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Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang 

disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan 

ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan 

terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah 

beruntung. 

(Q.S. An-Nahl 116)  
 

 اََ��َذا �ھَ  َ��ُْولُ  َ�نْ  ا�َ	َ�� َوَ�ِ�نَ  »«أَِ��  َ��نَ  َ��ُْولُ  َ�نْ  ا�َ	َ�� �َْ�سَ 

Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah 

ayahku # akan tetapi pemuda yang berkata inilah aku  

 

“Percaya diri dan bekerja keras pintu menuju suksess” 

(Syaifulloh Anwar) 
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ABSTRAK  

Pada zaman yang modern ini banyak sekali jenis barang yang bagus dan indah 
terbuat dari unsur mahluk hidup, seperti kulit binatang buas. Kulit binatang buas dapat 
dibuat menjadi barang produksi seperti dompet, sabuk, sepatu dan lain-lain yang sangat 
indah dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Bagaimana Islam memandang dan hukum 
dari pemanfaatan kulit binatang buas? Mengambil sebuah pendapat dari Imam Asy-
Syaukani tentang pemanfaatan kulit binatang buas. Rumusan masalah dalam skripsi ini 
antara lain: Bagaimana pendapat Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar 
tentang pemanfaatan kulit binatang yang haram dimakan? Bagaimana keabsahan 
hukum Islam tentang kulit binatang buas dilihat dari sifat kulit binatang buas 
tersebut dalam pandangan Imam Asy-Syaukani? 

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: jenis 
penelitian ini menggunakan library research. Sedangkan pendekatan 
menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Adapun data primer dari Kitab 
Nailul Authar karangan Imam Asy-Syaukani syarah dari kitab Al-Muntaqa 
karangan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah. 

Hasil pembahasan: Secara bahasa samak adalah menyucikan kulit 
binatang. Secara istilah Menyamak kulit binatang adalah mensucikan kulit 
binatang entah binatang itu mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai. 
Ulama berbeda pendapat mengenai samak ulit binatang buas. Menurut Taqiyuddin 
Ibnu Taimiyyah pengarang kitab Al-Muntaqa matan dari kitab Nailul Authar 
bahwasannya memanfaatkan kulit binatang buas itu haram karena ada hadits yang 
menghukumi haram. Menurut Imam Syafi’i membolehkan pemanfaatan kulit 
binatang buas berangkat dari hadits “apa saja kalau disamak maka menjadi suci”, 
kecuali babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Akan tetapi dalam kitab 
Nailul Authar karangan Imam Asy-Syaukani menghukumi makruh dalam 
pemanfaatan kulit binatang buas karena beracuan terhadap hadits “Malaikat tidak 
mau bersama kelompok rang yang ada kulit harimau” dengan malaikat tidak mau 
bersama dengan sekelompok orang tersebut berrti hal itu sangat dibenci dan harus 
dihindari. Selain itu alasan Rasulullah melarang ataupun menghindari 
pemanfaatan kulit binatang buas dihawatirkan akan menimbulkan kesombongan 
terhadap sipemakai tersebut. Dalam segi muamalah dilihat dari hasil yang 
disamak tersebut akan dijadikan barang produksi seperti halnya tas, jaket, dompet, 
sepatu dan lain sebagainya. Kulit binatang buas memiliki daya tarik tersendiri di 
pasaran harganya lebih mahal dan berbeda dengan kulit binatang ternak seperti 
sapi, unta dan lain-lain, karena selain barang yang langka juga keindahan dari 
kulit tersebut. Dari beberapa pendapat yang menhukumi pemanfaatan kulit 
binatang buas tersebut jelas bahwasannya menjual ataupun memakai kulit 
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binatang buas tersebut dilihat dari pendapat Imam Asy-Syaukani adalah makruh, 
karena suatu hal yang dibenci dan sebaiknya dihindari. 
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