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MOTTO 
 

 

 َلْوَال َأن اْلِكَالَب ُأمٌة ِمْن اْألَُمِم َألََمْرُت ِبَقْتِلَها
Artinya: “Andaikata anjing-anjing itu tidak termasuk dari 
sekelompok ummat dari ummat-ummat yang lain, niscaya 

aku akan perintahkan untuk membunuhnya”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Muhammad bin Isa bin Surah, Sunan Al Tirmidzi, jld IV, Beirut-Libanon: Dar Al Fiqr, 

1988, hlm. 66. 
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ABSTRAK 
 

Diantara rahmat Allah Swt. kepada manusia adalah dihalalkannya jual beli 
dalam rangka melestarikan komunitasnya. Serta melanggengkan hubungan antar 
mereka sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain. Penjual membutuhkan 
pembeli agar membeli barangnya untuk mendapatkan uang. Pembeli melakukan 
jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling 
membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin erat. 

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu 
baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang 
atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu dengan nilai yang disepakati 
kedua nya. Jual beli pada dasarnya dilegalkan oleh syara’ asal memenuhi syarat 
yang telah ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli 
adalah menyangkut benda (ma’qud) yang dijadikan obyek jual beli, apakah suci 
atau najis. Kalau kita amati banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang 
jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang nonmuslim 
saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang melakukannya, karena anjing 
memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing 
memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, setia, dapat digunakan sebagai pelacak 
dan mempunyai feeling yang kuat. Oleh karena itu anjing dibutuhkan oleh 
sebagian manusia. Mengenai hukum jual beli anjing, para ulama berbeda 
pendapat, ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan 
ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu dan 
penjaga. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana  
Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing?, yang kedua adalah Bagaimana 
Metode Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing? 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research, maka dalam 
penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan 
penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang penulis kaji. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis 
menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan 
menilai data yang terkait dengan masalah. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa jual beli anjing 
menurut Imam Malik adalah makruh. Imam Malik mengklasifikasi antara anjing 
yang bermanfaat dan yang tidak. Apabila anjing itu tidak bermanfaat atau malah 
membahayakan hukumnya tidak boleh diperjual belikan. Jual beli ini dilakukan 
bukan untuk tujuan konsumtif, apabila untuk dikonsumsi maka haram hukumnya. 
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