
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah  

Menurut bahasa kata  ijarah berasal dari kata “al-

ajru”yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu 

“ath-thawab”atau (pahala) dinamakan ajru (upah).
1
 

Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, 

jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk 

muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, 

seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan 

dan lain-lain.
2
 

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau 

pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil 

manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan 

membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan 

dengan syarat-syarat tertentu pula.
3
 

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang 

dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi‟iyah, 

ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan 

pengganti.
4
 Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad 

untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan 

di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
5
 

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah 

menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam 
                                                             

1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, 

h .203 
2 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 

2000, h. 228 
3 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, Asy-syifa, Surabaya, 2005, 

h .377 
4 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 

121 
5 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, h. 114 
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waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang 

menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-

mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga 

manusia, yang ada manfaat dari barang.
6
 

Menurut Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang 

itu sendiri.
7
 

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, al-

ijarah syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti 

balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas 

pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian 

tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, 

binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa  rumah 

untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, 

menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan 

sebagainya.
8
 

Menurut Gufron A. Mas‟adi dalam bukunya Fiqh 

muamalah kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa 

berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya 

merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta 

benda.
9
 

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti 

upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah 

mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 

kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau 

                                                             
6 Rahmat Syafei, Op.cit., h. 122 
7 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, 

Gema Insani Press, Jakarta, h. 177 
8Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, 

Al-ma‟rif, Bandung, 1995, h. 24  
9 Gufron A.Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, h. 181 
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upah karena melakukan aktifitas.
10

 Dalam arti luas, ijarah 

bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 

dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, 

hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, 

bukan menjual „ain dari suatu benda itu sendiri. 

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa 

arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada 

perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan 

untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar 

untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah 

digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di 

pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua 

minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab  upah 

dan sewa disebut ijarah.
11

 Dalam konteks substansi 

pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. 

Definisi upah menurut  Undang-undang No 13  tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 

yang berbunyi : 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja 

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.
12

 

Manurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah 

adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi 

kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah dan akan di lakukan, befungsi sebagai jaminan 

                                                             
10 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,  1997, h. 113 
11 Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 113 
12Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2007,h. 5  
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kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan 

yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi 

dan penerima.
13

 

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak 

pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah  dilakukan ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pekerja dan keluarganya.
14

 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan 

imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan 

oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah 

ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar 

perjanjian kerja. 

2. Dasar Hukum ijarah 

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada 

teks-teks al-Qur‟an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma‟ 

ulama fikih sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Al-quran 

Dalam al-Qur‟an ketentuan tentang upah tidak tercantum 

secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan 

dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam 

QS al-Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, 

at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini : 

                                                             
13 Http://www.academis.edu./Pengertian dan perbedaan gaji dan 

upah .di akses pada 1 maret 2016 Pukul 13.01 
14 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1.  

Poin b 

http://www.academis.edu./Pengertian
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Artinya:   

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak 

ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” 

(QS Al-Baqarah:(2) :233).
15

 

                                                             
15Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 

Diponogoro, Bandung, 2006 
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Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah 

seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya 

memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah 

pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, 

yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang 

yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Quran lainnya 

disebutkan dalam Q.S. An-Nahl:97 : 

                     

                      

 

Artinya: 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl:(16) :97)
16

 

 

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada 

diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan 

pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan 

yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. 

Sementara itu di dalam Qs-Al-Kahfi:30 dijelaskan: 

                      

      

Artinya : 

“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, 

tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-

                                                             
16 Ibid. 
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orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” 

(Q.S. Al-Kahfi:(18) :30).
17

 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap 

pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan 

membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim 

dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Selanjutnya dalam 

QS. az-Zukruf:32 Allah SWT berfirman : 

                       

                             

                 

Artinya : 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 

sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang 

lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.” (QS az-Zukhruf:(43) :32)
18

 

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas 

bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu 

Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan 

Diyamuddin Djuwaini , lafaz ini diartikan dengan supaya 

kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal 

pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan 

sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan 

demikian orang  tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu 

                                                             
17 Ibid. 
18 Ibid., h.392 
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dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah 

dengan ijarah atau upah-mengupah.
19

 

Dalam  QS-at-Thalaq:6 yang menjelaskan : 

             

                         

                            

          

Artinya : 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 

(QS ath-Thalaq:(65) :6)
20

 

Selanjutnya dalam QS. Al-Qashsas:26 Allah SWT 

berfirman : 

                       

      

                                                             
19 Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2008, h.154 
20 Departemen Agama RI, Op.cit.,h.446 
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 Artinya : 

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". (QS al-Qashas:(28) :26)
21

 

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa 

As bertemu dengan putri  Nabi Ishaq, salah seorang putrinya 

meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna 

mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan 

bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya 

bisa diangkat oleh sepuluhorang, dan mengatakan “karna 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di 

percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa 

sesorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.
22

 

b. Berdasarkan Hadist 

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas 

tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 

bersabda : 

 Artinya : 

 “Ðari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda 

Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering”. (HR. Ibnu Majah)
23

 

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari 

Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

 

                                                             
21 Ibid.,Hal.310 
22 Diyamuddin Djuwaini, Op.cit.,h. 156 
23 Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu 

Majah Jilid II, Dar al- Fikr, Beirut, 2004, h. 20 
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 Artinya: 

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, 

beritahukanlah upahnya”.(HR.Abd Razaq dari Abu 

Hurairah)
24

 

 

Dalam hadist riwayat Bukhari :

 Artinya : 

“Diriwayatkan dari  Ibnu Abbas ra. Bahwasanya 

Rasulullah SAW, pernah berbekam,kemudiaan 

memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. 

(HR Bukhari)
25

 

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa‟d 

ibn Abi Waqqash, ia berkata :

 Artinya : 

Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari 

bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang 

banyak mendapat air. Maka  Rasulullah melarang cara yang 

demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan 

emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Nasa‟i)
26

 

Dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu 

Daud dari Sa‟d ibn Abi Waqqash, Rasulullah Saw bersabda:  

                                                             
24 Ibid.,h.124 
25 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-

Ja'fai, Shahih Bukhori, Juz VIII, Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004, h. 

11 
26Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, h. 271  



 

 

23 

 Artinya : 

 “tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di 

banding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri  

Sesunggunya  Nabi Daud sealalu makan dari hasil 

keringatnya sendiri.” (HR Bukhori)
27

 

 

c. Berdasarkan Ijma‟ 

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan 

tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan 

(ijma‟) ini.
28

 Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan 

ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan 

tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. 

Jadi, berdasarkan nash al-Qur‟an, Sunnah (hadis) dan ijma‟ 

tersebut di  atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau 

upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan 

kegiatan tersebut sesuai dengan syara‟. 

 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

a. Rukun Ijarah 

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah 

hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan 

dari orang yang menyewa dan meyewakan.
29

 Sedangkan 

menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah 

ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, 

upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas 

akan di uraikan sebagai berikut: 

1)  Aqid (Orang yang berakad) 

                                                             
27 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-

Ja'fai, Op.cit.,h.12 
28 Hendi Suhendi, Op.cit.,h.117 
29 Nasrun Haroen, op.Cit.,h.230 
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Orang yang melakukan akad ijarah ada dua 

orang yaitu mu’jir dan mustajir. 

Mu’jir adalah orang yang memberikan upah atau 

yang menyewakan. Sedangkan Musta’jir adalah orang 

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang  

menyewa sesuatu.
30

 Bagi yang berakad ijarah di 

syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan 

akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. 

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad 

disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal 

dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal 

itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan 

baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.
31

 

2) Sighat Akad 

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang 

melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah 

permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad ijarah.
32

 

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan 

dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari 

pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu.
33

 Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan 

yang diucapkan  dari pihak yang berakad pula 

(musta’jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak 

pertama yaitu setelah adanya ijab.
34

  

                                                             
30 Ibid.,h. 117 
31 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 4, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 

2006, h. 205 
32 Hendi Suhendi, Op.cit., h.116 
33 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada 

Media, Jakarta, 2005, h. 63 
34 Hendi Suhendi, Op.cit.,h. 117 
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Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul 

pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah 

harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
35

 

3) Ujroh (upah) 

 Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada 

musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil 

manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat hendaknya : 

a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena 

ijarah akad timbal balik, karena itu iijarah tidak 

sah dengan upah yang belum diketahui. 

b. Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh 

mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia 

sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. 

Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti 

dia mendapat gaji dua kali dengan hanya 

mengerjakan satu pekerjaan saja. 

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan 

penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap 

manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus 

lengkap.
36

 

4)  Manfaat 

Di antara cara untuk mengetahui ma’qud alaih 

(barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, 

pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan 

jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
37

 

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di 

atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus 

diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, 

misalnya dengan memeriksa atau pemilik 

                                                             
35 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, Ass-syifa, Surabaya, 2005, 

h. 378 
36 Muhammad Rawwas Qal „Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin 

Khattab, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 178 
37 Rachmat Syafe‟I, Op.cit., h. 126 
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memberika informasi secara transparan tentang 

kualitas manfaat barang. 

b. Objek ijarah dapat diserahterimakan dan 

dimanfaatkan secara langsung dan tidak 

mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 

Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda 

yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. 

c. Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan 

dengan Hukum Syara‟. Misalnya menyewakan 

VCD porno dan menyewakan rumah untuk 

kegiatan maksiat tidak sah. 

d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari 

sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk 

ditempati, mobil untuk dikendarai,  dan 

sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa 

manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. 

Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil 

buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk 

diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun 

susunya. 

e. Harta benda yang menjadi objek ijarah  haruslah 

harta benda yang bersifat isty’mali, yakni harta 

benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa 

mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan 

sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat 

istihlaki adalah harta benda yang rusak atau 

berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti 

makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.
38

 
 

b. Syarat Ijarah 

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :
39

 

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah 

telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi‟i Dan 

Hambali). Dengan demikian apabila orang itu 

                                                             
38 Ibid.,h.127 
39 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 227 
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belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau 

orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka 

sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), 

maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan 

Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang 

melakukan akad, tidak harus mencapai usia 

baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun 

boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan 

disetujui oleh walinya. 

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad 

menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad 

Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya 

terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak 

sah. 

3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus 

diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi 

perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya 

tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah. 

4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan 

dipergunakan secara langsung dan tidak ada 

cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat 

mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu 

yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan 

langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau 

took harus siap pakai atau tentu saja sangat 

bergantung kepada penyewa apakah dia mau 

melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah 

itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka 

setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan 

oleh orang lain. 

5) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh 

syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat 

bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak 

boleh menyewa orang untuk membunuh 

(pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan 

rumah untuk tempat berjudi atau tempat 

prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh 
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menyewakan rumah kepada non-muslim untuk 

tempat mereka beribadat.
40

 

4. Macam-macam Ijarah 

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. 

Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya 

adalah manfaat dari suatu benda. 

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . 

Dalam  ijarah bagian kedua ini, objek akadnya 

adalah amal atau pekerjaan seseorang.
41

 

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya 

adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, 

dan perhiasan.  Apabila manfaat itu merupakan 

manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, 

maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh 

dijadikan objek sewa-menyewa. 

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan 

cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya 

boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, 

dan tukang sepatu. Al-ijarah  seperti ini biasanya 

bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang menjual 

jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 

tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua 

bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama 

fiqh hukumnya boleh.
42

 

 

 

 

                                                             
40 M. Ali Hasan, Op.,Cit, h. 231 
41 Ibid.,h. 329 
42 Nasrun Haroen, Op.cit.,h.236 
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5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah) 

Ijarah atas pekerjan atau upah mengupah adalah 

suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, 

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki 

mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang 

melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga  kerja. 

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam,  yaitu : 

a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja 

pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini 

ia tidak boleh bekerja untuk orang  lain  selain 

orangyang telah mempekerjakannya. Contohnya, 

seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga pada orang tertentu. 

b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang 

bekerja untuk lebih darisatu orang sehingga mereka 

bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. 

Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. 

Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja 

untuk semuaorang, dan orang yang menyewa 

tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada 

orang lain . ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah 

kecuali dia bekerja.
43

 

 

6. Berakhirnya akad ijarah 

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad al-ijarah akan 

berakhir apabila: 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau 

baju yang di jahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah 

telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka 

rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila 

yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak 

                                                             
43 Ahmad Wardi Muslich, Op.cit.,h.333-334 
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menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh 

seluruh ulama fiqh. 

c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang 

berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak 

boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, 

akad al-ijarah tidak batal dengan afatnya salah seorang 

yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh 

diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu 

mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu  

pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara 

karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. 

Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad al-ijarah itu, 

menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak 

muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, 

seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, 

sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke 

desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang 

boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila 

objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju 

dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda 

banjir. 
44

 

 

B. Hukum Islam Tentang Sulam Alis 

1. Sulam Alis 

a. Pengertian Sulam Alis  

Sulam alis adalah suatu proses pengerjaan 

membentuk alis dengan mengaplikasikan tinta ke lapisan 

kulit luar yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk 

yang telah disesuaikan sebelum proses yang menggunakan 

mesin khusus atau biasa yang disebut dengan embroidery 

machine.
45

 

                                                             
44 Nasrun Haroen, Op.cit.,h.237-238 
45 http://www.kompasiana.com/leilla/sulam-alis-mau_diakses pada 

24 Maret 2016 

http://www.kompasiana.com/leilla/sulam-alis-mau_diakses
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b. Bahan Tinta 

Bahan tinta yang digunakan yaitu bahan herbal. Tinta 

sulam alis terbuat dari sari bunga lili. 

c. Tata Cara Pelaksanaan Sulam Alis 

Tata cara untuk melakukan sulam alis sebagai 

berikut: 

1) Mencukur sebagian alis terlebih dahulu. 

2) Kemudian  akan dilakukan proses anastesi agar dapat 

mengurangi rasa sakit pada saat menjalani 

penyulaman. 

3) Setelah itu pada bagian yang sudah dianastesi  akan 

dibiarkan selama 20 menit dengan melapisi 

menggunakan penutup plastik khusus. 

4) Kemudian alis akan dibentuk atau digambar 

menggunakan pensil alis. 

5) Penyulaman akan dilakukan selama 1 sampai 2 jam 

atau lebih. 

Setelah melakukan proses sulam alis maka biasanya 

alis yang sudah disulam akan dibersihkan dari tinta 

sulam dengan menggunakan cairan kosmetik yang 

khusus.
46

 

d. Manfaat dan Mudharat Dari Sulam Alis 

Manfaat dan efek samping dari sulam alis adalah sebagai 

berikut:
47

 

1. Manfaat 

a. Sulam alis ini akan membuat alis anda jadi 

terlihat lebih sempurna 

b. Tidak perlu menggunakan make up  

c. Sebagai Pengganti Alis yang  lebih baik. 

 

 

 

                                                             
46 Ibid 
47 www.efeksampingsulamalis.com di akses pada tanggal 26 maret 

2016 Pukul  20.05  WIB 

http://www.efeksampingsulamalis.com/
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2. Mudharat atau Efek Samping dari Sulam Alis 

Selain manfaat yang  didapat dari sulam alis, 

terdapat pula efek samping dari sulam alis . Menurut 

dr. Trifena, Msi, (Herb Est) Mbiomed (AAM), 

spesialis Herbal Estetik dan Anti Aging Medicine 

Efek samping sulam alis yang sudah pasti adalah rasa 

sakit yang cukup menyakitkan pada alis mata.
48

 

Karena menggambar di atas kulit bukan tidak ada 

bahayanya dan sakit itu pasti, sulam alis yang 

dilakukan pasti menimbulkan rasa sakit pada kulit 

alis yang disulam. Rasa sakit yang dihasilkan dari 

sulam alis adalah rasa seperti terbakar, perih dan 

terkuliti pada bagian kulit alis. Rasa sakit tersebut 

dikarenakan proses sewaktu melakukan sulam alis.  

 Dampak  mudharat atau efek samping yang ditimbulkan, 

dalam praktiknya terlihat pada: 

a. Proses yang menyakitkan 

Proses sulam alis yang menyakitkan seperti berikut ini: 

1) Alat untuk menyulam alis terbuat dari bahan logam 

yang runcing. Di dalam alat itu sudah ada tinta sulam 

dan juga jarum. 

2) Menggambar alis dengan tinta di kulit alis mata. 

Kulit akan bergesekan secara langsung dengan jarum 

yang runcing. Rasa terbakar dan juga perih muncul 

ketika proses ini. 

3) Kulit epidermis akan mengelupas, Anda bisa melihat 

kulit alis Anda mengelupas setelah melewati proses 

sulam alis. 

b. Sulam Alis Menyebabkan Iritasi 

Bagi yang berkulit sehat, sulam alis tidak akan 

menimbulkan iritasi. Bagi yang memiliki kulit yang 

sensitif, sulam alis akan menimbulkan iritasi pada bagian 

                                                             
48 Trifena, Dokter Spesialis Herbal Estetik dan Anti Aging 

Medicine, Wawancara pada tanggal 7 juni 2016 
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alisnya. Iritasi tersebut akan menimbulkan bercak merah 

di sepanjang alis mata. Iritasi itu disebabkan oleh bahan 

tinta yang digunakannya. Jika melakukan sulam alis di 

tempat yang kurang profesional, mereka akan mengganti 

tinta sulam alis menggunakan tinta sintetis yang bisa 

mengiritasi kulit alis.
49

 

c. Sulam Alis Merusak Kulit Epidermis 

Efek bahaya sulam alis adalah rusaknya 

epidermis kulit. Menggambar di kulit tubuh bukan 

berarti tidak berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Alat 

sulam alis yang terbuat dari logam dan runcing dan 

disertai dengan jarum akan merusak kulit epidermis di 

lapisan atas. Tidak hanya itu saja, saraf alis yang terkena 

goresan jarum sulam akan rusak dan menyebabkan 

peredaran darah menjadi tidak lancar. 

d. Terkena Penyakit Kulit 

Wanita yang melakukan sulam alis akan mudah 

terkena penyakit kulit. Hal itu disebabkan oleh 

masuknya benda-benda asing ke dalam pori-pori kulit. 

Saat melakukan sulam alis, pori-pori bagian alis mata 

akan terbuka. Pori-pori yang terbuka akan memudahkan 

benda asing masuk ke dalam tubuh. Bahkan tinta sulam 

alis pun bisa masuk ke dalam pori-pori tubuh. Hal 

tersebut sangat berbahaya. Ketika banyak benda-benda 

asing masuk ke dalam tubuh, bisa dipastikan tubuh akan 

mudah terkena penyakit. 

e. Terkena Infeksi 

Infeksi merupakan dampak buruk dari sulam alis 

yang dilakukan oleh tenaga yang tidak profesional. 

Tidak ada yang bisa menjamin ketika Anda menyulam 

alis Anda tidak akan terkena infeksi. Infeksi yang terjadi 

akibat melakukan sulam alis adalah alis mata 

                                                             
49 ibid 
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membengkak. Yang lebih parah lagi adalah alis mata 

yang disulam akan menimbulkan nanah. 

f. Luka Pemanen 

Jarum sulam yang ujungnya runcing bisa 

mengakibatkan luka permanen pada kulit alis Anda. 

Luka itu bisa berupa garis memanjang di atas alis mata 

Anda sehingga akan menimbulkan bekas luka yang 

permanen dan tidak bisa dihilangkan. 

g. Menyebabkan Kulit Tertarik Seperti Topeng 

Lambat laun kulit akan mengerut seiring dengan 

bertambahnya usia. Bagian tubuh yang akan mengerut 

adalah bagian wajah, bibir, mata. Jika sulam dilakukan 

pada bagian alis mata dan mata mengerut / menyusut, 

sulam alis akan menyisakan bentuk seperti topeng. 

h. Tertular Penyakit Berbahaya 

  Penyakit berbahaya seperti AIDS,  TBC, 

Hepatitis dan juga Sifilis bisa menular melalui jarum 

yang tidak steril. Bisa jadi jarum yang digunakan untuk 

menyulam alis Anda sebelumnya digunakan untuk 

menyulam alis penderita AIDS. Jika hal itu terjadi resiko 

Anda terkena penyakit AIDS cenderung besar. 

i. Bulu Alis Mata Terganggu Pertumbuhannya 

Sudah dibahas sebelumnya jika lapisan kulit 

epidermis akan rusak diakibatkan oleh jarum sulam. 

Kerusakan kulit itu akan mempengaruhi pertumbuhan 

bulu alis mata. Akibatnya bulu alis mata tidak bisa 

tumbuh subur seperti sedia kala. 

j. Ketergantungan 

Efek paling mematikan dari sulam alis adalah 

ketergantungan karena suatu saat warna alis akan 

memudar. Wanita diharuskan pergi ke jasa sulam alis 

untuk menyulam alisnya kembali. Sulam alis 

menimbulkan ketergantungan dikarenakan jika wanita 

tidak menyulam alisnya kembali, bulu alis mata sudah 



 

 

35 

tidak bisa tumbuh seperti sedia kala maka jalan satu-

satunya adalah dengan melakukan sulam alis kembali.  

k. Boros 

Sulam alis pada umumnya yaitu mengeluarkan biaya 

yang mencapai Rp. 1.500.000 sampai 3 juta Rupiah. 

 

2. Pandangan Ulama Tentang Sulam Alis 

 Pembahasan dikalangan para ulama tentang 

sulam alis, sejauh literatur yang penulis baca tidak 

ditemukan, karena tampaknya hal ini termasuk persoalan 

hukum Islam kontemporer. Namun demikian, ditemukan 

pendapat para ulama tentang hukum mengubah ciptaan 

Allah, apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan 

mengubah ciptaan Allah tersebut termasuk melakukan 

sulam alis. Hal ini pun para ulama tampaknya 

berdasarkan pada pemahaman hadis-hadis Rasulullah 

yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah tersebut. 

Hadis-hadis Rasulullah yang dimaksud, larangan 

mengubah ciptaan Allah di riwayatkan dalam Kitab as-

Shahih dari Ibnu Mas‟ud ra bahwa ia bersabda: 

Artinya : Abdullah bin Mas‟ud berkata, “semoga Allah 

melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta 

dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka 

dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis 

mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, 

dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta merubah 

ciptaan Allah Ta‟ala.”(HR.Muslim)
 50

 

Hadits shahih di atas menjadi dalil larangan 

merubah ciptaan Allah. Dalam hadits tersebut Allah 

melaknat para wanita pembuat tato berikut wanita yang 

                                                             
50 Imam an-Nawawi, Shahih Muslim, cet 4, jilid 7, Darul Hadits, 

Kairo, 2001 , h. 356 



 

 

36 

minta dibuatkan tato, wanita yang mencukur alis dan 

yang meminta dicukurkan alisnya, serta wanita yang 

mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. 

Ketiga hal tersebut (mentato, mencukur alis, dan 

mengikir gigi) haram bagi laki-laki maupun wanita. 

Tidak ada perbedaan hukum antara subyek dan 

obyeknya.  Karena disana terdapat laknat. Dan tidaklah 

sesuatu itu dilaknat melainkan karena itu hal yang 

diharamkan. Bahkan termasuk salah satu dosa besar.
51

 

Dalam Umdatul Qori dinyatakan, “Ada ulama yang 

mengatakan bahwa dosa besar adalah semua tindakan 

maksiat. Ada juga yang mengatakan, dosa besar adalah 

semua dosa yang diancam dengan neraka, laknat, murka, 

atau siksa.” 

Serta perkataan Syaikh Fauzan, “Laknat hanya 

diberikan untuk perbuatan yang haram dan berat tingkat 

keharamannya. Bahkan termasuk dosa besar. Karena 

diantara batasan dosa besar adalah adanya ancaman 

laknat, murka, neraka, ancaman, atau hukuman di dunia. 

Diantaranya perbuatan yang mengubah ciptaan 

Allah  adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Tato 

Imam An-Nawawi mendefinisikan al-Wasymu 

: menusukkan jarum atau sejenisnya di punggung 

telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, atau bagian 

lain dari tubuh seorang wanita sampai darahnya 

mengalir.
52

 Kemudian dimasukkan ke dalam lubang pada 

kulit tersebut celak atau kapur sehingga menjadikannya 

berwarna hijau. Wanita yang menjadi tukang membuat 

tato itu disebut sebagai Wasyimah, sedangkan wanita 

                                                             
51 Musthafa al-Bagha, al-Fiqh al-Manhaji, cet  9, jilid 1,  Darul 

Qalam, Damaskus 2008, h. 530 
52 Imam an-Nawawi, Op.Cit., jilid 7, h. 360 
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yang dibuatkan tato disebut Mausyumah, dan yang 

meminta dibuatkan tato disebut Mustausyimah.
53

 

Larangan bertato sudah disebutkan sebelumnya yaitu 

lafaz hadits:

“Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita 

yang membuat tato dan meminta ditato.” (HR. Muslim) 

Dan ada pula dalam QS-an-Nisa:119
54

:

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan 

mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong 

pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-

telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar 

memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah 

ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. 

Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung 

selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian 

yang nyata. (QS-an-Nisa (4) :119 

Makna mengubah ciptaan Allah, menurut 

seorang tabi‟in Al-Hasan Al-Bashri adalah dengan 

mentato.
55

 Tato adalah memberi tanda pada muka dan 

tangan dengan warna biru dalam bentuk ukiran. 

                                                             
53ibid 
54 QS-An-nisa :119 
55 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adhim, jilid 2,  Maktabah 

Taufiqiyah, Kairo, h. 299 
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Sebagian orang arab, khususnya orang-orang perempuan 

,mentato sebagian badannya. Bahkan, sebagian pengikut 

agama membuat tato dalam bentuk persembahan dan 

lambing-lambang agama mereka, misalnya, orang 

Kristen melukis salib ditangan dan dada mereka.
56

 

Dan menurut Imam Asy-Syaukani, “Dikatakan 

bahwa hal ini (larangan bertato yang tertera dalam 

hadits) hanya berlaku pada pengubahan yang sifatnya 

permanen. Adapun yang sifatnya tidak permanen seperti 

celak dan yang sejenisnya dari pewarna (tanpa 

menusukkan jarum terebih dahulu), telah dibolehkan 

oleh Imam Malik dan ulama lainnya.”
57

 

Menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam fathul bari 

10, kulit yang ditato menjadi najis. Dikarenakan adanya 

darah yang tertahan ketika pembuatan tato. Maka wajib 

hukumnya menghilangkan tato jika memungkinkan 

walaupun menimbulkan luka. Kecuali jika hal tersebut 

dikhawatirkan dapat merusak atau menghilangkan 

manfaat anggota badan yang ditato, maka boleh 

membiarkannya dan ia cukup bertaubat untuk 

menggugurkan dosa.
58

  

b. Mencukur alis  

Salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan 

yang di haramkan Islam adalah  mencukur alis mata 

untuk ditinggikan atau disamakan.
59

  

Dalam hal ini, Rasulullah pernah melaknatnya 

seperti dalam hadist berikut:  

                                                             
56Muhammad Yusuf  Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, PT 

Bina Ilmu, Surabaya, 2003, h.116 
57 Imam asy-Syaukani, Nailul Authar,  juz 6, Darul Hadits, Kairo, 

2005,  h.342 
58 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 10, Darul hadits, Kairo, 

2004, h. 419 
59 Abu Mujadiddul Islam Mafa, MemahamiAurat dan Wanita, 

Lumbung Insani, Jakarta, 2008 h.248 
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Artinya : Allah SWT melaknat perempuan-perempuan 

yang mencukur alis dan yang di minta dicukur alisnya. 

(HR Bukhari Muslim)
60

 

An-namishah yaitu orang yang menghilangkan 

rambut alis di wajahnya. Sedangkan Mutanammishah 

yaitu orang yang meminta melakukan hal tersebut. 

Perbuatan ini haram.
61

 Mencukur, mengerik, atau 

menghilangkan, baik sebagian ataupun seluruh alis tetap 

saja dilarang. Hal ini sering dilakukan oleh wanita. 

Terutama bagi mereka yang akan segera menikah. 

Mereka melakukan ini supaya terlihat lebih cantik. 

Sementara ulama Mazhab Hambali berpendapat 

bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut 

dahinya, mengukir, memberikan cat merah, (makeup) 

dan meruncingkan ujung matanya apabila dengan izin 

suaminya karena hal tersebut termasuk berhias.
62

 Tetapi, 

oleh Imam Nawawi diperketat bahwa mencukur rambut 

dahi itu sama sekali tidak boleh. Di bantahnya hal itu 

dengan membawakan riwayat yang tersebut daalam 

sunan abu daud, yakni bahwa yang disebut namishah 

(mencukur alis) sehingga tipis sekali.
63

 Terdapat 

pengecualian dalam An-Namsh, yaitu menghilangkan 

rambut yang tumbuh di wajah wanita seperti jenggot dan 

kumis, maka hal tersebut tidak dilarang. Bahkan hal 

tersebut hukumnya mustahab (lebih disukai). Karena 
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61 Imam an-Nawawi, Op. Cit., jilid 7, h. 361 
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larangan yang terkandung di dalam hadits hanya 

berkaitan dengan alis dan rambut yang tumbuh di tepi 

wajah.
64

 

c. Mengikir Gigi 

Mengikir gigi adalah merapikan dan 

memendekan gigi, biasanya dilakukan oleh perempuan. 

Oleh karena itu, Rasulullah melaknat perempuan-

perempuan yang mengerjakan perbuatan ini (tukang 

kikir) dan yang minta dikikir. Kalau ada laki-laki yang 

berbuat demikian, dia akan lebih berhak mendapat 

laknat. Termasuk diharamkan seperti hanya mengikir 

gigi ialah menjarangkan gigi.
65

 Dalam hal ini, Rasulullah 

pernah melaknatnya seperti tersebut dalam hadistnya 

sebagai berikut : 

 

Artinya : Dilaknat perempuan yang menjarangkan 

giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan 

Allah. (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Konteks hadits di atas “al-Mutafallajati 

lilhusni”, maknanya adalah mereka melakukan hal 

tersebut hanya untk menambah kecantikan semata.
66

 Di 

dalam hadits tersebut terdapat isyarat bahwa yang 

diharamkan adalah bila melakukannya untuk menambah 

kecantikan, sedangkan jika seseorang memerlukannya 

untuk pengobatan atau menghilangkan aib di gigi, maka 

tak mengapa melakukannya. 

Merapikan gigi untuk memperindah juga 

termasuk dalam kategori ini. Namun apabila ada seorang 

wanita yang memiliki gigi terlalu maju, atau panjang. 

Sehingga dia kesulitan makan atau berbicara bila tidak 
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merapikan dan memotongnya, maka ia boleh merapikan 

giginya tersebut.
67

 

 

3. Pandangan Ulama Ushul Fiqh Tentang Penetapan 

Hukum Sulam alis 

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh terdapat bahasan 

mengenai teori tentang qiyas. Qiyas menurut bahasa 

ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau 

penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.
68

 

Sedangkan menurut istilah qiyas adalah mengikutkan 

hukum syar‟i suatu masalah yang tidak ada nashnya 

dengan permasalahan yang sudah ada nash nya karena 

adanya memiliki illat antara keduanya. 

Misalnya Abu Al-Human mendefinisikan bahwa, 

qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus 

lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak 

dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara 

murni.
69

 

Dari definisi ini, jika ada masalah yang tidak ada 

nash nya dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma‟ dan 

masalah itu ada yang menyerupainya  dan illat  yang 

sudah ada hukum tetapnya ternyata ada masalah yang 

belum ada nash nya, maka kemudian ia digabungkan 

dengan syarat yang pertama dari segi hukum.
70

 

Contoh, Allah mengharamkan arak dalam  

firman-Nya dalam  Surat Al-Maidah:90 menjelaskan: 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 

Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
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untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.”(QS.al-Maidah:(5) :90) 

 

Kata khamr atau arak biasa untuk menamakan 

minuman yang terbuat dari anggur secara khusus, dan 

illat pengharamannya adalah karena memabukan yang 

bisa merusak akal yang harus dijaga karena dengannya 

Allah memberi taklif dan pengatur segala tindakan 

seseorang. Dan ketika orang meminum sesuatu yang 

juga memabukan, namun bukan terbuat dari anggur, 

seperti dari kurma yang tidak ada nashnya, maka para 

fuqoha mengatakan haram dan orang yang meminumnya 

harus dihukum dengan diqiyaskan pada khamr. Hal 

tersebut dikarenakan keduanya memiliki kesamaan illat 

pengharaman, yaitu sama-sama memabukan.
71

 

Qiyas dalam praktik istinbat hukum yang harus 

terdapat dalam hukum qiyas.  Rukun qiyas dalam tataran 

teori itu terdiri dari  empat, yaitu : 

1. Dasar (al-asl), yaitu masalah yang sudah ada hukum 

tetapnya. 

2. Cabang (al-far’), yaitu masalah yang belum ada 

hukumnya, baik dari Al-quran, Sunnah dan ijma‟. 

3. Alasan dasar (illat), yaitu  bentuk kemiripan yang  

menghubungkan antara dasar dengan cabang. 

4. Hukum dasar, yaitu hukum Syar‟i bagi masalah yang 

sudah ada nashnya. 

Dalam contoh yang disebutkan di atas, dasar 

qiyas arak (khamr), cabangnya adalah saripati anggur 

yang sudah difermentasi,dan illatnya adalah memabukan 

serta hukum asalnya adalah haram. Dalam konteks dalil 

hukum, eksistensi qiyas di kalangan  ulama usul ada 

yang menjadikan qiyas sebagai dalil hukum (musbit al-
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qiyas) dan ada yang menolak qiyas sebagai dalil hukum 

(nufat al-qiyas). 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa qiyas 

merupakan salah satu dalil hukum Islam yang harus 

diamalkan, tidak ada yang membantah pendapat ini 

kecuali hanya sebagian kecil ulama, seperti Zhahiriyah 

dan sebagian pengikut Syiah. Mereka mengatakan tidak 

patut mendirikan hukum syariat berdasrkan qiyas, namun 

pendapat ini tidak perlu dihiraukan karena ia keluar 

setelah para sahabat sepakat tentang kehujjahan qiyas. 

Adapun dalil legalitas qiyas sebagai salah satu dalil 

hukum QS. an-Nisa:(4) :59 menjelaskan: 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 

QS.an-Nisa:(4) :59 dipahami ulama ushul bahwa 

dikembalikan kepada Allah dan Rasul, 

maksudnya adalah qiyas. Sedangkan hadis Mu‟az di 

atas ketika tidak ditemukan dalam al-kitab dan sunnah 

Rasul, ia melakukan ijtihad dengan ra’y nya.  
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Kemudian qiyas dilihat dari segi  kekuatan 

illatnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : qiyas 

aulawi, qiyas musawi, dan qiyas adna. Dari tiga macam 

qiyas ini maka yang menjadi pokok dalam pembahasan 

masalah skripsi ini ialah qiyas musawi, yakni qiyas 

yang hukum cabang (far’i) tingkatannya sama dengan 

hukum asal (pokok). Dengan kata lain, sesuatu yang 

telah ditetapkan sama hukumnya dengan yang belum 

ditegaskan. Seperti hukum menjual harta anak yatim 

sama dengan memakannya, maka dari segi illatnya 

kedua bentuk di atas hakekatnya sama-sama 

melenyapkan.
72

  Seperti halnya hukum menyulam alis 

sama dengan hukum memakai tato, maka dari segi 

illatnya kedua bentuk di atas hakekatnya sama-yaitu 

mencari kecantikan dengan merubah ciptaan Allah 

SWT.  
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