung, lalu di rumah peternakan ayam itulah terjadi 

transaksi jual beli bangkai ayam tersebut.
9
 

Masalah di atas ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu suci 

barangnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah tulisan 

JUAL BELI BANGKAI AYAM UNTUK PAKAN IKAN PATIN DI 

DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR. 

 

B. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam masalah ini terfokus pada Jual Beli Bangkai 

Ayam Untuk Pakan Ikan Patin di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ditumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin di 

Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar ? 

2. Bagaimana hukum jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin di Desa 

Simpang Kubu Kecamatan Kampar menurut ulama empat mazhab ?  

                                                                   
8
 Bapak Zulhadi, Hasil pegamatan penulis,  Desa Simpang Kubu, 30 Oktober 2018  

9
 Bapak Perwira, Hasil Pengamatan Penulis, Desa Simpang Kubu, 30 Oktober 2018 
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3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan peternak ayam dan 

peternak ikan patin yang melakukan jual beli bangkai ayam di Desa 

Simpang Kubu Kecamatan Kampar ? 

 

D. Tinjauan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apa yang menyebabkan peternak ayam dan peternak ikan 

patin melakukan jual beli bangkai ayam di Desa Simpang Kubu 

Kecamatan Kampar. 

b. Mengetahui hukum jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin 

menurut ulama empat mazhab. 

c. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan peternak ayam 

dan peternak ikan patin yang melakukan jual beli bangkai ayam untuk 

pakan ikan patin di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai rujukan dan pengetahuan mengenai analisis hukum jual beli 

bangkai ayam untuk pakan ikan patin  

b. Sebagai kontrubusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada 

penulis dan masyarakat maupun lingkungan rumah, bahkan kampus 

UIN Suska Riau. 

 

E. Metode Penelitian 
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Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah 

sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

mengambil lokasi penelitian di desa simpang Kubu, Kecamatan Kampar, 

Kabupaten Kampar. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli 

bangkai ayam di desa Simpang Kubu. 

b. Objek penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli 

bangkai ayam untuk pakan ikan patin  di desa Simpang Kubu. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel itu 

hendak digeneralesasikan.
10

 Populasi dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang terlibat dalam kegiatan jual beli bangkai ayam yaitu penjual 

dan pembeli bangkai ayam. 

                                                                   
10

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 

1987), h. 70 
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Karena jumlah pembeli yang tidak diketahui pasti, maka penulis 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel secara 

sengaja, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karna 

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 15 

orang, 12 orang peternak ikan patin dan 3 orang penjual bangkai ayam. 

Penulis menetapkan jumlah sampel pembeli sebanyak 12 orang. 

a. Sumber Data 

1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari penjual ikan patin di 

Desa Simpang Kubu. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan 

informasi lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.
11

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi, metode yang digunakan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki. 

2) Wawancara, adalah mendapatkan informasi dengan cara 

mengadakan Tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti pihak 

yang terkait.
12

 

3) Dokumentasi, adalah Sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang bentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-

data yang ada dalam maslah penelitian.
13

 

                                                                   
11

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 1998), 

h. 91 
12

 Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 104 
13

 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualittif, (Jakarta: PT. Raja Garafindo 

Persada) Ed 1, h. 14 



 9 

4) Tinjauan Pustaka, merupakan acuan untuk menganalisa 

permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, 

artikel, kitab-kitab fiqh muamalah, jurnal ilmiah. 

c. Teknik Analisa Data 

Adapun data yang terkumpul akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisa data secara deskriftif, yaitu setelah data 

semua telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan 

secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan 

dapat dipahami secara jelas kesimpilan akhirnya. 

d. Teknik Penulisan 

1) Deduktif, yaitu pengumpualan fakta-fakta umum kemudian 

dianalisa secara khusus. 

2) Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian 

dianalisa dan di uraikan secara umum. 

3) Deskriptif, yang mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil 

dari lokasi penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka 

laporan ini disusun dengan sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I :   Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 
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BAB II :  Gambaran umum lokasi penelitian menjelaskan letak geografis, 

keadaan dan jumlah penduduk, agama dan tingkat kegamaan, 

perekonomian, pendidikan, kesehatan, data peternak ayam dan 

identitas peternak ayam. 

BAB III :  Tinjauan teoritis membahas pengertian jual beli, dasar hukum jual 

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

jual beli bangkai untuk pakan ikan patin menurut ulama empat 

mazhab, pengertian bangkai ayam. 

BAB IV :  Hasil dan pembahasan penelitian berisikan tentang pelaksanaan 

jual beli bangkai ayam dan penyebab paternak ayam dan peternak 

ikan patin, hukum jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin  

menurut ulama empat mazhab dan tinjauan Fiqh Muamalah 

terhadap tindakan peternak ayam dan peternak ikan patin yang 

melakukan jual beli bangkai ayam di Desa Simpang Kubu 

Kecamatan Kampar. 

BAB V :  Kesimpulan dan saran merupakan garis besar yang menjelaskan 

pokok permasalahan dalam penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA SIMPANG KUBU 

 

A. Letak Geografis Desa Simpang Kubu 

Desa Simpang Kubu merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Kampar. Letaknya dipinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Terletak 

sesudah desa Air Tiris dan sebelum desa Batu Belah kalau kita dari 

Pekanbaru. Dinamakan dengan desa Simpang Kubu dikarenakan pada zaman 

penjajahan Belanda di Indonesia umumnya di Riau khususnya di Kabupaten 

Kampar terjadi peperangan antara pihak Belanda dan rakyat Kampar. Maka 

dari itu rakyat Kampar membuat sebuah benteng dan tanda kekuasaan pos di 

sebuah wilayah untuk perlindungan dan tanda kekuasaan. Pada peperangan 

tersebut gugurlah Panglima Khatib dan dimakamkan di wilayah tersebut. 

Karena sebuah makam dan tugu pahlawan yang terletak di wilayah tersebut, 

maka wilayah tersebut dinamakan Simpang Kubu.  

Menurut bahasa Ocu Kampar makam adalah kubu, oleh sebab itu 

dinamakan desa Simpang Kubu. Lokasi makam pahlawan itu terletak 

dipinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Makam pahlawan tersebut adalah 

makam Datuk Panglima Khatib. Kita dapat melihat makam tersebut apabila 

kita melewati jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Dahulu sebelum adanya desa 

Simpang Kubu nama daerah tersebut adalah Kecamatan Lima Koto. Karena 

daerahnya yang luas dan pengurusan daerahnya yang sulit, maka terjadilah 

pemekaran, yakni desa Ranah, desa Air Tiris, desa Simpang Kubu, desa 
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Tanjung Rambutan dan desa Batu Belah. (Dokumentasi Kantor Desa Simpang 

Kubu) 

Desa Simpang Kubu dipimpin oleh kepala desa dan dalam 

kepengurusan desa dibantu oleh perangkat atau aparat desa dan lembaga 

pemberdayaan masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk pula perangkat desa 

seperti kepala dusun, RW, RT, perangkat kepemudaan dan perangkat desa 

lainnya. Karena desa simpang kubu ini masih tergolong luas daerahnya, maka 

wilayahnya pun terbagi menjadi 3 dusun, yakni : dusun 1 panglima Khatib, 

dusun 2 metro lestari dan dusun 3 padang beringin. Setiap dusun memiliki 2 

perangkat RW dan 4 perangkat RT. Adapun bentuk dan jumlah perangkat desa 

simpang kubu adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepala Desa : 1 Orang 

2. Sekretaris Desa : 1 Orang 

3. Kaur Pemerintahan : 1 Orang 

4. Kaur Umum : 1 Orang 

5. Kaur Keuangan : 1 Orang 

6. Kaur Pembangunan : 1 Orang 

7. Kepala Dusun : 3 Orang 

8. RW : 6 Orang 
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Wilayah Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar mempunyai luas 

wilayah ± 488 Ha. Yang terdiri dari 3 Dusun. Desa Simpang Kubu 

mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan : 

1. Utara berbatasan dengan Desa Muara Jalai 

2. Selatan berbatasan dengan Desa Lipat Kain 

3. Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rambutan 

4. Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak
14

 

Jarak Desa Simpang Kubu dari pemerintahan adalah sebagai berikut : 

1. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Kabupaten adalah ± 7 KM. 

2. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Propinsi adalah ± 58 KM. 

 

B. Keadaan dan Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar berdasarkan pada 

daftar isian data profil Desa Simpang Kubu tahun 2012/ 2013 berjumlah ± 

2578 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 

Tabel. 2.1 

Jumlah Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Laki- laki 1218 47 

2. Perempuan 1360 53 

Jumlah 2578 100 

 

 

                                                 
14

 Arsip Kantor Kepala Desa 
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Tabel 2.1 tersebut dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih 

sedikit dari pada perempuan, dimana penduduk laki-laki berjumlah 1218 jiwa 

atau 47 % sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1360 jiwa atau 53%. 

Di desa Simpang Kubu terdapat 3 suku, yaitu suku Domo, suku 

Kampai dan suku Pitopang. Yang mana dari ketiga suku ini adalah suku asli 

dari desa Simpang Kubu. Tapi yang paling mendominasi suku di desa ini 

adalah suku Domo, yaitu sebanyak 280 KK, yang terdiri dari 3 Dusun. Pada 

tabel 2 berikut ini dapat dilihat jumlah suku Domo berdasarkan kepala 

keluarga. 

Tabel 2.2 

Jumlah Suku Domo 

 

No Dusun  Jumlah KK Persentase (%) 

     

1. Dusun 1  97 34 

     

2. Dusun 2  147 51 

     

3. Dusun 3  44 15 

     

 Jumlah  288 100 

     

 

Tabel 2 dapat kita lihat bahwa suku Domo yang paling banyak 

mendomonasi terdapat pada Dusun 2 yang berjumlah 147 KK atau 51 % dari 

jumlah suku Domo yang ada di desa Simpang Kubu seluruhnya. Kemudian 

Dusun 1 yang berjumlah 97 KK atau 34 %, sedangkan suku Domo yang 

paling sedikit terdapat di Dusun 3 yang berjumlah 44 KK atau 15 %. 
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Pada setiap Dusun yang ada di desa Simpang Kubu suku Domo 

terdapat cukup banyak. Di desa Simpang Kubu terdapat juga suku lainnya 

yaitu suku Kampai dan suku Pitopang. 

 

C. Agama Tingkat Keagamaan 

Masyarakat di desa Simpang Kubu menjunjung tinggi dan 

menjalankan perintah agama. Oleh karena itu masyarakat di desa Simpang 

Kubu semua penduduknya memeluk agama Islam 100%, maka sarana 

peribadatan yang ada. Hanya sarana untuk agama Islam. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 2.3 

Jumlah Sarana Ibadah 

No Tempat ibadah   Jumlah 

     

1. Masjid  1 

     

2. Musholla/surau  9 

     

 Jumlah  10 

     

 

Adapun organisasi keagamaan yang ada di desa Simpang Kubu 

sebagai wadah kegiatan sosial keagamaan adalah sebagai berikut : 

a. Taman pengajian Al-Qur’an (TPA) atau pondok pondok pengajian Al-

Qur’an 

b.  Panitia hari-hari besar Islam (PHBI) 

Selain wadah dan organisasi keagamaan tersebut terdapat organisasi 

lainnya seperti organisasi remaja mesjid/ mushalla, kelompok wirid yasin 
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pemuda dan pemudi, wirid ibu-ibu PKK, kelompok wirid lansia (lanjut usia), 

dan kelompok yasin RT/RW/mesjid dan mushalla (surau dan majelis taqlim). 

 

D. Perekonomian 

Perekonomian masyarakat, desa Simpang Kubu pada umumnya 

mempunyai mata pencaharian yang berpariasi. Tapi yang paling umum dan 

mendominasi mata pencaharian masyarakat desa Simpang Kubu adalah 

perkebunan/pertanian, jasa/buruh dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat 

kita lihat pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 2.4 

Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencarian  Jumlah Persentase % 

     

1. Pegawai Negeri Sipil  47 2 

     

2. ABRI  13 1 

     

3. Swasta  32 1 

     

4. Tani/ kebun  714 31 

     

5. Pertukangan  428 19 

     

6. Pensiun  29 1 

     

7. Pedagang  513 22 

     

8. Wira Usaha  19 1 

     

9. Nelayan  97 4 

     

10 Jasa  417 18 

     

 Jumlah  2309 100 
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Tabel 4 diatas ditentukan bagi masyarakat desa Simpang Kubu yang 

sudah bekerja saja. Dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama masyarakat 

desa Simpang Kubu adalah dalam bidang pertanian/perkebunan yaitu 714 

(31%). Dalam bidang pertaniann ini terutama dalam bidang karet. Dengan 

demikian desa Simpang Kubu dapat dikatakan sebagai desa yang agraris 

dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian/ perkebunan. 

 

E. Pendidikan 

Pendidikan merupakan wahana untuk membekali manusia dengan 

pengetahuan modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mengetahui tingkat 

sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan di desa Simpang Kubu cukup baik. 

Kebanyakan masyarakat disana sudah menyadari akan pentingnya pendidikan 

bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di desa ini sudah banyak 

menyekolahkan anaknya minimal sampai ke jenjang pendidikan sekolah 

menengah umum (SMU/Sederajat) sampai ke perguruan tinggi. Meskipun 

masih ada juga masyarakat yang pendidikannya Cuma sampai pada sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama (SMP/Sederajat). Untuk lebih jelas 

mengenai gambaran ini maka dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : 
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Tabel 2.5 

Jenjang Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan  Jumlah (orang) Persentase % 

     

1. Buta Huruf  109 4 

     

2. Belum sekolah  277 11 

     

3. 

Sekolah taman kanak-

kanak  87 4 

     

4. Sekolah dasar  589 24 

     

5. SLTP/Sederajat  713 29 

     

6. SLTA/Sederajat  618 25 

     

7. Akademi (D1-D3)  34 1 

     

8. Sarjana (S1-S3)  51 2 

     

 Jumlah  2478 100 

     

 

Tabel 5 diatas menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan yang 

pernah dicapai masyarakat dapat dikatakan cukup memadai. dan minat orang 

tua untuk menyekolahkan anaknya dapat dikatakan cukup relatif tinggi. Secara 

kuantitatif tertinggi jumlah anak sekolah berada pada tingkat pendidikan 

SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Dengan demikian program pendidikan 

wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat desa Simpang Kubu yang diprogramkan 

pemerintah sudah dapat dikatakan tercapai. Untuk mendukung mutu upaya 

peningkatan mutu pendidikan telah dibangun beberapa sarana pendidikan. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : 
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Tabel 2.6 

Sarana Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

   

1. Taman kanak-kanak (TK) 1 

   

2 Sekolah Dasar (SD) 2 

   

3. Ibtidaiyah 1 

   

4. SLTP 1 

   

5. Tsanawiyah 1 

   

6. SMU 1 

   

7. Madrasah Aliyah 1 

   

 

 Adanya sarana pendidikan ini, maka pendidikan di desa Simpang 

Kubu cukup memadai untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya. 

 

F. Kesehatan 

Melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan  

satu  buah  puskesdes yang digunakan untuk pelayanan  kesehatan masyarakat. 

Namun masih sering juga pelayanan dirasakan masyarakat masih kurang. Ini 

disebabkan karena tidak lengkapnya alat medis dan kurangnya tenaga medis 

yang handal. Akan tetapi, karena desa Simpang Kubu dekat dengan ibu kota 

Kabupaten  Kampar,  maka  bagi  masyarakat yang merasakan kurangnya 

pelayanan kesehatan di desa ini biasanya langsung datang ke rumah sakit 

umum di Bangkinang. (Dokumentasi Kantor Desa Simpang Kubu). 

G. Data Peternak Ayam dan Identitas Peternak Ayam 

Data berikut sebagai sample dalam penelitian yang penulis tuliskan: 
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    Tabel 2.7 

   Data Peternak ayam 

No Identitas Peternak Ayam Data Bangkai Ayam  

1. Handoko 300 ekor dari 3000 ayam  

2. Hartini 1000 ekor dari 6000 ayam 

3. Rahmat 400 ekor dari 4000 ayam 

  

Tabel 1.8 

Data Peternak Ikan Patin 

No. Identitas Peternak Ikan Data Ikan Patin 

1. Zulhadi 5000 ikan patin dari 3 kolam 

2. Perwira 7000 ikan patin dari 4 kolam 
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BAB III 

TEORI JUAL BELI 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologis, kata bai‟ berarti pertukaran secara mutlak.
15

 Kata 

lain dari al-bai‟ adalah asy-syira‟, al-mubadah, dan at-tijarah. Berkenaan 

dengan kat at-tijarah dalam al-quran surat fathir ayat 29 dinyatakan : 

                     

          , 

Artinya :  Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang 

kami anegerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi.
16

 

Menurut Syafi‟i, secara etimologis jual beli dapat diartikan  

 ء   ي  ا لش  ب   ء   ي  ش  ال ة  ل  ا ب  ق  م  

“sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) 

Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefenisikan jual beli tersebut diantaranya : 

a. Menurut ulama Hanafiah jual beli adlah saling tukar menukar harta dengan 

harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dingini dengan 

yang sepadan melalui cara tertentu.
17

 

                                                             
15

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 5, (Matraman: Tinta Abadi Gemilang,2013), h. 34 
16

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2008), h.437 
17

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (FIqh Muamalah), (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113 
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b. Menurut Imam Nawawi mengatakan jual beli adalah tukar menukar barang 

dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
18

 

c. Menurut Ibnu Qudamah 

 اكُ لُ مُ تُ اُوُ كُ ي ُلُ مُ ت ُُلُ امُ اُالُ ب ُُالُ مُ الُ ُةُ لُ اُدُ بُ مُ 
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk 

memiliki dan dimiliki.
19

 

d. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mendefenisikan jual beli 

sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan 

atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara 

yang dibolehkan.
20

 

e. Imam Syafi‟i memberikan defenisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik 

jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridaan (kerelaan) 

dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang 

diperbolehkan. 

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan 

terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan. 

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar 

barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar 

barang. 

Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum 

digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan system barter yang 

                                                             
18

 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25 
19

 Dimyuddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),  

h. 69 
20

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid ke 12, ( Bandung: PT Almarif), h. 45 
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dalam terminologi fiqh  disebut dengan bai‟ al-muqoyyadah.
21

 Menurut 

KUHP perdata jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak 

mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik 

sebagai suatu ganti barang lainnya.
22

 Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak 

lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Al-bai‟ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur‟an, al-Hadits ataupun 

Ijma‟ ulama. Diamtara dalil yang memperboleh akad jual beli adalah sebagai 

berikut:  

a. Surah An-Nisa ayat 29: 

                     

                   

    . 

 

Artinya:  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, dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
23

 

                                                             
21

 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (bandung: PT Refika Aditama, 2011),  

h.168 
22

 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),  h. 333 
23

Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 83 
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Ayat ini merujuk perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang 

dilakukan secara batil. Didalam kitab tafsir Al-Azhar karangan Prof. Dr. 

Hamka memberikan pengertian tentang bathil, yaitu bathil adalah menurut 

jalan yang salah, tidak menurut jalan sewajarnya seperti penipuan, 

kecurangan, korupsi, dan sebagainya. Sedangkan perdagangan adalah 

sebagi bentuk jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa dan 

lain-lain.
24

 

b. Surah Al-Baqarah ayat 275: 

                            

                              

                             

                   

                         

                                   

                            

             

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 (bependapat). 

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 behenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
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yang telah diambilnya dahulu (sebelum datng larangan) dan 

urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya.
25

 

 

c. Surah Al-Baqarah ayat 198 

                        

                       

         

Artinya:  Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak 

dari „Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy‟arilharam. Dan 

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

dirunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum 

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
26

 

 

d. Sabda Rasulullah Saw 

 ي  : ا  م  ئ  سه   -م  ه  س  و   و  ي  ه  ع   ي للاه ه  ص   -ي  ب  انن   ن  ا   -وه ن  ع   للاه  ي  ض  ر   -ع  اف  ر   ه  ب   ة  ب ع  ف  ر   ه  ع  

 وه ح  ح  ص  ، و  اره ز  ب  ن  ا   اهه و  ر   -ور  ره ب  م   ع  ي  ب   م  كه ، و  ه  د  ي  ب   م  جه انر   م  م  : ع  بل  ؟ ق   به ي  ط  ا   ب  س  ك  ن  ا  

بم  بك  ح  ن  ا  
27

 

Artinya:  dari Rifa‟ah Ibnu Rafi; Nabi SAW, pernah ditanya: „pekerjaan 

apakah yang paling bauk ?”. beliau menjawab: “pekerjaan 

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

mabrur”. 

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta 

dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang 
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dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari 

penglihatan pembeli. 

e. Ijma‟ 

Ulama dari kalangan berbagai mazhab telah bersepakat akan 

disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mua‟malah 

melalui system barter sudah ada sejak dahulu.
28

 Umata Islam sepakat 

bahwa jual beli dan interaksi dengannya hukumnya boleh sejak zaman 

Rasulullah hungga saat ini. Dari beberapa ayat-ayat al-Qur‟an, sabda Rasul 

serta ijma‟ ulama diatas, dapat diambul kesimpulan bahwa hukum jual beli 

itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi 

tertentu. 

f. Qiyas 

Qiyas dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 

menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan sesorang sering 

berkaitan dengan apa-apa yang ada ditangan saudaranya, baik berupa 

harga atau sesuatu pyang dihargai ia tidak akan melepaskannya, melainkan 

dnegan penukar. Maka, hukmah semua itu membutuhkan dibolehkannya 

jual beli untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
29
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C. Rukun dan Syarat Jual beli 

a. Rukun Jual Beli 

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan 

pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul 

yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan 

maupun perbuatan.
30

 Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 

empat, yaitu: 

1. Bai‟ (penjual) 

2. Mustari‟ (pembeli) 

3. Shighat (ijab dan kabul) 

4. Ma‟qud „alaih (benda dan barang) 

5. Ada nilai tukar pengganti barang
31

 

b. Syarat Jual Beli 

Adapun syarat jual beli, yakni seperti mengikuti rekun jual beli 

yang di ungkapkan oleh jumhur Ulama adalah: 

1) Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul 

Jual beli dianggap sah jika dilakukan ijab dan qobul, kecuali 

untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qobul, 

tetapi cukup dengan mu‟athah (saling memberi) saja. Dan hal itu 

merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
32
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Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qobul 

berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.
33

  

Akad aritnya persetujuan antara penjual dan pembeli. 

Umpanya, “aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata penjual, 

“aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut pembeli.perkataan 

penjual dinamakan ijab, sedangkan perkataan penjual dinamakan 

qobul. Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah 

kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini 

bisa dilihat dari ijab dan qobul yang terjadi dalam transaksi jualbeli 

tersebut. 

Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas 

dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat dua belah pihak, 

seperti dalam transaksi jualbeli, sewa menyewa, dan akad nikah. Para 

fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang mengikat 

dua belah pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada ijab 

dan qobul. Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka 

sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang 

membuatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1: 

                             

                         

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
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dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya. 

 

Maksud dari ayat diatas manusia diwajibkan memenuhi atau 

menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Dalam 

transaksi jual beli apabila ijab qobul telah diucapkan,maka pemilikan 

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang 

yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan 

nilai tukar menjadi milik penjual. 

Adapun syarat ijab qobul menurut para ulama fiqh adalah 

sebagai berikut: orang yang mengucapkan telah akil baligh dan 

berakal, 

a) Qobul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: 

“saya jual buku ini seharga Rp. 30.000. Apabila antara ijab dan 

qobul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 

b) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 

topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli 

mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang 

tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia 

mengucapkan qabul, maka menurut kesepakan ulama fiqh jual beli 

ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus 

dijawab langsung dengan qabul. 
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2) Syarat orang yang berakad. 

a) Baligh (berumur 15 tahun ketas/dewasa) 

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi 

belum sampai umur dewasa, diperbolehkan jual beli barang yang 

kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan 

akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan 

menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada 

pemeluknya.
34

 

Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 5: 

                        

               

Artinya:  Dan 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 baik. 

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah 

kalian serahkan kepad orang-orang yang belum sempurna akalnya, 

yang tidak bisa mengatur harta benda, yang menjadi hak milik 

meraka. 
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b) Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang 

dipaksa dengan tidak benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya 

untuk membayar hutangnya, maka penjualannya sah.
35

 

c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, 

maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu yang bersamaan. 

d) Tidak pemboros (mubazir) 

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri 

dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab 

orang yang boros dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang 

yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan 

sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu 

menyangkut kepentingan sendiri. Orang boros di dalam perbuatan 

hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang 

melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya. 

3) Syarat barang yang diperjual belikan 

a) Barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli 

barang yang tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih 

dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. 

b) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak diperbolehkan 

menjual yang bernajis seperti khamar, bangkai, babi, berhala, dan 

seumpamanya. Sebagaimana hadits rasulullah  
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زْْنيِْرِر َواَْاَْنزَْنْمْ َحرََّم بَ ْيُع اْلَْْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِْ   

Artinya :  Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, 

dan patung 

Jika menilik bahwa khamr ternyata memiliki manfaat untuk 

diubah menjadi cuka, bangkai bisa untuk diberikan kepada hewan 

piaraan, anjing untuk menjaga rumah, dan minyak yang diperoleh 

dari hasil penyulingan beberapa jenis hewan haram untuk bahan 

bakar lampu dan menambal perahu, maka hal ini menguatkan 

bahwa dilarangnya jual beli barang-barang seperti khamr, bangkai 

dan anjing adalah semata-mata karena wujud barangnya adalah 

najis (najis „ainiyah) dan bukan segi manfaatnya.  Sebagaimana 

diketahui bahwa khamr bisa berubah kesuciannya manakala ia 

sudah berubah menjadi cuka. Cuka adalah barang suci dan bisa 

dimanfaatkan di rumah tangga, oleh karenanya ia bisa 

diperjualbelikan.   

Demikian pula dengan anjing. Ia adalah hewan najis 

sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Namun, ternyata 

keberadaannya diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai penjaga 

rumah, atau untuk berburu. Dasar ini setidaknya menjadi dasar 

pijakan, bahwa anjing menjadi boleh diperjualbelikan manakala 

telah berubah fungsinya menjadi suatu barang manfaat, yakni 

sebagai anjing berburu dan anjing penjaga.  Tidak ketinggalan pula 

dengan bangkai, yang menjadi sangat dibutuhkan manakala sudah 

berhubungan dengan fungsinya untuk memberi makan hewan buas 



 

 
33 

piaraan, seperti burung elang, dan lain sebagainya. Semua contoh 

ini merupakan alasan, bahwa barang yang asalnya najis tidak 

sepenuhnya mutlak menjadi dilarang jual belinya, manakala telah 

mengalami “perubahan fungsi/manfaat” (istihâlah) dari asalnya.  

c) Bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak sah 

memperjual belikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas 

harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil 

kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun 

tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara‟ 

tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 

manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan 

(mubazir) harta dan dilarang keras oleh agama.
36

 

d)  Benda yang diperjual belikan itu milik sendiri. Tidak sah jual beli 

benda kepunyaan orang lain, tanpa seizinnya. Bila seseorang 

menjual milik orang lain sebelum mendapatkan izin dari 

pemiliknya, maka jual belinya tidak sah. 

e) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya 

akad jual beli.
37

 Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat 

dihitung pada waktu penyerahannya secara syara‟. Oleh karena itu, 

sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan tidak 

dapat dijual, seperti menjual ikan yang berada dalam air, menjual 
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janin yang masih dalam kandungan induknya dan menjual burung 

yang masih terbang. 

f) Benda yang diperjual belikan itu hendaknya diketahui oleh penjual 

dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk, sifat, dan kadar 

barang serta harganya, sehingga tidak terjadi penipuan antara 

kedua belah pihak. 

4) Syarat nilai tukar (harga barang). 

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar 

dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Tukar 

menukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si‟r. 

menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si‟r adalah modal 

barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum dijual 

sebelum konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada 

dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). 

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:  

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, 

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 

dibayar kemudian berutang maka pembayarannya harus jelas. 

Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka harga barang 

yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ 

seperti babi dan khamar. 
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D. Macam-macam jual beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi: 

a. Ditinjau dari segi hukumnya 

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan 

jual beli yang batal menurut hukum: 

1) Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang 

ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan 

khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak.jual 

beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan 

pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. 

Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.
38

 

2) Jual beli batil. 

Apabila pada jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, 

atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu 

batil. 

Jual beli yang batil itu sebagai berikut: 

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada 

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang 

yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru 

berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut 

induknya. 
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b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. 

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada 

pembeli, tidak sah atau batil. Empat mazhab bersepakat 

menetapkan bahwa sesungguhnya tidak terjadi akad jual beli majuz 

at-taslim (jual beli dimana objek transaksinya tidak dapat diserah 

terimakan) ketika berakad sekalipun harta/benda adalah miliknya 

sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari 

pemiliknya. 

c) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor 

domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. 

Jual beli ini haram hukumnya. 

d) Jual beli gharar. 

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 

mengandung unsur tipuan. Mengandung unsur tipuan tidak sah 

(batil). Umpanya menjual barang yang kelihatannya baik namun 

terdapat cacat di dalam barang tersebut atau menjual ikan yang 

masih dalam kolam. 

e) Jual beli benda najis. 

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untik 

diperjualbelikan, seperti anking, babi, bangkai, khamar (minuman 

yang memabukkan) dan lainnya.
39
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f) Jual beli al-urbun 

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal 

ulama fiqh dengan istilah ba‟I urbun adalah sejumlah uang muka 

yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa 

ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian 

pemesan sepakat dengan barang pesanannya, maka terbentuklah 

transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari 

harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan 

menolak membeli, maka harga uang muka tersebut menjadi milik 

penjual.
40

  

g) Jual beli air. 

Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut yang tidak 

boleh dimiliki sesorang. Air tersebut adalah milik bersama umat 

manusia dan tidak boleh diperjual belikan. Menurut jumhur ulama 

air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu 

milikperibadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu 

dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut. 

b. Ditinjau dari segi objek jual beli 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqayuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi 

tiga bentuk sebagai berikut
41

: 
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1) Jual beli yang kelihatan. 

Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, 

benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh 

dilakukan. 

2) Jual beliyang disebutkan sifat-sifat dalam perjanjian. 

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah 

jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam 

adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah 

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga 

masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad. 

3) Jual beli yang tidak ada. 

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual 

beli yang dilarang dalam agama Islam karena barangnya tidak tentu 

atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh 

dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan 

kerugian salah satu pihak. 

c. Ditinjau dari segi pelaku akad. 

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu: 

1) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad 

yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang yang bisu dilakukan 

dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 
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menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah 

kehendak dan pengertian bukan pernyataan. 

2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, tulisanatau surat menyurat 

sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan misalnya melalui via 

pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 

berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual 

beli ini diperbolehkan syara‟ 

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 

istilah muathah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab 

qobul. Adanya kegiatan memberi dan menerima dari para pihak yang 

telah saling memahami perbuatan perikat tersebut dan segalaakibat 

hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol 

harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang 

pembayarannya.
42

  

d. Ditinjau dari segi hukumnya 

a) Jual muqoyyadah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang 

dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

b) Jual muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang. 

c) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang 

biasa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, seperti 

uang perak dengan uang emas. Berdasarkan harga jualbeli dibagi pula 

menjadi empat bagian: 
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1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah). 

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 

aslinya (at-tauliyah). 

3. Jual beli rugi (al-khasarah). 

4. Jual beli al-musawwah,yaitu penjual menyembunyikan harga 

aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhai, jual beli seperti 

inilah yang berkembang sekarang. 

 

E. Hukum Jual Beli Bangkai Menurut Ulama Fiqh Empat Mazhab Tentang 

Jual Beli Bangkai Ayam. 

Salah satu bentuk Muamalah yang dilakukan ditengah masyarakat 

adalah jual beli bangkai ayam  ikan patin. Untuk memahami lebih tentang 

pelaksaan jual beli bangkai ayam untuk ikan pati di Desa Simpang Kubu 

Kecamatan Kampar terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran 

tentang pengertian istilah bangkai ayam. Bangkai ayam adalah ayam yang 

sudah busuk, mati dalam waktu yang cukup lama dan tidak layak dimakan 

manusia. Ayam yang menjadi bangkai terdiri dari beberapa sebab matinya. 

Bisa mati dikarenakan sakit dan terhimpit ayam lainnya, juga karena sebab 

lainnya. Berikut pendapat ulama tentang jual bangkai. 

a. Hanafi mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, bangkai dan 

darah adalah jual beli yang batal, karena pada dasarnya semuanya 

dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Jual beli kotoran dianggap makruh, 

tetapi boleh saja menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan untuk 

memperbanyak produksi tanaman. Karenanya kotoran dianggap sesuatu 

yang bernilai (maal), sementara sesuatu yang bernilai bisa menjadi objek 
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transaksi jual beli, berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak 

bisa dimanfaatkan kecuali dicampur. Sesuatu yang bercampur dengan 

benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual. 

Menurut Hanafi, semua jenis binatang yang memiliki gigi taring 

bisa saja dijual, seperti anjing, harimau, macan, singa, serigala, kucing dan 

lain-lain. Karena, anjing dan semacamya adalah sesuartu yang bernilai 

sebab bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkan untuk menggunakannya 

dalam penjagaan dan berburu. Karena itu, anjing dianggap sesuatu yang 

bernilai. Boleh juga jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular 

dan kajengking, kalau memang bisa dimanfaatkan. Menjual barang 

bernajis boleh, begitu pula memanfaatkannya untuk menyamak, mengecat 

dan dibuat lampu selain dimesjid. Namun tidak boleh memanfaatkan 

minyak yang terbuat dari bangkai karena tidak sah secar syara‟ untuk 

memanfaatkannya.
43

 

Ketentuannya menurut Hanafi, semua yang bisa dimanfaatkan dan 

halal menurut agama maka boleh saja menjualnya,karena pada dasarnya 

semua benda diciptakan untuk kepentingan manusia. 

b. Maliki mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, dan bangkai 

adalah batal. Untuk jual beli anjing, meskipun bersih baik sebagai anjing 

penjaga maupun anjing buruan tetap dianggap batal, karena danya 

larangan menjual anjing, “Nabi SAW. Melarang jual beli anjing, 
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pemberian mahar wanita pelacur, dan uang dukun.”namun Imam Sahnun 

seorang ulama mazhab Maliki mengatakan “ saya pernah jual beli anjing 

dan saya pernah naik haji dari hasil jual beli anjing. 

Begitu pula dianggap batal jual beli barang bernajis yang tidak bisa 

dibersihkan, seperti minya, madu, dan minyak samnah (mentega) yang 

terkena najis. Adapun sesuatu yang bernajis dan bisa dibersihkan seperti 

pakaian maka boleh saja dijual. 

Juga tidak sah jual beli najis, seperti kotoran hewan yang tidak bisa 

dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulitnya.akan 

tetapi boleh saja jual beli kotoran sapi, domba, unta, dan semacamnya 

karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk pemanfaatan lainnya. 

c. Syafi‟i dan Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, 

bangkai, darah, minuman keras dan najis-najis lainnya. Tidak boleh 

menjual anjing meskipun telah dididik. Tidak boleh pula jual beli barang 

yang  tidak ada manfaatnya, seperti serangga dan binatang buas yang tidak 

bisa digunakan untuk berburu, singa dan serigala misalnya. Juga burung-

burung yang tidak dimakan dan tidak pula untuk berburu, seperti burung 

gagak, dan rajawali. Karena sesuatau yang tidak punya manfaat tidak ada 

nilainya, maka menerima uang atau imbalan dari barang seperti itu 

termasuk memakan harta orang dengan batil. Begitu sebaliknya, memeberi 

imbalan atas barang seperti itu termasuk perilaku yang bodoh.
44
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F. Dalil Jual Beli Najis Dan Barang Bernajis 

a. Imam Hanafi dan Zahiri 

Imam Hanafi dan Dzahiri membolehkan jual beli bangkai ayam 

berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29: 

                   

                 

Artinya:  Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu (Al-Baqarah:29) 

b. Imam Maliki 

Imam Maliki dan sebagian pengikut mazhab Maliki menyatakan 

haramnya jual beli bangkai, sesuai hadits beriku: 

ُع َرُسْوُل اهلل َنلَّى اهلُل َعَلْيِه  ُهَمْ ِانَُّه َسَِ َعْن َجِْبرِْبِن َعْبُد اهلِل َرِضَي اهلُل َعزْن ْ
َوَسلََّم رَ ُقْوُل َعْمَّ اْلَفْتِح َوُهَوِبََكِة ِانَّ اهلَل َوَرُسْوَلُه َحرََّم بَ ْيُع اْلَْْمِر َواْلَمْيَتِة 

َواَْاَْنزَْنْْم َفِقْيَل رَْ َرُسْوُل اهلل اََراَْرَت ُشُحْوَم اْلَمْيَتِة فَِْن ََّهْ رُْطَل ِِبَْ  َواْْلزِْْنيِْررِ 
ُفُن َورُْدَهُن ِِبَْ اْْلُُلوُدوَرْسَتْصِبُح ِِبَْ الزْنَّْ ُس فَ َقُْل ََاُهَوَحَراٌم ُُثَّ قََْل َرُسْوُل  السَّ

ْ َحرََّم ُشُحْو  اهلِل نلى اهلل عليه وسلم ِعزْْنَد َذِلَك قََْتلَ  اهلُل اْليَ ُهْوَد, ِانَّ اهلَل َلمَّ
 َمَهْ ََجَُلْوُه ُُثًّ بَُْعوُه فََْْكُلْوا ََسَزَْنُه )رواه خبْري واملسلم(

Artinya:  dari Jabir r.a mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,”Allah 

dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, 

bangkai, babi, dan patung berhala.” Lalu ada yang bertanya, 

“Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Orang yahudi 

menggunakannya untuk mengecat perahu, menyamak kulit, dan 

dibuat lampu?” Rasulullah kemudian bersabda, “Allah 

memerangi bangsa yahudi. Ketika Allah mengharamkan kepada 



 

 
44 

mereka lemak bangkai, mereka malah mencairkannya lalu 

dijual mereka memakan uangnya. (H.R Muslim). 

c. Imam Syafi‟i dan Imam Hambali 

Imam Syafi‟i dan Imam Hanbali mengharamkan jual beli bangkai 

berdasarkan juga dari hadits beriku: 

 هلَل َوَرسوَلُه َحرََّم بَ ْيَع اَْلْمِر واْلَمْيَتِةواْلزِْْنيِْررِواَْاَْنزَْنِْم ِانَّ ا
Artinya:  Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli 

minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala. (H.R 

Bukhari, no.2236 dan Muslim, no.4132). 

Imam Nawawi mengatakan sahabat kami mazhab syafi‟I 

menggunakan dalil hadits dari Ibnu Abbas: 

Artinya:  sesungguhnya Allah apabila sudah mengharamkan sesuatu 

terhadap kaum, haram juga mereka menetapkan harganya. 

Dalil di atas bersifat umum di samping penjelasan hadits sebelumnya. 

Karena najis „ain itu tidak boleh menjualnya, seperti kotoran hewan 

meskipun mempunyai manfaat tidak boleh menjualnya. Dan adapun 

jawaban kami (mazhab Syafi‟i) terhadap pendapat yang mengatakan 

bahwa boleh menjualnya adalah seperti jawaban Al-Mawardi yang 

mengatakan menjualnya adalah termasuk prilaku yang bodoh dan hina. 

Maka yang demikian tidak ada hujjahnya didalam Islam. Adapun pendapat 

mereka yang mengatakan boleh dijual karena mengandung menfaat maka 

menurut kami (mazhab Syafi‟i) meskipun bermanfaat tetapi tetap saja 

bendanya najis dan tidak sah jual belinya. 

Kesimpulannya Hanafi dan Zahiri membolehkan jual beli najis yang 

bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual 
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suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Maka 

menurut kelompok ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual.  

Namun Syafi‟i dan Imam Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam 

pendapat Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena 

boleh atau tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih atau tidaknya 

suatu barang. Dengan demikian semua barang yang bersih artinya barang yang 

dibolehkan dalam agama untuk digunakan maka ia bisa dijual menurut 

Syafi‟i.
45

 

 

G. Pengertian Bangkai Ayam 

1. Pengerian Bangkai Ayam 

Bangkai dalambahas arab disebut al-mayyitah ialah yang mati 

tanpa disembelih. Sedangkan menurut para ulama al-mayyitah (bangkai) 

adalah hewan yang mati tanpa sembelihan secara syar‟I, dengan cara mati 

sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab 

perbuatan manusia, jika dilakukan tidak sesuai dengan cara penyembelihan 

yang diperbolehkan. 

Dengan demikian defenisi bangkai mencakup: 

1) Yang mati tanpa disembelih, seperti ayam mati sendiri. 

2) Yang disembelih dengan sembelihan yang tidak syar‟I, seperti ayam 

yang disembeli orang musyrik. 

3) Yang tidak menjadi halal dengan disembelih, seperti babi yang 

disembelih oleh seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar‟i 
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Para ulama berpendapat, anggota tubuh (daging) yang dipotong 

dari hewan yang masih hidup, masuk dalam kategori bangkai, dengan 

dasar sabda Rasulullah SAW: 

َهْ فَ ُهَو َمْيَتةُ   َمْ ُقِطعَ   ِمْن الَبِهْيَمِة َوِهَي َحيَُّة َفَمْ ُقِطَع ِمزْن ْ
Artinya:  “semua yang dipotong dari hewan dalam keadaan masih hidup 

adalah bangkai.”  

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh yang 

dipotong dari hewan yang masih hidup adalah haram, maka dengan 

demikian hukumnya sama dengan hukum bangkai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Jual Beli Bangkai Ayam 

Untuk Pakan Ikan Patin di Desa Simapang Kubu Kecamatan Kampar dengan 

memperhatikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, dan berpacu pada rumusan masalaah 

penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan jual beli bangkai ayam yang terjadi di Desa Simapang Kubu 

kecamatan Kampar merupakan akad jual beli. Jual beli ini terjadi karena 

sudah menjadi kebiasaan, kebutuhan antara penjual dan pembeli, selisih 

harga yang relatif lebih murah, serta kurangnya pemahaman mereka 

tentang jual beli bangkai.  

2. Hukum jual beli bangkai ayam haram hukumnya karena barang yang 

diperjual belikan tergolong kepada benda yang najis dan jelas 

pengharamannya. Di dalam mazhab syafi’i  jual beli bangkai adalah jual 

beli yang batil, karena menurut mazhab syafi’i setiap barang yang bernajis 

dan tidak suci haram hukumnya diperjual belikan, karena syarat barang 

yang diperjual belikan menurut mazhab syafi’i adalah suci barangnya. 

Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan Dzahiri boleh melakukan jual beli 

bangkai. 

3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bangkai ayam haram dan batal 

dilakukan.  agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam Islam maka akad 
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yang digunakan dalam masalah bangkai ayam ini adalah akad upah. Akad 

upah yang dimaksud hasil adalah pembeli membayar penjual karena 

keringat yang dikeluarkan oleh peternak ayam untuk mengumpulkan 

bangkai tersebut. Dan penjual menerima uang karena jerih payahnya 

mengumpulkan bangkai ayam di rumah peternakan 

 

B. Saran  

1. Masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Desa Simpang Kubu 

Kecamatan Kampar khususnya seharusnya lebih memahami  Fiqh 

Muamalah dalam masalah ini. jual beli bangkai ayam haram hukumnya 

adapun ulama yang membolehkan hanya mazhab Hanafi dan Dzahiri 

namun harus sesuai dengan mazhab apa yang dipakai untuk ibadah sebagai 

acuan dalam bermuamalah. Karena banyak masyarakat yang belum 

memahami akan pentingnya pemahaman jual beli bangkai ayam  sebagai 

proses muamalah yang seharusnya dipahami lebih dalam. Hal ini tentu 

tidak lepas dari peran tokoh agama, ulama, dan pendakwah yang ada di 

Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar dalam menyampaikan 

pemahaman tentang bermumalah dalam Islam. 

2. Pemahaman tentang bermuamalah sebaiknya di jelaskan oleh pemuka 

agama, ustadz dan da’i yang ada di desa Simpang Kubu Kecamatan 

Kampar agar bisa menyampaikan informasi tentang hukum Islam dengan 

benar dan baik kepada masyarakat. tentang jual beli bangkai ataupun 

kegiatan apapun dalam Desa Simapang Kubu Kecamatan Kampar. 
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WAWANCARA 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui rukun dan syarat jual beli? 

2. Dimana biasanya melakukan transaksi jual beli bangkai ayam? 

3. Berapakah harga bangkai ayam? 

4. Apakah bangkai ayam bermanfaat ? 

5. Apakah hasil dari penjualan bangkai ayam menambah penghasilan? 

6. Apa alasan bapak/ibu menggunakan bangkai ayam? 

7. Mazhab apa yang bapak pakai dalam ibadah? 

8. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum jual beli bangkai ayam? 
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