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ABSTRAK 

Dalam dunia ini perdagangan khususnya dalam dunia jual beli, manusia 

itu diharuskan untuk saling berhadapan dalam hal jual beli agar dapat menunaikan 

kewajibannya atau menerima haknya secara langsung. Namun tidak semua 

penjual dan pembeli bisa berhadapan langsung, disebabkan oleh adanya 

halangan-halangan tertentu. Dengan rumusan masalahnya yakni bagaimana 

konsep wakalah dalam kontrak jual beli, dan bagaimana pendapat Imam Syafi’i 

tentang wakalah dalam kontrak jual beli. Adapun metode penelitian yaitu jenis 

penelitian, sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data. Serta 

kesimpulannya yakni melimpahkan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam 

hal yang diwakilkan, artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggung 

jawab si yang mewakilkan tersebut. Dalam agama islam dikenal adanya istilah 

wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal 

yang dapat diwakilkan. Dalam masalah perwakilan ini, terdapat aneka ragam 

pendapat ulama. Imam Syafi’i misalnya, menyatakan pengangkatan seorang 

wakalah( wakil ) khususnya dalam dunia perdagangan, haruslah diadakan 

kesepakatan atau persyaratan-persyaratan yang berbentuk khusus, agar jelas apa 

yang menjadi tugas atau wewenang dari tugas orang yang menjadi wakil tersebut 

dan menjadi jelas pula hak sebagai wakil itu. 

Berdasarkan buku-buku dan dokumen tetulis yang berhubungan dengan 

masalah wakalah perantara dalam kontrak jual beli menurut Imam Syafi’i, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengangkatan seorang perantara ( wakil ) khususnya 

dalam dunia perdagangan haruslah diadakan kesepakatan atau persyaratan-

persyaratan yang berbentuk khusus, agar jelas apa yang menjadi tugas atau 

wewenang dari orang yang menjadi wakil tersebut dan menjadi jelas pula hak 

sebagai wakil itu. Wakalah atau kuasa merupakan suatu perjanjian ketika 

seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kata kunci Artinya bahwa apa yang 

dilakukan itu adalah atas tanggung jawab si pemberi kuasa dan kewajiban yang 

timbul serta perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban yang 

memberi kuasa. 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

“ Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan 

penuh keikhlasan, himmah dan istiqomah dalam segala hal. “ 

“ Sesunggunhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

maka apabila kamu telah selesai ( dari sesuatu urusan ) 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain. “ 

“Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika hanya ia 

dipikirkan dan sebuah cita-cita juga adalah beban, jika ia 

hanya angan-angan. “ 

 

Skripsi ini kupersembahkan kepada : 

Kedua orang tuaku yang tercinta 

Saudara-saudaraku yang sangat penulis sayangi 

Teman-temanku dan sahabat-sahabatku 

Guru-guru dan dosen-dosenku 

Almamater UIN Raden Fatah Palembang yang tercinta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang 

cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan 

keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 

Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 ‘ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ' Ain' ع



 
 

 
 

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 ‘ Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (Marbutoh) T ة

 

Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 
tunggal dan vokal rangkap (diftong) 

Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab : 

Fathah 

Kasroh 

Dhommah 

Contoh : 

 Kataba  = كتب

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذكر

Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vocal rangka padalah gabungan antara harakat 

dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf. 



 
 

 
 

 

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

Contoh : 

 kaifa: كیف

 alā' : علي

 haula : حول

 amana : امن

 aiatau ay : أي

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi 

berupa huruf atau benda. 

Contoh: 

Harkat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 Fathah dan alif اي
atau ya 

Ā a dan garis panjang di 
atas 

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas اي

 Dlomman dan او
waw 

Ū U dan garis di atas 

 

 qālasubhānaka:  قال سبحنك

 shāmaramadlāna :  صام رمضان

 ramā :   رمي

 fihamanāfi'u :  فیھامنا فع



 
 

 
 

 yaktubūnamāyamkurūna : نیكتبون مایمكرو

بیھالاذ قال یوسف  : izqālayūsufuliabīhi 

Ta' Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlammah, 

maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya 

adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang 

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh : 

طفالالروضةا  Raudlatulathfāl 

 al-Madīnah al-munawwarah المدینة المنورة

 

Syaddad (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala   = نزل Robbanā= ربنا

 

Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.Pola yang 

dipakai ada dua seperti berikut. 

 

 



 
 

 
 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu التواب

 Al-syamsu Asy-syamsu الشمس

 

Diikuti huruf  Qomariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas 

dan dengan bunyinya. 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badi 'u Al-badīu البد یع

 Al-qomaru Al-qomaru القمر

 

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiyah mau pun qomariyah, kata sandang ditulis 

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-). 

Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan karen ada lam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu=أومرت Ta'khuzūna  = تأخذون

 Fa'tībihā =فأتي بھا              Asy-syuhadā'u = الشھداء

 

 



 
 

 
 

Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat 

menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 

Contoh Pola Penulisan 

 Wa innalahālahuwakhair al-rāziqīn وإن لھالھو خیر الراز قین

 Faaufū al-kailawa al-mīzāna فأوفواالكیل و المیزان
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BAB I 

WAKALAH DALAM KONTRAK JUAL BELI 

MENURUT IMAM SYAFI’I  



 

 
 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada islam terdapat tiga hubungan manusia dengan Tuhan (hablum 

minallah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia  (hablum minannaas) 

dan lingkungan sekitarnya (hablum minal alam). Hukum- hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah 

bersifat terbuka. Al- Qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat garis 

besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan 

melalui pemikirannya. 

Dalam islam mensyaratkan wakalah karena manusia membutuhkannya. 

Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia 

membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. 

Kegiatan wakalah ini, telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang 

dikisahkan oleh al-qur’an tentang asbabul khafi, di mana ada seorang di antara 

mereka diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan 

tahun di dalam gua.1 

 

Ijma ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai 

bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh 

Allah swt. Dengan demikian apabila orang tersebut berupa permintaan hutang 

maka hutang tersebut berlaku untuk wakil, bukan muwakkil. Dalam wakalah 

                                                           
1Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012),  hlm. 188. 



 

 
 

sebenarnya pemilik urusan ( muwakkil ) itu dapat secara sah untuk mengerjakan 

pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia 

serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya.2 

Oleh karena itu, baik muwakkil ( orang yang mewakilkan ) dan wakil ( orang yang 

mewakili) yang telah melakukan kerja sama / kontrak wajib keduanya untuk 

menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat 

curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian 

tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan 

pekerjaannya dengan diri sendiri.3Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka 

muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang 

yang sedang menganggur. Dengan demikian, si muwakkil akan terbantu dalam 

menjalankan perkerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya di 

samping akan mendapat imbalan sewajarnya. 

 Menurut Ahmad, wakalahmerupakan seseorang yang menyerahkan suatu 

urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya diwakilkan 

mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan 

masih hidup.4 Perwakilan ( wakalah atau wikalah ) berarti al-tafwidh 

(penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat ). Dalam surat Ali-‘ Imran 

ayat 173 : 

ٗنا َوقَالُوْا َحۡس�ُ�َا ـ� َ مي �
�ۡخَشۡوُمهۡ فََزاَدُمهۡ ا لن�اَس قَۡد َمجَُعوْا لَُمكۡ فَ�

ن� ��
�
لن�اُس ا

�َن قَاَل لَهُُم �� ِ ُ َوِنۡعَم ��لَۡوِكیلُ  ���� ��
��  
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Artinya:” (Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada 

mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah 

mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada 

mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan 

menjawab:"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-

baik Pelindung".( QS. Ali-‘Imran : 173). 

Sementara menurut istilah, wakalah adalah akad pemberian kuasa                          

( muwakkil ) kepada penerima kuasa ( wakil ) untuk melaksanakan suatu tugas       

( tawkil ) atas nama pemberi kuasa. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, 

wakalah juga mencakup adanya permintaan perwakilan oleh seseorang kepada 

orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan 

didalamnya. misalnya, dalam jual beli dan sebagainya. Masing-masing dari wakil 

dan muwakkal ( orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna. Wakalah 

dibolehkan oleh islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan 

hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua 

urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam 

menyelesaikan urusannya.5 Dari definisi yang dikemukan oleh para ulama 

mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara subtansi hampir tidak ada 

perbedaan antara para ulama tersebut, yaitu wakalah adalah suatu akad di mana 

pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melaksanakan suatu 

perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan 

syarat-syarat tertentu.6Untuk terwujudnya wakalah tidak disyaratkan shighat yang 

mencakup qabul dan wakil.Akan tetapi apabila wakil menolak maka wakalah 

tidak dilakukan. Karena, jika seseorang mengatakan: “ jualkan barang saya ini” 
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lalu wakil diam saja, tetapi ia menjual barang tersebut maka jaul belinya 

hukumnya sah.  Salah satu dari sekian banyak jenis wilayah muamalat yang 

paling menonjol adalah persoalan jual beli. Secara historisitas jual beli sebelum 

lahirnya peradaban Islam,hanya saja bentuk dan jenisnya yang berbeda.  

 Hal ini terutama disebabkan oleh perkembangan kebudayaan dan 

peradaban manusia yang semakin menuntut lahirnya hal-hal yang praktis dan 

general. Kegiatan muamalat merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia 

dengan cara saling berinteraksi. Merujuk kepada kesepakatan para ulama 

mengenai rukun jaul beli disebutkan: harus ada si penjual, ada si pembeli, ada 

barang yang diperjual belikan serta diakhiri ijab dan qabul. Artinya bila keempat 

unsur ini atau salah satunya tidak terpenuhi berarti bukan suatu kegiatan jual beli. 

Di dalam rukun jual beli menurut Syafi’iyah adalah ijab qabul yang menunjukkan 

saling tukar menukar, atau saling memberi. Lain ijab qabul adalah perbuatan yang 

menunjukkan kesediaan dan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing 

kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Namun 

seiring dengan perkembangan manusia sebagaimana yang disinggung di atas tadi, 

empat unsur yang ada di atas semakin membiasa atau melebar dalam hal definisi. 

  Jika sebelumnya si penjual dan si pembeli harus berhadap-hadapan atau 

barang yang diperjual belikan harus jelas keberadaannya saat terjadinya transaksi 

atau akad, saat ini hal tersebut sudah mulai bergeser. Misalnya, saat ini sedang 

berkembang jual beli melalui internet, atau jual beli kredit. Kedua sistem jual beli 

itu tidak menjadi persoalan selama hal tersebut tidak menyalahi aturan umum jual 



 

 
 

beli yang diisyaratkan oleh islam.7 Nilai general yang ada, menjadi dinamika 

tersendiri dalam dunia jual beli,di satu sisi manusia itu diharuskan untuk saling 

berhadapan dalam hal jual beli agar dapat menunaikan kewajibannya atau 

menerima haknya secara langsung.8 Namun sisi lain,disebabkan oleh adanya 

halangan- halangan tertentu, keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Misalnya, A 

sudah sepakat dengan bentuk melakukan transaksi menjual sebidang tanah pada 

waktu yang telah ditetapkan dan sampai pada saat yang disepakati, A tidak dapat 

hadir karena sesuatu udzur atau halangan yang mendesak. Bagaimana ajaran 

keluar dari kondisi yang seperti ini? Apakah akad yang akan dilakukan itu harus 

diundurkan waktunya? Bisakah akad dilangsungkan tanpa kehadiran salah satu 

pihak atau keduanya secara pribadi? Apa yang diwakilkan? Dalam agama islam 

dikenal adanya istilah wakalah dengan institusi yang disebut dengan lembaga 

wakalah. Dalam khazanah literatur fiqih klasik juga banyak ditemukan pengertian 

wakalah secara istilah. Hanya saja para ulama memberikan redaksi berdasarkan 

pemahaman mereka masing-masing sehingga cukup bervariasi. Dalam pemberian 

mandat dalam bisnis, mengemukakan pendapat berbagai imam mazhab: menurut 

pendapat Imam Syafi’i bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana 

kehendak wakil itu sendiri, kontan berangsur-angsur, seimbang tidak, baik dengan 

uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain.9 Atau dengan 

kata lain wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain 

dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Hal ini senada dengan apa yang terdapat di 
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dalam kamus umum Indonesia dijelaskan bahwa mewakilkan ialah menunjuk atau 

menguasakan kepada seseorang untuk mewakili. Bila seseorang menunjuk atau 

menguasakan kepada seseorang untuk mewakilinya dalam melakukan sesuatu, 

berarti orang itu telah melakukan  perbuatan mewakilkan ( taukil ). 

Wakalah itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa arab yang dapat 

berarti perlindungan ( al-Hifz ),pencukupan( al-kifayah ), tanggungan (ad-daman) 

atau mewakilkan. Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata: wakala yang 

sinonimnya: salama wa fawadha, artinya: menyerahkan, menjaga, atau 

memelihara.10 Dalam syari’at islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu 

tindakan tertentu kepada orang lain yang bertindak atas nama pemberi kuasa atau 

yang mewakilkan sepanjang hal-hal yangdikuasakan itu boleh didelegasikan oleh 

agama. Persoalan yang mendasar dalam istilah wakil ini, dalam fiqih kontemporer 

ada yang menyebutnya dengan istilah samsarah yang dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan makelar. 

  Hanya saja akad makelar termasuk ke dalam akad jual beli pada 

pembagian hasil keuntungan dari sebuah transaksi jual  beli. Meskipun pada 

akhirnya pengertian antara samsarah dan wakil menjadi satu pembahasan yaitu 

dalam jual beli. Dalam masalah perwakilan ini, terdapat aneka ragam pendapat 

ulama. Imam Syafi’i misalnya, menyatakan bahwa pengangkatan seorang wakil 

itu haruslah berbentuk khusus dengan memberikan penjelasan, ketentuan-

ketentuan serta syarat-syarat di dalam jual  beli.11 Artinya tanpa adanya sebuah 
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perjanjian yang jelas serta khusus untuk mengikat pihak-pihak yang terkait, maka 

sistem perwakilan jual beli tersebut batal. Merujuk pendapat Imam Syafi’i di atas, 

dapat dilihat secara jelas bahwa pengangkatan seorang wakalah ( wakil ) 

khususnya dalam dunia perdagangan, haruslah diadakan kesepakatan atau 

persyaratan-persyaratan yang berbentuk khusus, agar jelas apa yang menjadi 

tugas atau wewenang dari orang yang menjadi wakil tersebut dan menjadi jelas 

pula hak sebagai wakil itu. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud jual beli yaitu suatu peristiwa hukum antara seseorang ( penjual ) yang 

menyerahkan barangya kepada orang lain ( pembeli ) dengan adanya persetujuan 

dan saling rela dari keduanya mengenai barang yang telah di serahkan itu. 

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam 

satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka terjadilah 

hukum jual beli berarti dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang 

saling menukar atau melakukan pertukaran tersebut.  

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menkaji 

permasalahan bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang Wakalah Dalam 

Kontrak Jual Beli dengan mengambil judul: “Wakalah Dalam Kontrak Jual 

Beli Menurut Imam Syafi’i“. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang ini, masalah-masalah penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 



 

 
 

1. Bagaimana  Konsep Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli? 

2. Bagaimana Pendapat Imam Syafi’i Tentang Wakalah Dalam Kontrak Jual 

Beli? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 Adapun tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  konsep wakalah dalam kontrak  jual beli. 

2. Juga untuk mengetahui Pendapat Imam Syafi’i tentang wakalah dalam 

 kontrak jual beli. 

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara praktis, penelitian diharapkan berguna untuk mengetahui 

 relevansi pandangan Imam Syafi’i tentang wakalah  dalam   kontrak  jual 

 beli dengan praktek jual beli masa kini. 

2. Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan untuk mendapatkan  landasan 

yang kokoh dari pendapat Imam Syafi’i mengenai wakil dalam  sebuah transaksi 

jual beli. 

D. Kajian Pustaka 

 Tulisan ilmiah yang membahas mengenai wakalah dalam kontrak jual beli 

telah cukup banyak dibuat. Akan tetapi, pembahasan yang ada bersifat parsial dan 

tidak menyeluruh. 

 Solbiah ( 1992 ) telah menyusun skripsi berjudul Telaah sistem jual beli 

secara kredit menurut Imam Syafi’i. Solbiah menyimpulkan bahwa jual beli 

sistem kredit adalah jual beli yang pembayarannya secara berangsur dan dengan 



 

 
 

tempo yang telah ditentukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak 

dan hukumnya boleh. 

 Muharatun Mainy ( 1994 ) telah pula menyusun skripsi yang berjudul 

Akad jual beli salam menurut Imam Hanafi. Menyimpulkan bahwa menurut 

Imam Hanafi, akad jual beli salam tidak dibolehkan, kecuali dalam jumlah yang 

dimaklumi, dan boleh terhadap benda-benda yang ditakar dengan takaran atau 

ditimbang dengan timbangan. 

 Doso Susilo.S ( 1997 ) telah menyusun skripsi yang berjudul wakalah 

menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Isi skripsi tersebut menyimpulkan 

bahwa ada perbedaan dan persamaan wakalah menurut mazhab Hanafi dan 

mazhab Syafi’i. Mazhab Hanafi menerangkan bahwa menjual barang dengan 

tempo hukumnya sah, sedangkan mazhab Syafi’i menerangkan juga sah dengan 

syarat harga tetap stabil dan tidak ditentukan pembelinya. 

 Selanjutnya, Robi’atul Adawiyah ( 2005 ) telah pula menyusun skripsi 

yang berjudul Hak dan wewenang wakalah dalam kontrak jual beli menurut 

Imam Syafi’i. Ia menyimpulkan bahwa wakalah dengan sistem ju’alah ( imbalan ) 

apabila seseorang mewakili kepada orang lain untuk membeli sebidang tanah dan 

ia akan diberi imbalan sekian rupiah, maka dalam kasus ini wakil harus 

menyatakan qabul (terima) dengan lafal (perkataan), karena wakalah ini termasuk 

ijarah.12 

E. Kerangka Teori 
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 Allah SWT telah menciptakan manusia dengan salah satu sifatnya yaitu 

saling membutuhkan.( QS. Al-Maidah :2 ) Allah SWT berfirman : 

َا  ٓ��هي� ِٓئَد َوَالٓ یَ�� ـ� َ لۡقَل
هَۡر ��لَۡحَراَم َوَال ��لۡهَۡدَي َوَال �� ِ َوَال ��لش� ِٓرئَ ���� ـ� ل�وْا َشَع �َن َءاَم�ُوْا َال ُحتِ ِ َني ��لَۡب�َۡت ��لَۡحَراَم ���� َءآّمِ

رَِم��  �ۡصَطاُدوْاۚ َوَال َجيۡ َذا َ�لَلُۡمتۡ فَ�
�
ٗ�ۚ َوا ۡم َوِرۡضَو� ِ ّهبِ ن ر� نَ یَ�ۡ�َُغوَن فَۡضٗال ّمِ وُمكۡ َعِن ��لَۡمۡسِ�ِد  �ُمكۡ ش�َ اُن قَۡوٍم ��ن َصد�

ِنۚ وَ  ۡمثِ َو��لُۡعۡدَو� �
لت�ۡقَوٰىۖ َوَال تََعاَونُوْا �ََىل ��ۡال

ِ َو�� َ َشِدیُد ��لَۡحَراِم ��ن تَۡعتَُدوْاۘ َوتََعاَونُوْا �ََىل ��لِۡربّ ��
ن� ��

�
ۖ ا َ ��

�ُقوْا �� ��ت

  .��لِۡعقَاب

Asumsi yang mendasari firman Allah SWT tersebut adalah bahwa 

manusia tidak ada yang memiliki kesempurnaan dalam segala hal sehingga tidak 

ada lagi membutuhkanya adanya bantuan orang lain, demikian pula sebaliknya. 

Muamalah diantaranya secara umum merupakan bentuk interaksi sesama manusia 

yang telah digariskan Allah SWT maupun Rasulnya di dalam syariat islam. 

Muamalah yang dimaksud tersebut salah satu diantaranya adalah jenis jual beli, 

yang mengalami perkembangan. Perkembangan yang penyusun maksud dalam 

skripsi ini adalah mengenai wakalah atau wikalah. Disebutkannya istilah wakalah 

dalam beberapa ayat Al-Qur’an, hal ini menandakan bahwa system wakalah 

adalah sesuatu yang penting. Wakalah yang dimaksud dalam skripsi ini yang 

merujuk pada pendapat ulama Syafi’iyah adalah suatu ungkapan yang 

mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh orang lain. Supaya orang lain itu 

melaksanakan apa yang dikuasakan atas nama pemberi kuasa.  

F. Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 



 

 
 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yaitu suatu bentuk yang 

dominan sumber datanya diperoleh dari sumber data perpustakan berupa tulisan-

tulisan yang berkenaan dengan pendapatnya Imam Syafi’i mengenai system 

perwakilan. Penelitian ini juga suatu metode untuk menemukan kebenaran yang 

juga merupakan pemikiran kritis.13 Penelitian meliputi pemberian definisi dan 

redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, 

membuat kesimpualan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-

hati untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis.14 

2. Sifat Penelitian 

  Sifat penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat 

deskriptif-analitik, yaitu dengan menguraikan secara sistematis seluruh konsep-

konsep yang berkaitan dengan wakalah serta fenomenanya. Sistematis artinya 

penelitian harus dilaksanakan menurut pola tertentu mulai dari yang paling 

sederhana sampai dengan yang paling kompleks sehingga tercapai tujuan secara 

efektif dan efesien. Dalam penelitian deskriptif maksud adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

tanpa membuat perbandingan dengan variable yang lain. 

3. Sumber Data 

 Penelitian ini secara keseluruhan bersifat kajian pustaka (library research) 

dan sumber data yang dibutuhkan adalah dua sumber data, yaitu data primer dan 

data skunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 
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suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya,15 kemudian pada 

sumber data sendiri merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat 

berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang 

dilihat. Bagaimana pun, untuk  memperoleh data primer akan menghabiskan dana 

yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama. 

 Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data semacam ini 

sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan yang bukan demi keperluan riset yang 

sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.16 Setelah itu,  sumber data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat 

dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, 

mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk 

mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. 

Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat 
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dihindari dengan menggunakan data sekunder.17 Manfaat lain dari data sekunder 

adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain 

informasi utama. 

4. Pengumpulan Data 

 Dalam metode penelitian, Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menelusuri rujukan-rujukanyang berbentuk tulisan, seperti buku-buku, atau 

bahan-bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi ( hubungan ) dengan 

masalah yang di bahas. Dalam hal ini dikemukakan teknik apa yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan alat-alat pengumpulan data tersebut di atas. 

Telah disebutkan bahwa kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat 

pengumpulan datanya.18 Kalau alat pengumpulan datanya ( instrumen ) cukup 

valid, reliabel dan objektif, maka datanya juga akan valid, reliabel, dan objektif.19 

Data yang valid, reliabel, dan objektif akan menjamin kesimpulan penelitian yang 

menyakinkan jika menggunakan teknik analisis yang tepat pula. Jadi, alat 

pengumpulannya valid dan reliabel, di dalam pengumpulan data juga harus 

memperhatikan teknik mana yang paling tepat untuk mengambil data tertentu 

yang diharapkan. 

5. Analisis Data 

 Untuk menganalisa data yang ada penulis mengunakan pendekatan 

Deskriptif kualitatif, lalu ditarik pemahaman secara deduktif, yaitu pemikiran 
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yang bersifat umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil 

pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau di sampaikan. Pada dasarnya 

ada dua macam teknik analisis data yang lazim digunakan, yaitu teknik statistik 

dan non stastistik. 

 

 

 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan  

  Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri lima bab yaitu:  

BAB I : Pendahuluan adalah bab ini berisikan, latar belakang masalah, rumusan 

   masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka   

   teori, metode penelitian, dan serta sistematika pembahasan. 

BAB II :  Teoritisasi Wakalah Dan Jual Beli adalah bab ini berisikan, pengertian 

     wakalah dan macam-macam wakalah, syarat dan rukun wakalah,

      pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beliserta pandangan imam 

     syafi’i tentang wakalah. 

BAB III : Sosio Historis Imam Syafi’i adalah bab ini berisikan, biografi Imam       

Syafi’i, Nasab, Masa Belajar, Belajar di Mekkah, Belajar di Yaman, Di  

Bagdad dan Irak, Di Mesir, Imam Syafi’i Menuntut Ilmu, Guru Imam 



 

 
 

Syafi’i, Murid Imam Syafi’i, Karya Imam Syafi’i, Akhir HayatImam 

Syafi’i danserta sejarah  perkembangan fiqih imam syafi’i di dunia 

islam. 

BAB IV : Analisis terhadap pendapat imam syafi’i tentang Wakalah dan jual beli

     adalah bab ini berisikan, Konsep wakalah dalam kontrak jual beli,dan 

     serta  Pendapat Imam Syafi’i tentang wakalah dalam kontrak jual beli. 

BAB V : Penutup adalah bab V ini berisikan, kesimpulan dan serta saran. 

 

BAB II 

TEORITISASI WAKALAH DAN JUAL BELI 

A. Pengertian Wakalah 

1. Pengertian Wakalah 

  Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata: wakala yang 

sinonimnya :salama wa fawadha, artinya: menyerahkan, wakalah juga diartikan 

dengan al-hifzhu, yang artinya menjaga, atau memelihara.20 Perwakilan (wakalah 

atau wikalah ) berarti al-tafwidh ( penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 

mandat ). Sedangkan menurut istilahnya.Wakalah adalah akad pemberian kuasa 

kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa 

Menurut Ahmad, wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya 

kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya yang diwakilkan 
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mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku lama yang mewakilkan masih 

hidup.21 Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.Tidak 

setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan 

segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang mendelegasikan 

suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.22 

Bentuk pendelegasian kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas 

nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan boleh, sepanjang hak-hak yang 

didelegasikan tidak bertentangan dengan syariat islam, karena hal yang demikian 

menyangkut pada objek muamalah yang sering menjadi problem dalam 

kehidupan sehari-hari. 23 Di antara contohnya dapat dilihat firman Allah SWT 

yang berkenaan dalam surat al- kahfi : 19 yang berbunyi :24 

 ۖ ۡهنُۡم َمكۡ لَِب�ُۡمتۡ هُۡم ِلَی�ََسآَءلُوْا بَ�َۡهنُۡمۚ قَاَل قَآئِٞل ّمِ ِ�َ بََعثۡنَ�� �ُمكۡ ���َۡملُ ِبَما لَِب�ُۡمتۡ َوَكَذ�  قَالُوْا لَِب�ۡ�َا یَۡوًما ��ۡو بَۡعَض یَۡوٖمۚ قَالُوْا َر�

ٓ ��ۡزَىكٰ َطَعاٗما فَلَۡی�ِۡٔ�ُمك ِ�ِرزۡ  َا َىل ��لَۡمِدینَِة فَلَۡینُظۡر ��هي�
�
ِذِهۦٓ ا ـ� �بَۡعثُٓوْا ��َ�َدُمك ِبَوِرِقُمكۡ َه ُ فَ� ۡف َوَال � �ُۡه َولَۡیتَلَط� ۡشِعَرن� ٖق ّمِ

  ِ�ُمكۡ ��َ�ًدا 

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya 

di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah 

berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada 

(disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang 

di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia 

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”  
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Pada ayat diatas, Asbabul Khafi mewakili salah satu seorang dari mereka untuk 

membeli makanan untuk mereka. Sabda Rasulullah saw. Kepada Unais: “pergilah 

hai unais kepada wanita tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia.” 

( HR. Bukhari ).25 Pada hadis diatas, Rasulullah saw. Mewakilkan unais untuk 

verifikasi tuduhan dan melaksanakan eksekusi. Jika dalam akad dinyatakan 

adanya upah untuk mewakili maka pihak yang mewakili itu dianggap sebagai 

orang sewaan atau upahan. Dengan demikian, hukum-hukum sewa menyewa pun 

akan berlaku. Dalam melaksanakan wakalah tidak diisyaratkan adanya 

pengucapan atau lafadz tertentu. Meskipun demikian, akad tersebut dianggap sah 

bila ditunjukan secara jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan.26 

Di dalam surat An-Nisa :35 yang berbunyi : 

ٗ�ا  ـ� ۡصلَ �
ن �ُرِیَدآ ا

�
ۡن ��ۡهِلهَآ ا ۦ َوَحَمكٗا ّمِ ۡن ��ۡهِ�ِ �بَۡعثُوْا َحَمكٗا ّمِ َما فَ� ۡن ِخۡفُمتۡ ِشقَاَق بَ�ِۡهنِ

�
َ َوا ��

ن� ��
�
ٓۗ ا ُ بَ�َۡهنَُما ��

ِق �� یَُوفِّ

  َاكَن �َِلميًا َخِ�ٗريا 

Artinya:”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

Berikut dikemukakan pengertian wakalah menurut pandangan para ulama, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang 

menunjuk orang lain menggantikannya dalam bertindak. 
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2. Wakalah adalah termasuk akad. Karena itu tidak sah tanpa memenuhi 

perukurannya berupa ijab qabul. 

3. Pemberian kuasa atau perwakilan adalah adanya seseorang mewakilkan 

seseorang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab 

itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli dalam wakalah secara syar’I 

sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan yang lain 

dengan cara khusus.27 

Sebagaimana telah dilihat pemberian kuasa itu menerbitkan “ perwakilan “ yaitu 

adanya seseorang yang mewakili orang lain yang melakukan perbuatan hukum. 

Perwakilan seperti ini juga dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada 

undang-undang. Misalnya : orang tua yang mewakilkan kepada orang lain untuk 

melakukan tindakan kepada anaknya yang masih dalam pengampunan atau belum 

dewasa untuk suatu urusan dan sebagainya.28 Wakalah yang merupakan 

pemberian kuasa atau penyerahan tanggung jawab kepada orang lain untuk 

menyelenggarakan suatu urusan.  

2. Macam-macam Wakalah  

Wakalah terbagi menjadi, muthlaq dan muqayyad sebagai berikut29 : 

a. Wakalah muthlaqah adalah wakalah yang terbebas dari setiap batasan. 

Misalnya, “Aku wakilkan padamu untuk menjual rumahku”. Kemudian ada 

seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa ada ikatan harga 
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tertentu, pembayaran kontan atau diangsur, di kampung atau di kota, maka yang 

terbebas dari setiap batasan. Misalnya, “Aku wakilkan padamu untuk menjual 

rumahku”. Maka wakil dapat menjualnya dengan harga layak dan tidak terbatas 

dengan harga  tertentu ia wakil (orang yang mewakili) tidak boleh menjualnya 

dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya, 

dan dengan penjualan tunai, sehingga dapat dihindari ghubn (kecurangan) kecuali 

bila yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna 

bagi yang mewakilkan.Imam Syafi’i berpendapat bahwa wakil tersebut boleh 

menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Dengan demikian, perkataan 

jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu 

pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka terjadilah peristiwa hukum jual beli 

yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling 

menukar.30 

b. Wakalah muqayyadah  adalah wakalah dimana muwakil membatasi tindakan 

wakil dan menentukan cara melaksanakan tindakan tersebut. Misalnya, “Aku 

wakilkan padamu untuk menjual rumahku ini dengan harga sekian. Maka wakil 

dapat menjualnya dengan harga layak dan tidak terbatas dengan hari tertentu.Jika 

perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yangtelah 

ditentukan oleh orang yang mewakilkan.31 Ia tidak boleh menyalahinya kecuali 

kepada yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang yang mewakilkan.Bila yang 

mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, 
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penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan 

tersebut batal menurut pandangan imam Syafi’i. Sedangkan menurut madzhab 

Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang 

mewakilkan membolehkannya, maka penjualannya menjadi sah, bila tidak 

meridhainya maka menjadi batal. 

 

3. Rukun Wakalah 

Menurut Syafi’iyah, rukun wakalah, yaitu sighat atau ijab dan qabul. 

Sedangkan jumhur ulama selain Syafi’iyah berpendapat bahwa rukun wakalah 

ada empat yaitu:  

a. Muwakkil atau orang yang mewakilkan 

b. Muwakkal atau wakil  

c. Muwakkal fih atau perbuatan yang diwakilkan  

d. Shighat atau ijab dan qabul 32 

Untuk terwujudnya wakalah tidak disyaratkan  mencakup qabul dari wakil.Akan 

tetapi apabila wakil menolak maka wakalah tidak jadi dilakukan. Rukun berwakil 

adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain, agar 

dikerjakannya ( wakil ) semasa hidupnya ( yang berwakil ).Izin dari yang 

berwakil misalnya dengan mengatakan,” carilah wakil dirimu sendiri.” Maka 

wakil kedua berarti wakil dari wakil yang pertama; bila wakil yang pertama itu 

berhenti, maka dengan sendirinya wakil kedua pun berhenti.Wakalah disebut juga 
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dengan perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Akad 

wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain 

dalam hal-hal yang boleh diwalilkan.33 Maka kesimpulannya adalah saling 

membuat perjanjian kepada kedua belah pihak serta memberikan kekuasaan 

kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan 

suatu urusan. 

 

4. Syarat-Syarat Wakalah  

a. Syarat Muwakkil  

 Merupakan orang yang mewakilkan harus orang yang dibolehkan 

melakukan sendiri perbuatan yang diwakilkannya kepada orang lain. Apabila 

muwakkil tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, misalnya karena gila, atau 

masih dibawah umur, maka wakalah hukumnya tidak sah. 

b. Syarat Wakil  

 Merupakan orang yang mewakili ( wakil) harus orang yang berakal.34 

Dengan demikian, apabila seseorang memberikan kuasa kepada orang gila atau 

anak dibawah umur yang tidak berakal maka wakalah tidak sah.Adapun baligh 

dan merdeka tidak menjadi syarat untuk wakil. 

c. Syarat perkara yang diwakilkan (muwakkal fih ) 
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  Merupakan perkara yang diwakilkan bukan meminta hutang 

(istiqradh). Dengan demikian, apabila perkara tersebut berupa permintaan hutang 

maka hutang tersebut berlaku untuk wakil, bukan untuk muwakkil.35 

d. Syarat yang berkaitan dengan shighat 

 Merupakan shighat secara umum yang menunjukkan pemberian 

kuasa dalam perkara yang umum. Misalnya ucapan seorang muwakkil :” kamu 

adalah wakilku dalam segala sesuatu”. Redaksi yang digunakan tidak terbatas 

kepada satu bentuk kata atau kalimat tertentu, melainkan semua kata atau kalimat 

yang umum yang berisi pemberian kuasa kepada orang lain. Dengan demikian, 

tidak ada syarat tertentu untuk sihghat yang digunakan dalam wakalah. 

Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian yang sangat erat hubungannya dengan 

pribadi seseorang atau pihak yang bertugas. Maksudnya, jelas tidaklah seseorang 

itu memberikan kuasa atau mewakilkan kepada seseorang yang belum dikenal 

dan tentunya juga dengan nilai prestasi seseorang yang benar-benar mampu untuk 

melaksanakan tugasnya, yakni menjadikan salah satu tujuan utama untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal tentunya.Karena bila dilihat dari segi 

seseorang memiliki prestasi yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka 

kepercayaan dan keyakinan si pemberi kuasa atau orang yang membutuhkan 

pertolongan semakin besar minatnya dan tentunnya pekerjaan ini membutuhkan 

banyak orang yang berkualitas.36 Pada kesimpulannya, apabila kedua belah pihak 

tersebut sama-sama memberikan suatu kesepakatan terhadap maka pihak harus 

tanggung jawab yang mewakilkan tersebut. 
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C. Pengertian Jual Beli  

1. Pengertian jual beli  

 Jual beli atau dalam bahasa arab al-bai’ menurut etimologi adalah tukar 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai’ ( jual ) al-syira’( beli ) 

kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli, beli 

diartikan jual.37 Sedangkan menurut Imam Syafi’i jual beli adalah suatu akad 

yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan 

diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk 

waktu lamanya. Sayid Sabiq mengartikan jual beli ( al-ba’i ) menurut bahasa 

merupakan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang 

dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah 

Swt dalam surah Al-baqarah (2) ayat 16 :38 

�لۡهَُدٰى فََما َرِحبَت  َ�َ ِب� ـ� لَ ُوْا��لض� �ۡشَرتَ ینَ� ِ ِٓئَ���� ـ� َ َرُهتُۡم َوَما َاكنُوْا ُمهۡتَِد�نَ ��ْول ـ� َ     ّجتِ

Artinya:Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka 

tidaklah beruntung  perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu surah 

At-taubah (9) ayat 111: 

 ِ ِ�لُوَن ِيف َسِ��ِل ���� ـ� لَُهم ِب��ن� لَُهُم ��لَۡجن�َةۚ یُقَ ٰى ِمَن ��لُۡمۡؤِمِ�َني ��نُفَسهُۡم َو��ۡمَو� �هَ��ۡشَرتَ ن� ���ل
�
 فَ�َۡقُ�لُوَن َویُۡق�َلُوَنۖ َو�ًۡدا ۞ا

ِجنیِل َو��لُۡقۡرَءاِنۚ َوَمۡن ��ۡوَىفٰ ِبَعهۡدِ 
�
لت�ۡوَرىِٰة َو��ۡال

ۦۚ �َلَۡیِه َحقّٗا ِيف �� ي َ�یَۡعُمت ِبِه ِ وْا ِب�َۡ�ِعُمكُ ���� تَ�ِۡرشُ س�ۡ
� ِۚ فَ� ِهۦ ِمَن ����

ِ�َ ُهَو ��لَۡفۡوُز��لَۡعِظُمي   َوَذ�
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Artinya: sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan 

harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang 

dijalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh ( untuk telah menjadi ) janji 

yang benar dari Allah didalam taurat, injil dan Al-qur’an. Dan siapakah yang 

menepati janji (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 

yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.Dalam 

pengertian istilah syara’ yang dikemukakan oleh ulama mazhab imam Syafi’i 

yakni jual beli merupakan menukar benda dengan dua mata uang ( emas dan 

perak ) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau 

semacamnya menurut cara yang khusus. 

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual 

beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam 

kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang 

dibutuhkannya. Dengan halnya, jual beli barang dimana penjual melaksanakan 

penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan 

oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang disepakati 

bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian. Dengan jalan jual beli, maka 

manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.39 Dengan 

demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang 

meraka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.Adapun syarat-syarat 

khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut : 

1. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak ( manqulat), untuk 

keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, 

karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak 

terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi 

(gharar ) penipuan sebelum barang diterima. 
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2. Saling menerima ( taqabudh) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual 

belinya jual beli sharf ( uang ). 

3. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam               

( pesanan). 

4. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi. 

5. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti 

muslam fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain 

penjual.40 Dalam perdagangan atau jual beli dalam islam dibolehkan untuk 

memilih, apakah   penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. 

Manusia adalah makhluk yang dibebani oleh berbagai kewajiban dan hak. Dalam 

melaksanakan suatu kewajiban, seseorang dituntut untuk melaksanakannya secara 

langsung. Perkataan jual beli dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli “ kata jual 

menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya 

perbuatan pembeli.41 Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya 

dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain 

membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Menurut 

pendapat Imam Syafi’i jual beli dengan cara melalui ijab kabul, atau juga boleh 

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di 

samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga 

bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh 

diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.  
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Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan 

uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu terhadap yang lain, atas dasar 

rela sama rela. Kalimat jual beli atau menjual dan membeli adalah suatu 

perbuatan tukar-menukar juga, antara barang dengan barang, atau uang dengan 

barang tetapi tidak bertujuan mencari keuntungan.Dengan demikian dapat 

dikatakan, bahwa setiap perbuatan dagang dapat dikatakan jual beli, dan tidak 

sebaliknya, adapun yang menjadi unsur baik untuk perbuatan dagang maupun 

untuk perbuatan jual beli adalah: 

1. Ada barang atau uang. 

2. Ada penjual atau pembeli. 

3. Ada ijab kabul sebagai tanda suka sama suka.42 

Dalam hal ini jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai  

berikut : 

1. Sighah ( pernyataan ), yaitu ijab kabul ( serah terima ) antara penjual dan 

pembeli dengan lafadz yang jelas ( sharirh ). 

2. sindiran ( kinayah ) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan 

menimbulkan pertengkaran. 

3. Aqid ( yang membuat perjanjian ), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat 

keduanya harus sudah baligh dan berakal, sehingga mengerti benar tentang 

hakikat barang yang dijual keduannya harus merdeka. 

4. Ma’qud ‘alaih ( barang yang dijual belikan ), syaratnya harus barang yang 

jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah swt 
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mengharamkan jual beli khomer, babi, dan lain-lain yang masuk dalam 

hukumnya.43 

Menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa saling tukar( 

pertukaran) dari kata “ ba’i “ yang artinya adalah jual dan “ syari “ yang artinya 

beli, yang dipergunakan biasanya dalam pergertian yang sama. Dua kata ini 

masing-masing mempunyai pengertian yang satu satu sama lainnya berbeda. 

Sedangkan pengertian syara’ yaitu pertukaran harta, yakni semua yang memiliki 

dan dapat dimanfaatkan atas dasar rela, atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat di benarkan.44Setelah jelas bahwa prinsip berusaha dan berikhtiar 

mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memiliki 

satu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan 

sesuai dengan bakat, ketrampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing, 

salah satu bidang pekerjaan yang dapat dipilih yakni berdagang sepanjang tidak 

keluar dari syari’at dan tuntuntan yang telah diberikan Allah SWT dan Rasulnya. 

 

2. Rukun-rukun Jual Beli 

  Rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan sikap saling tukar 

menukar, atau saling memberi. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan 

kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, 

dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.Menurut jumhur ulama rukun jual 

beli itu ada empat, yaitu: 

1. Penjual. 4. Ma’qud ‘alaih ( objek akad ). 
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2. Pembeli. 

3. Shighat. 

Jadi, apabila kedua belah pihak tidak memenuhi rukun jual beli di atas, maka 

tidak sah bagi yang melaksanakan terhadap mewakilkannya tersebut. 

 

 

 

 

3. Syarat-syarat Jual Beli 

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu: 

a. Syarat in’iqad ( terjadinya akad )  

Merupakan syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah 

menurut syara’. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi 

batal.57 

b.Syarat ‘Aqid ( orang yang melakukan akad ) 

Merupakan akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak 

hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang 

dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. 

c.Syarat Akad ( ijab dan qabul ) 

  Merupakan qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima 

apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antaraqabul dan ijab 

tersebut.45 
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d. Syarat Tempat Akad  

     Merupakan ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis.Apabila ijab 

dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. 

e. Syarat Ma’qud ‘Alaih ( objek akad ) 

   Merupakan  suatu barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat 

dilakukannya akad jual beli.46 Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. 

Oleh karena itu, jika sifat yang syaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan 

jika tidak ada maka tidak sah. Kemudian seseorang muslim tidak boleh 

melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan 

keduannya sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat 

orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua 

jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata 

kepada pembeli,” Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan 

sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan 

penjual tidak menjelaskan jual beli manakah ( kontan atau kredit ) yang ia 

kehendaki.47 

 

B. Pandangan Imam Syafi’i Tentang Wakalah 

Wakalah merupakan perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama 

orang yang diwakilinya. Wakalah dalam fiqih islam adalah akad antara dua pihak 

yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau 

memberikan mandat, kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat 
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sesuai permintaan pihak yang mewakilkan .48 Mazhab Imam Syafi’i menerangkan 

bahwa wakalah adalah mewakilkan kepada orang lain untuk menuntut haknya 

jika mewakilkannya itu dihadapan hakim, perwakilannya adalah sah dan tidak 

perlu dibuktikan, baik perwakilan tersebut untuk menuntut hak dari perorangan 

tertentu maupun dari suatu golongan. Perjanjian mewakilkan ini harus ada 

pernyataan, baik ini, pernyataan mewakilkan maupun pernyataan menerima tugas 

mewakili ( siqhat ).49 Pada seseorang ada hak orang lain yang berada dalam 

tanggungannya, atau ada benda orang lain di tangannya, seperti pinjaman atau 

titipan. Lalu datanglah orang lain kepadanya dengan mengatakan, “orang yang 

mempunyai hak telah mewakilkan kepadaku untuk menerima barangnya darimu.” 

Kemudian, diterima bahwa orang itu wakilnya, tetapi wakil tersebut tidak 

mempunyai bukti-bukti. Apakah pemegang barang dapat dipaksa untuk 

menyerahkan barang itu kepada wakil tersebut? Imam Syafi’i berpendapat : orang 

tersebut boleh dipaksa untuk menyerahkan barang yang berada dalam 

tanggungannya. Namun, Muhammad menambahkan bahwa benda yang ada 

ditangannya juga dapat dipaksa untuk diserahkan, sebagaimana barang yang 

berada dalam tanggungannya. 

Dan dengan demikian dapat diketahui bahwa konsep pemikiran mazhab 

ini mencakup kepada seluruh hukum perjanjian mewakilkan, seperti : 

1. Muwakkil yakni orang yang diwakili. 

2. Wakil yakni orang yang wakil. 

3. Muwakkil fih yakni orang yang tugas yang diserahkan. 
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4. Sighat yakni pernyataan mewakilkan dan menerima tugas.50 

Makna kata yang berbunyi :” selagi ia hidup “, menerangkan bahwa 

apabila seseorang yang mewakilkan tadi meninggal dunia, maka dengan 

sendirinya bentuk mewakilkan atau pemberian kuasa terhenti atau gugur. Hal ini 

disebabkan karena bila orang tersebut meninggal dunia, maka bentuk 

wakalahberubah menjadi wasiat, dan wakalah bukanlah wasiat.Imam Syafi’i 

memberikan indikasi bahwa wakalah dengan ijab qabul, sebab bila wakalah 

dilaksanakan berdasarkan adat istiadat atau penyerahan saja, maka hal tersebut 

tertipu daya dan sangat membahayakan. Dan mazhab Imam Syafi’i juga 

mengatakan bahwa wakalah dalam bentuk qishash dengan akad lainnya dilarang 

kecuali kesepakatan ulama. Wakalah yang merupakan pemberian kuasa atau 

penyerahan tanggung jawab kepada orang lain untuk menyelengarakan suatu 

urusan. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan 

atau perbuatan yang tidak aja campur tangan secara murni.51 

Yang menjadi bagian subtansi dalam objek ini adalah mengenai 

pernyataan  mewakilkan atau lafadz sighat yang tertuju kepada setiap ucapan 

misalnya orang yang berwakil itu berkata :” saya wakilkan atau saya serahkan 

kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini “, yang menunjukkan tentang 

izin dalam melakukan daya upaya. Dalam menerima tugas untuk mewakilkan 

secara atau dinilai sah dan berkonsekuensi hukum didalam setiap perbuatan atau 

ucapan dari setiap wakil yang menunjukkan penerimaan dan tidak diisyaratkan si 

wakil mengerti tentang tugas yang diwakilinya.Jika akad wakalah telah 
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berlangsung, maka secara syariat orang yang mewakili menjadi orang yang diberi 

amanah tentang bidang yang diwakilinya atau tidak berkewajiban menjamin 

kecuali jika sengaja atau diluar batas seperti meletakan sesuatu bukan pada 

tempatnya. 

Ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa jika tindak pidana yang 

menyangkut hak-hak Allah SWT, maka pembuktiannya tidak boleh diwakilkan. 

Tetapi jika tidak menyangkut hak Allah SWT ( menyangkut tindak pidana 

pembunuhan dan tuduhan berbuat zina ), maka pembuktiannya boleh diwakilkan 

karena kedua tindak pidana tersebut termasuk hak-hak pribadi. Imam Syafi’i 

berpendapat bahwasannya tidak sah memberi kuasa pada anak dibawah umur, 

atau seorang perempuan untuk melakukan akad nikah. Bagi Imam Syafi’i 

pemberian kuasa kepada seorang perempuan tidak sah, baik ia melakukan secara 

langsung atau melalui perantara.52 

Ada beberapa hal yang dianggap berakhirnya suatu akad wakalah menurut 

Imam Syafi’i : 

1. Terjadinya penipuan oleh masing-masing pihak. 

2. Munculnya tindakkan sewenang-wenang dari masing-masing pihak terhadap 

objek yang diwakilkan. 

3. Apabila wakil menjadi orang fasik. 

4. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun wakil tidak 

mengetahuinya. 53 
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 Bila orang yang mewakilkan telah memberi izin kepada wakilnya untuk 

mewakilkan, maka hal itu boleh.Kalau yang mewakilkan melarangnya.Maka 

wakil tidak boleh mewakilkan.Asy-Syafi’ mengatakan apabila seseorang 

mewakilkan kepada orang lain dengan sesuatu kewakilan, maka tidak boleh bagi 

wakil itu mewakilkan lagi kepada orang lain. Baik wakil itu dalam keadaan sakit 

atau ia bermaksud pergi jauh atau tidak bermaksud. Apabila muwakil mengatakan 

boleh bagi wakil untuk mewakilkannya lagi kepada orang lain untuk menjadi 

wakil, maka seorang wakil harus rela mewakilkan.54 Orang yang menjadi wakil 

tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil 

atau terpaksa, umpamanya pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga 

tak dapat dikerjakan oleh wakil itu sendiri untuk itu, dia boleh berwakil untuk 

mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan. 55 

Izin dari yang berwakil misalnya dengan mengatakan, “ carilah wakil dari 

dirimu sendiri” maka wakil yang kedua adalah wakil dari wakil yang pertama, 

bila wakil yang pertama itu berhenti, maka dengan sendirinya wakil kedua pun 

berhenti. Kalau yang wakil berkata:” berwakillah dari saya,” atau tidak 

diterangkan dari siapa, maka yang kedua adalah wakil dari yang berwakil. Jadi ia 

tidak berhenti apabila wakil yang pertama itu berhenti. Sewaktu wakil boleh 

berwakil sebagaimana tersebut di atas, dia wajib mencari wakil yang 

diperayainya, agar kemaslahatan yang berwakil terjaga dengan baik, kecuali 

apabila ditentukan oleh yang berwakil, maka ia harus mematuhi sebagai 

ketentuannya. Dan setiap kali orang yang diberi kuasa itu melakukan kesalahan, 
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maka ia harus menanggung kerugiannya. Apabila seseorang mewakilkan kepada 

seorang wakil dengan suatu kewakilan, dania mengatakan kepada orang 

tersebut.Jadi, apabila kedua belah pihak saling mewakilkan dalam membuat 

perjanjian kepada kedua belah pihak serta memberikan kekuasaan kepada orang 

yang menerimanya untuk atas namanya menyelengarakan suatu urusan. Maka 

apabila di dalam jual beli serta adanya perwakilan akad antara kedua belah pihak 

yang mana pihak tersebut mewakilkan kepada pihak lain, dan sesuai permintaan 

yang mewakilkan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

BAB III 

SOSIO HISTORIS IMAM SYAFI’I 

A. Biografi Imam Syafi’i 

Nama lengkapnya Imam Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris 

bin Abbas bin Ustman bin Syafi’i al-Hasyimi al-Muthalib,Asy-Syafi’i keturunan 

Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Asy-Syafi’i dilahirkan di Khuzzah tahun 150 

H, dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. sewaktu berumur 7 tahun, beliau 

telah hafal al-qur’an. Setelah berumur 10 tahun, Asy-Syafi’i hafal al-Muwatta      

( kitab guru Asy-Syafi’i, Imam Malik ). Setelah berumur 20 tahun Asy-Syafi’i 

mendapat izin dari gurunya ( Muslim bin Khalid ) untuk berfatwa. Kata Ali bin 

Usman,” saya tidak pernah seseorang yang lebih pintar daripada Syafi’i. 

sesungguhnya tidak ada seseorang yang menyamainya di masa itu. Ia pintar 

dalam segala pengetahuan sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat 

dijamin 90 % akan mengenai sasaranya.56Ketika berumur hampir 20 tahun, beliau 

pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu 

terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqih. 

Di sana Asy-Syafi’i belajar kepada Imam Malik. Kemudian Asy-Syafi’i 

pergi ke Irak, disana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Asy-
                                                           
 

56
Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i  Jilid 1,( Jakarta : Darul Fikri Almahira, 2010 ), 

hlm. 6 

36 



 

 
 

Syafi’i terus ke Parsi dan beberapa Negara lain. Kira-kira dua tahun lamanya 

dalam perjalanan ini.57Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah 

pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya 

keadaan yang menimbulkan perbedaan akhlak dan adat, sangat berguna bagi Asy-

Syafi’i sebagai alat pertimbangkan hukum peristiwa yang akan Asy-Syafi’i 

hadapi.Asy-Syafi’i bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, 

bertukar pikiran dengan ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah 

sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu Asy-Syafi’i dapat 

menyusun pendapat “Qadim” ( pendapat yang pertama ). Kemudian Asy-Syafi’i 

kembali ke Mekkah hingga tahun 198 H. pada tahun itu pula Asy-Syafi’i pergi ke 

Mesir, di sana Asy-Syafi’i menyusun pendapat Asy-Syafi’i yang baru.58 

 Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Dia juga tidak 

mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, 

menolak maslahah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi’i 

mengatakan,”Barang siapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan 

syariat,”. Penduduk Baghdad mengatakan,”Imam Syafi’i adalah nashirussunnah 

(pembela sunnah),”59 Muhammad bin Daud berkata, “Pada masa Imam Asy-

Syafi`i, tidak pernah terdengar sedikitpun dia bicara tentang hawa, tidak juga 

dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya, bahkan dia benci kepada Ahlil 

Kalam (maksudnya adalah golongan Ahwiyyah atau pengikut hawa nafsu yang 

juga digelari sebagai Ahlul-Ahwa’ seperti al-Mujassimah, al-Mu'tazilah, 

Jabbariyyah dan yang sebagainya) dan Ahlil Bid’ah.” Dia bicara tentang Ahlil 
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Bid’ah, seorang tokoh Jahmiyah, Ibrahim bin ‘Ulayyah, “Sesungguhnya Ibrahim 

bin ‘Ulayyah sesat.” 

Imam Asy-Syafi`i juga mengatakan, “Menurutku, hukuman ahlil kalam 

dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling 

kampung seraya diteriaki, “Ini balasan orang yang meninggalkan kitab.Sementara 

kitab “Al Umm” sebagai madzhab yang baru Imam Syafi’i diriwayatkan oleh 

pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi’ Jizii bin Sulaiman. 

Imam Syafi’i mengatakan tentang madzhabnya,”Jika sebuah hadits shahih 

bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang 

tembok,”60Imam Syafi`i sejak kecil hidup dalam kemiskinan, pada waktu dia 

diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah dan 

mereka hanya terbatas pada pengajaran. Akan tetapi setiap kali seorang guru 

mengajarkan sesuatu pada murid-murid, terlihat Syafi`i kecil denga ketajaman 

akal pikiran yang dimilikinya mampu menangkap semua perkataan serta 

penjelasan gurunya.  

Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi`i kecil 

mengajarkan kembali apa yang dia dengar dan dia pahami kepada anak-anak yang 

lain, sehingga dai apa yang dilakukan Syafi`i kecil ini mendapatkan upah.61 

Sesudah usianya menginjak ke tujuh, Syafi`i telah berhasil menghafal al-Qur`an 

dengan baik. Imam Syafi`i bercerita: “Saat kami menghatamkan al-Qur`an dan 

memasuki masjid, kami duduk di majlis para ulama. Kami berhasil menghafal 

beberapa hadits dan beberapa masalah Fiqih. Pada waktu itu, rumah kami berada 
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di Mekkah. Kondisi kehidupan kami sangat miskin, dimana kami tidak memiliki 

uang untuk membeli kertas. Pada saat menginjak usia tiga belas tahun, dia juga 

memperdengarkan bacaan Al-Qur`an kepada orang-orang yang berada di Masjid 

al-Haram, dia memiliki suarayang sangat merdu. Suatu ketika Imam Hakim 

menceritakan hadits yang berasal dari riwayat Bahr bin Nashr, bahwa dia berkata: 

“Jika kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama teman “Pergilah 

kepada Syafi`i !” jika kami telah sampai dihadapannya, dia memulai membuka 

dan membaca al-Qur`an sehingga manusia yang ada di sekitarnya banyak yang 

berjatuhan di hadapannya lantaran kerasnya menangis. 

1. Nasab  

Idris, ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz, ia merupakan keturunan dari 

al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Asy-Syafi’i 

adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin As-Sa’ib 

bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdul Manaf bin 

Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik 

bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar 

bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul 

Manaf.62 Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad 

bin Idris Asy-Syafi`i, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek 

Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin 

Hasyim, kakek Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam , bernama 

Syifa’, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama 
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As-Sa’ib, ayahnya Syafi’. Kepada Syafi’ bin As-Sa’ib radliyallahu `anhuma 

inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama 

Muhammad bin Idris Asy-Syafi`i Al-Mutthalibi. 

2. Masa Belajar 

Setelah ayah Imam Syafi’i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu 

membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam 

keadaan yatim. Sejak kecil Syafi’i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan 

sastra sampai-sampai Al Ashma’i berkata,”Saya mentashih syair-syair bani 

Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris,”63 

3. Belajar Di Mekkah 

 Di Makkah, Imam Syafi’i berguru fiqih kepada mufti di sana, Muslim bin 

Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih 

berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah 

dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh 

dalam bahasa Arab dan sya’irnya. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama’ 

fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu 

berkedudukan sebagai mufti mekkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin 

Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad 

bin Ali bin Syafi’, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.Guru yang 

lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa’id bin 

Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun 

semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di 
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berbagai halaqah ilmu para Ulama’ fiqih sebagaimana tersebut di atas.64 

4. Belajar Di Yaman 

Imam Syafi’i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. 

Disebutkanlah sederet Ulama’ Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti: 

Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. 

Dari Yaman, dia melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota 

ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih 

di negeri Iraq. Juga dia mengambil ilmu dari Isma’il bin Ulaiyyah dan Abdul 

Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.65 

5. Di Bagdad, dan Irak 

 Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba 

ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan 

Khalifah  Ar Rasyid. 

6. Di Mesir 

 Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni 

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi’i menulis 

madzhab lamanya (qaul qadim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H 

dan menuliskan madzhab baru (qaul jadid). Di sana dia wafat sebagai syuhadaul 

ilmu diakhir bulan Rajab 204 H.66 
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7. Imam Syafi’i Menuntut Ilmu. 

 Iman Syafi’i menuntut ilmu di Mekkah hingga dia alim dalam bidang 

hadits, fiqh dan bahasa arab. Dia berguru kepada Imam Masjidil Haram dan Mufti 

Mekkah, Imam Muslim bin Khalib Az-Zanji, sampai akhirnya di berhasil 

mendapatkan izin dari sang imam untuk mengeluarkan fatwa ketika masih 

berumur 15 tahun. Muslim bin Khalid berkata:” berfatwalah Abu Abdullah, 

karena demi Allah, sudah waktunya bagimu  untuk berfatwa “. 67Kemudian pada 

umur 16 tahun, Imam Syafi’i berguru pada Imam Malik yang menjadi Imam di 

Madinah al-Munawarah. Imam Malik pun langsung menerima Imam Syafi’i 

sebagai murid setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan wali kota Madinah 

dan menerima pesan dari amir mekkah sekaligus gurunya, Muslim bin Az-Zanji. 

Pada saat itu, imam syafi’i telah hafal dan mendalami seluruh isi al-Muwatha 

dengan bekal kemahirannya berbahasa dan keluasan pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Imam Syafi’i lalu membacakan hafalan al-Muwatha di hadapan Imam 

Malik dan terus menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 

H. ketika itu umur Imam Syafi’i 27 tahun dan dia sering pulang pergi Madinah 

Mekkah. Kedatangan Imam Syafi’i di Irak berkenaan dengan perkara fitnah itu 

terjadi pada tahun 184 H. Saat itu ia menginjak usia 34 tahun. Dan kala itu pula, 

terbukalah kesempatan bagi Imam Syafi’i untuk memperlajari fiqh ulama Irak 

dan membaca kitab-kitab induk bersama Muhammad bin al-hasan sekaligus 
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mendalami kitab-kitab tersebut. Melalui kegiatan itulah Imam Syafi’i berhasil 

menguasai fiqh ulama hijaz dan ulama Irak.Selama tinggal di Irak, Muhammad 

bin Al-Hasan begitu menghormati Imam Syafi’i. bahkan dia selalu lebih 

mengutamakan majelis Imam Syafi’i daripada majelis sultan. Pada saat itu, 

Beberapa hasil diskusi yang berlangsung antara Imam Syafi’i adalah dengan 

Muhammad bin Al-Hasan disampaikan kepada Harun Ar-Rasyid dan ternyata 

sultan menerima dengan baik.  

 Pada tahun 195 H, Imam Syafi’i kembali mengunjungi bagdad untuk 

kedua kalinya dan menetap disana sekitar dua tahun untuk menyebarkan konsep 

baru yang diterapkan dalam berijtihad.68 Di samping itu, Imam Syafi’i juga 

melakukan banyak diskusi dengan para ulama, menyusun beberapa risalah dan 

kitab-kitab baru, serta melangsungkan sebuah halaqah ilmiah yang kemudian 

menjadi amat terkenal di Masjid Al-Jami’ Al-Garbi.Para ulama besar silih 

berganti datang untuk mengikuti pengajian yang dilangsungkan oleh Imam 

Syafi’i. Di antara ulama besar itu adalah imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin 

Rahawaih, Bisyr Al-Marisyi, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Tsaur, dan Husain 

bin Ali Al-Karabisi. Para ulama itu pun berpengaruh oleh mazhab sang imam dan 

juga dengan kepiawaiannya dalam membela sunah dan hadits.Setelah menetap di 

Bagdad selama dua tahun, Imam Syafi’i kemudian kembali ke Mekkah untuk 

mengembangkan ilmunya dan menyebarkan mazhabnya. Dia mengajar ushul dan 

kaidah-kaidah fiqih di serambi Masjidil Haram Mekkah. Pada tahun 198 H, imam 

syafi’i kembali ke Bagdad untuk ketiga kalinya dan menetap di kota itu selama 
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delapan bulan. Kali ini Imam Syafi’i sengaja tidak menetap terlalu lama di 

Bagdad demi menghindari kebijakan politik Sultan Al-Ma’mun yang lebih 

condong pada kelompok Mu’tazilah. 

 

B. Guru-guru Imam Syafi’i. 

 Imam Syafi’i berguru pada banyak Syaikh yang tinggal di Mekkah, 

Madinah, Yaman, dan Irak.Dari merekalah dia mempelajari fiqih dan hadits. 

Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fakhurrazi, di antara sekian banyak guru 

Imam Syafi’i dalam ilmu fiqih dan kalangan Mufti, terdapatnya setidaknya 19 

orang guru yang paling terkenal, yaitu lima orang guru Mekkah, enam orang guru 

di Madinah, empat orang guru di Yaman, dan empat orang guru di Irak.69Dari 

penjelasan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa Imam Syafi’i memang 

telah mempelajari fiqh dari berbagai macam mazhab yang berkembang pada masa 

itu.Pada diri Imam Syafi’i terhimpun fiqih Imam Malik asal Madinah. Imam 

Syafi’i juga berhasil mempertemukan antara fiqh aliran hadits yang berasal dari 

Madinah, aliran Ar-yu’ berasal dari Irak dan aliran dari al-quran yang berasal dari 

Mekkah dengan ibnu Abbas sebagai tokoh sentralnya. Nama-nama guru Imam 

Syafi’i yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Ibrahim 

bin Yahya, Malik bin Anas, Waki bin Jarrah bin Malik Al-Khufi, Hammad bin 

Usman, Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Bashri. 
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C. Murid-murid Imam Syafi’i.  

 Imam Syafi’i merupakan tokoh yang amat sering berpindah-pindah dari 

satu ke tempat ke tempat lain, dan karena kekaguman sebagian murid besar 

terhadap ilmu sang imam yang melampaui kemasyhuran Imam Malik, Abu 

Hanifah, para imam lainnya. Nama-nama sahabat atau murid Imam Syafi’i yaitu 

Hasan bin Muhammad as-Sabbah az-Za’farani, Ahmad bin Muhammad bin 

Hanbal asy-Syaibani al-Marwazi, Husain bin ‘Ali al-Karabisi dan Abu Tsaur 

Ibrahim bin Khalid bin Abi al-Yaman al-Kalb al-Bagdadi.70Mereka sudah telah 

menjadi semacam utusan yang amat terpercaya dalam memindahkan, 

menyebarkan dan mempertahankan mazhab Imam Syafi’i, baik di Mekkah, di 

Bagdad, maupun di Mesir.71  Di dalam kitabnya yang berjudul Tawali At-Ta’sis, 

imam ibnu hajar telah menyebutkan hampir semua nama murid Imam Syafi’i 

berdasarkan huruf abjad dengan nama ayah dan kakek masing-masing mereka. Di 

dalam kitab tersebut, terdapat tak kurang dari 162 murid Imam Syafi’i.  

 

D. Karya-karya Karangan Imam Syafi’i . 

Para ulama telah menyebutkan karangan Imam Syafi’i yang tidak sedikit, di 

antara karangannya adalah : 
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a. Kitab Al-Umm 

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari sebelas jilid dan berisi 128 masalah. 

Al-hafidzh ibnu Hajar berkata:” jumlah kitab ( masalah ) dalam kitab Al-Umm 

lebih dari 140 bab. Di mulai dari kitab” Ath-Tharaarah” ( masalah bersuci ) 

kemudian kitab “ At-Shalaah” ( masalah shalat ).begitu seterusnya yang beliau 

susun berdasarkan bab-bab fiqih. Kitab ini diringkas oleh Imam al-Muzani yang 

kemudian dicetak bersama Al-Umm. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa 

kitab ini bukanlah buah pena dari Imam Syafi’i , melainkan karangan Al-Buwaithi 

yang disusun oleh Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi.72Yang pertama kali 

mengatakannya adalah Abu Thalib al-Makki dalam kitabnya, Quutul 

Quluub,yang diikuti oleh Abu Hamid al-Ghazali, lalu ditulislah sebuah risalah 

baru tentang ini.Bersama dengan kitab Al-Umm, dicetak pula kitab-kitab lainnya, 

yaitu: 

1. Kitab Jimaa’ul ‘Ilmi, sebagai pembelaan terhadap as-sunah dan 

pengalamannya. 

2. Kitab Ibthaalul Istihsaan, sebagai sanggahan terhadap para fuqaha  ( ahli 

kitab) dari mazhab Hanafi. 

3. Kitab perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi’i. 

4. Kitab Ar-Raad ‘alaa Muhammad bin Al-Hasan ( bantahan terhadap 

Muhammad bin al-Hasan ). 

b. Kitab Ar-Risaalatul Jadiidah. 
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 Sebuah kitab yang telah dicetak dan di Tahqiq( diteliti ) oleh Syaikh 

Ahmad Syakir, yang diambil dari riwayat ar-Rabbi bin sulaiman dari Imam 

Syafi’i.Dalam kitab ini Imam Syafi’i berbicara tentang qur’an dan penjelasannya, 

juga membahas tentang as-sunnah berikut kedudukannya dari Al-Qur’an Al-

Karim. Beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah 

dan berargumentasi dengan as-sunnah. Beliau juga mengupas masalah nash dan 

mansukh dalam al-qur’an dan as-sunnah, menguraikan tentang ‘ilat( cacat ) yang 

terdapat pada sebagian hadits ahad sebagai hujjah dan dasar hukum, serta apa 

yang boleh diperselisihkan dan yang tidak boleh diperselisihkan di 

dalamnya.73Imam syafi’i juga menyebutkan dalil tentang yang  diakuinya hadits 

ahad, ijma dan hal yang berkenaan dengannya serta qiyas, pembagian dan syarat-

syaratnya. 

 Imam Syafi’i juga berbicara tentang ijtihad, istihsan, dan hal lainnya. 

Dalam kitabnya ini Imam Syafi’i menulis Muqadimah yang sangat berbobot yang 

menunjukan kebaikan niatnya Imam Syafi’i berkata:” segenap puji hanya milik 

Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta telah menciptakan kegelapan 

dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada rabbinya, mereka 

melakukan penyimpangan ( berpaling ).74Orang-orang yang menyifatinya tidak 

akan mencapai hakikat keagungannya. Hakikat keagungannya itu sesuai dengan 

yang disifatinya sendiri dan melebihi apa yang disifati oleh hamba-

hambanya.75Syaikh Ahmad Syakir telah memberikan muqadimah yang sangat 
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berbobot dalam kitab ini yang menjelaskan nilai ilmiah yang dimilikinya.Syaikh 

Ahmad Syakir memberikan bantahan kepada orang-orang yang meragukan bahwa 

kitab ini adalah tulisan Imam Syafi’i.selain itu, Syaikh Ahmad Syakir 

menyebutkan pula sebab atau latar belakang mengapa Imam Syafi’i menulis kitab 

ini. 

 Selain dua kitab yang kami sebutkan, ada beberapa kitab lain yang 

dinisbatkan kepada Imam Syafi’i, seperti kitab Al-Musnad, As-Sunan, Ar-Raad 

‘alaa Barahimmah, dan yang lainnya.76Salah satu karangannya adalah “Ar 

Risalah” buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab “Al Umm” yang berisi 

madzhab fiqihnya yang baru. Imam Syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, 

imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqih ahli Irak dan fiqh ahli 

Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi’i,”Dia adalah orang yang paling 

faqih dalam Al Quran dan As Sunnah,” “Tidak seorang pun yang pernah 

memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di ‘leher’ 

Syafi’i,”. Thasy Kubri mengatakan di Miftahus Sa’adah,”Ulama ahli fiqh, ushul, 

hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi’i memiliki 

sifat amanah (dipercaya), ‘adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara’, 

takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang 

banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,” 

Sementara kitab “Al Umm” sebagai madzhab yang baru Imam Syafi’i 

diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi’ Jizii 

bin Sulaiman. Imam Syafi’i mengatakan tentang madzhabnya,”Jika sebuah hadits 
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shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang 

tembok,”Kebaikan ada pada lima hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti 

orang lain, mencari rizki halal, taqwa dan tsiqqah kepada Allah. Ridha manusia 

adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari 

(ucapan) manusia, wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat 

bagimu”.77 

 

E. Akhir Hayat Imam Syafi’i 

 Pada saat Imam Syafi'i terkena wasir, dan tetap begitu hingga terkadang 

jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai 

celana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 

empat tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, 

menghasilkan empat ribu lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog 

serta mengkaji baik siang maupun malam.78kemudian muridnya Al-Muzani 

masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam 

Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para 

saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah dzikir terus 

terucap. Sungguh, Demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju 

surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga 

aku    harus berkabung?".Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya 

berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali 

(penguasa), dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku," lalu sepupunya 
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berkata, "Kami akan turun sebentar untuk shalat." Imam menjawab, "Pergilah dan 

setelah itu duduklah disini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan 

murid-muridnya shalat, sang Imam bertanya, "Apakah engkau sudah shalat?" lalu 

mereka menjawab, "Sudah", lalu ia minta segelas air, pada saat itu sedang musim 

dingin, mereka berkata, "Biar kami campur dengan air hangat," ia berkata, 

"Jangan, sebaiknya dengan air. Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada 

malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 

Hijriyyah atau tahun 809 Miladiyyah pada usia 52 tahun.79Tidak lama setelah 

kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh 

warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah diatas pundak, 

karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang 

terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha  untuk   yang   telah pergi. 

Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin as-Suri bin al-

Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Imam sesuai 

dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah Imam meninggalkan 

hutang?", "Benar!" jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan 

untuk melunasi hutang-hutang Imam seluruhnya. Jenazah Imam Syafi'i diangkat 

dari rumahnya, melewati jalan al-Fusthath dan pasarnya hingga sampai ke daerah 

Darbi As-Siba, sekarang jalan Sayyidah an-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah 

meminta untuk memasukkan jenazah Imam ke rumahnya, setelah jenazah 

dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, 

"Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i.80Jenazah kemudian dibawa, sampai ke 
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tanah anak-anak Ibnu Abdi al-Hakam, disanalah ia dikuburkan, yang kemudian 

terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini, dan disana pula dibangun 

sebuan masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus 

menerus menziarahi makam sang Imam sampai 40 hari 40 malam, setiap 

penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah. 

 

F. Sejarah Perkembangan Fiqih Imam Syafi’i di Dunia Islam. 

 Imam syafi’i tentu tidak mencakup semua permasalahan, tetapi hanya 

menetapkan hukum atas peristiwa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. 

Terkadang, di dalam Imam Syafi’i juga terdapat beberapa pendapat 

yangberbeda.81 Dan terkadang pula, Imam Syafi’i memunculkan berbagai macam 

permasalahan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana telah 

diketahui, semua murid dan para pengikut Imam Syafi’i dan selalu berijtihad 

dengan berpegang pada ushul Imam Syafi’i, yang tetntu saja dilakukan dengan 

kebebasan beristinbath ( pengambilan hukum ). Sebagai ulama Syafi’iyah juga 

ada yang melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat Imam Syafi’i dan para 

muridnya. Di samping itu juga, terdapat sekian banyak tarjih yang lain, fatwa-

fatwa baru, dan beberapa pengambilan dalil secara bebas yang dilakukan oleh 

ibnu Hajar, Al-Ghazali, As-Suyuthi, dan sebagainya. 

   Al-Muzani menukil Imam Syafi’i dengan segala keleluasaanya dalam 

melakukan pengambilan hukum dan dalam kitab Thabaqat Asy-Syafi’iyah, 

terdapat banyak mujtahid yang hidup setelah masa Imam Syafi’i hingga abad 
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ketujuh, yang mencapai derajat ijtihad mutlak yang dalam sebagian besar perkara 

hukum ternyata bersepakat dengan Imam Syafi’i. mereka lalu berpedoman pada 

ushul yang ditetapkan oleh Imam Syafi’i dan terus mengamalkannya seiring 

dengan perkembangan Imam Syafi’i.82 Ada tiga alasan yang menjadikan pendapat 

Imam Syafi’i berkembang pesat yaitu: 

a. Terdapat banyak pendapat yang bersumber dari Imam Syafi’i. 

b. Adanya ushul Syafi’i dan takhrij yang dilakukan terhadapnya. 

c. Banyak ulama yang menguasai ijtihad dalam Imam Syafi’i. 

Tarkhrij ( perumusan dalil ) yang dilakukan dengan berlandasan pada ushul 

Syafi’i berserta kaidah-kaidahnya, dan qiyas terhadap fatwa sang imam pada 

kasus tersebut merupakan cara yang ditempuh para Mujtahid Syafi’iyah dalam 

memberikan fatwa atas sesuatu kasus yang belum ditanggapi oleh Imam Syafi’i. 

Imam Syafi’i memiliki begitu banyak Mujtahid. Karena Imam Syafi’i mempunyai 

banyak murid di Irak, Mekah, Mesir, Syam, dan Yaman. Banyak ulama penjuru 

dunia yang belajar pada Imam Rabi’ Al-Muradi.Adapun perkembangan mazhab 

Syafi’i diantaranya berkembangnya di wilayah: 

a. Syam Dan Mesir 

  K. H. Sirogjuddin Abbas dalam bukunya yang berjudul sejarah  dan 

keagungan Mazhab syafi’i. Mengutip dari perkataan imam Tajuddin Subhi           

( wafat 771 Hijriyyah ) dalam kitabnya Tabaqatus Syafi’iyah jilid 1 halaman 236 

cetak terakhir oleh Mathba’ah Isa al-Bab al-Halabi Kairo ( 1964-1383 Hijriyah ) 

sebagai berikut:Penganut mazhab Syafi’i juga orang Syam dan Mesir, kedua 
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negeri ini dari pantai laut merah sampai  ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan 

mazhab Syafi’i sejak lahirnya mazhab tersebut sampai sekarang semua qadi dan 

mualiqh adalah penganut mazhab Syafi’iyah. 

b. Iraq 

  Pengarang kitab sejarah Al-Fawaidal Bahiyah menerangkan bahwa  

tersiarlah mazhab Syafi’i di Iraq sesudah tetapnya di Mesir. Banyak pengikut-

pengikutnya di Bagdad juga di Khurasan, tutan, dan sebagian negeri india 

menjalar juga ke Afrika Utara dan Andaluser sesudah tahun 300 Hijriyah” .Jadi, 

Imam Syafi’i ini sangat terkenal di Masjid Al-Jami’ Al-Garbi, dan dengan 

hafalannya luar biasa yakni hafal Al-Qur’an Al-Karim serta kitab Al-Umm 

banyak lainnya.Oleh sebab itu, Asy-Syafi’i memberikan kepada murid-muridnya 

ilmu dan dimanfaatkan pada masyarakat umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I 

TENTANG WAKALAH DAN JUAL BELI 

 



 

 
 

A. Konsep Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang telah lalu 

bahwa menurut pendapat Imam Syafi’i perantara atau wakil hanya terbatas 

sebagai sosok individu yang membantu pekerjaan orang yang berkuasa atas 

pekerjaan tersebut bukan sebagai profesi yang ditekuni tetapi dalam dunia usaha 

sekarang ini parantara adalah sebagai profesi yang indenpenden yang tugasnya 

adalah membantu menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan oleh orang yang 

memberinya kuasa (muwakkil) guna mencari kebaikan atau keuntungan bagi si 

muwakkil itu sendiri khususnya dan bagi perantara atau wakil tersebut.83 

Perantara menurut Imam Syafi’i, mereka bertindak sesuai dengan isi perjanjian 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni wakil itu sendiri dan muwakkil 

( orang yang memberi kuasa perwakilan tersebut ) dengan tujuan yang sama 

yakni menambah kebaikan terhadap muwakkil, dan wakil akan menerima upah 

sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.84 

 Seorang wakil harus menjaga baik-baik ketentuan yang telah disepakati, 

baik berkenaan dengan harga pembelian maupun berkenaan dengan harganya. 

Dalam perjanjian sewa beli meskipun barang sudah diserahkan kepada pembeli, 

tapi hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah 

angusuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sewa.85  jika ia menyalahinya dan 

membeli barang yang berbeda dengan yang dimintanya, atau ia membeli dengan 

harga yang lebih mahal dari yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan, 
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maka pembelian itu menjadi untuknya, bukan untuk orang yang mewakilkan. Di 

sisi lain, Imam Syafi’i membolehkan kepada wakil untuk melakukan suatu 

perbuatan di luar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dalam artian bahwa 

bentuk perjanjian yang diberikan kepada wakil itu adalah muqayyad relatip, 

karena di samping terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

orang memberi kuasa tersebut. Pihak muwakkil dan wakil disyaratkan harus 

memiliki otoritas pelaksanaan perbuatan yang diwakilkan. Maksudnya masing-

masing pihak dapat dibenarkan dalam melaksanakan perbuatan yang ia wakilkan 

dengan perantara kepemilikan atau kekuasaan.86 

 Di dalam mendefinisikan adanya suatu perwakilan terhadap jual beli 

menurut Imam Syafi’i, jual beli ( ba’i ) secara etimologi berarti menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang 

lain. Ba’i merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, 

yaitu makna “ membeli “ ( syira’ ) dan lawannya “ menjual “ ( ba’i ). Inilah jual 

beli yang dimaksud dalam pembahasan disini.dengan cara ya.Al-qur’an 

memberikan perhatian besar terhadap masalah perjanjian dan kesepakatan, serta 

adanya membenci pengkhianatannya terhadapnya.87Dengan adanya rumusan yang 

telah dikemukan oleh Imam Syafi’i di atas, menurut analisis penyusun bahwa 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi’i tersebut sangat relevan 

untuk dilaksanakan pada berwakil di dalam jual beli. 

 Karena orang yang memberi kuasa lebih mengetahui akan untung dan rugi 

terhadap perusahaannya, oleh sebab itu orang yang memberi kuasa wajib 
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memberikan penjelasan atau ketentuan-ketentuan berupa perintah dan wakil wajib 

mentaati apa-apa yang telah didelegasikan kepadanya. Dari definisi seseorang 

yang dapat dibenarkan melaksanakan sebuah tindakan yang dilandasi 

kepemilikan atau kekuasaan, perwakilan yang dia lakukan hukumnya sah.88 Posisi 

wakil disyaratkan harus dapat dipastikan sehingga jika seumpamanya seseorang 

berkata terhadap dua orang, “ saya mewakilkan kepada salah seorang di antara 

kalian berdua dalam menangani perkara penjualan rumah saya, “ misalnya, 

maka akad perwakilan hukumnya tidak sah.Orang yang mewakili qadhi 

disyaratkan harus orang yang adil, dan wakil wali dalam menangani perkara 

penjualan kekayaan anak asuhwali disyaratkan tidak fasik. 

 Namun demikian, perwakilan orang mabuk dan orang yang pailit tetap 

sah, walaupun dia berkewajiban menanggung jaminan dalam perkara yang 

diwakilinya, sama seperti keabsahan pembelian yang dia lakukan. Sedangkan jika 

muwakkil berkata:” saya mewakilkan kepadamu dalam menangani perkara 

penjualan semua kekayaan saya, menerima dan menyelesaikan piutang saya, 

mengembalikan semua baranag titipan, dan melakukan perlawanan terhadap 

lawan-lawan saya.”Perwakilan semacam ini hukumnya sah, meskipun besaran 

kekayaan dan utang tidak diketahui secara pasti, dan utang itu menjadi kewajiban 

siapa saja, karena kemungkinan adanya tindak penipuan dalam perwakilan 

semacam relatip sedikit.Jika ada muwakkil yang mempercayakan urusannya 

kepada orang lain dalam melakukan perlawanan hukum, maka wakil berwenang 

melakukan ikrar atas nama pihak muwakkil.89 
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 Perwakilan dalam melaksanakan berbagai perjanjian akad dan pembatalan 

akad hukumnya sah. Contohnya seperti jual beli, hibah, salam, gadai, pernikahan, 

asuransi jiwa dan damman. Adapun wakil penjualan yang penanganannya 

diserahkan secara mutlak, dia tidak terikat dengan sesuatu hal apapun.Oleh 

karena itu, perwakilan dalam hal perbuatan wakil dengan tuntutan penyataan yang 

disampaikan muwakkil atau sesuai dengan indikator yang menyertai 

pernyataannya.90Dengan demikian, wakil tidak dibenarkan melakukan penjualan 

selain menggunakan mata uang yang berlaku di kawasan tersebut karena ada 

indikator penyerta yang berlaku umum terpahami demikian. Menurut al-mazhab, 

ketika wakil melakukan tindakan yang berlawanan, dan dia melakukan penjualan 

dengan cara yang telah diutarakan, maka penjualan tidak sah. Ketika wakil telah 

menyerahkan barang jualan, dia harus menanggungnya karena dia telah bertindak 

lalai. 

 

 

 

 

B. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli. 

Sebagaimana penjelasan Imam Syafi’i di dalam penjelasan di atas, 

menyebutkan bahwa pengertian mewakilkan secara mutlak dengan adanya akad 

pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas 

pemberi kuasa. Dengan adanya mengenai ketentuan-ketentuan atau persyaratan-
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persyaratan yang harus dilakukan oleh wakil atau perantara yang tentang dalam 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sangat ditegaskan dan 

dianjurkan oleh Imam Syafi’i dalam menjaga hubungan antara wakil dan 

muwakil.91 Dari definisi tersebut, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian 

yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak 

penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan 

berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga 

menerima objek tersebut.92 Di dalam jual beli menurut Syafi’iyah merupakan ijab 

qabul yang menunjukkan saling tukar menukar, atau saling memberi. Lain ijab 

qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dan dua pihak untuk 

menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan 

perkataan atau perbuatan. Hanya saja para ulama memberikan redaksi 

berdasarkan pemahaman mereka masing-masing sehingga cukup bervariasi. 

Menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagian 

kehendak wakil itu sendiri, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun 

dengan uang negara lain.  

Wakalah dalam fiqih islam menjelaskan akad antara dua pihak yang mana 

pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat, 

kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak 

yang mewakilkan. Pada mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa wakalah adalah 

mewakilkan kepada orang lain untuk menuntut haknya jika mewakilkannya itu 

dihadapan hakim, perwakilannya yaitu sah dan tidak perlu dibuktikan, baik 
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perwakilan tersebut untuk menuntut hak dari perorangan tertentu maupun dari 

suatu golongan. Perjanjian mewakilkan ini harus ada pernyataan, baik ini 

pernyataan mewakilkan maupun pernyataan menerima tugas mewakili.Bila orang 

yang mewakilkan telah member izin kepada wakilnya untuk mewakilkan, maka 

hal itu boleh.Kalau yang mewakilkan melarangnya, maka wakil tidak boleh 

mewakilkan. Asy-Syafi’i mengatakan apabila seseorang mewakilkan kepada 

orang lain dengan sesuatu kewakilan. Dan setiap kali orang yang diberi kuasa itu 

melakukan kesalahan, maka ia harus menanggung kerugiannya. Apabila 

seseorang yang mewakilkan dengan suatu kewakilan. Dan ia mengatakan kepada 

orang tersebut. Jadi apabila kedua belah pihak saling mewakilkan dalam membuat 

perjanjian kepada kedua belah pihak serta memberikan kekuasaan kepada orang 

yang menerimannya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan 

tersebut. 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan 

dan saran sebagai berikut : 



 

 
 

1. Konsep Wakalah dalam kontrak jual beli merupakan pelimpahan 

kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat 

diwakilkan. Sebagai seorang wakil, yang merupakan suatu perjanjian 

ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang 

menerimanya untuk atas namanya menyelengarakan suatu urusan. Bila 

seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang 

dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa 

yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. 

Artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggung jawab si yang 

mewakilkan tersebut. 

2. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang yang mewakilkan ( muwakkil) 

harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan 

diwakilkannya kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila 

pekerjaan tersebut dilakukannya sendiri maka hukumnya sah. Dan wakil 

boleh mewakilkan kepada orang lain, dari pendapat Imam Syafi’i tentang 

wakalah dalam jual beli yaitu tidak boleh untuk menjadikan wakil sehingga 

wakil tersebut harus benar-benar jelas, dalam artian bahwa ia sendiri yang 

mengerjakan dalam artian bahwa ia sendiri yang mengerjakan pekerjaan 

tersebut baik itu menjual maupun pembeli suatu barang. 

B. SARAN  

1. Kepada pihak yang melakukan kontrak wakalah terutama pihak penjual dan 

pembeli, hendaklah menepati perjanjian yang disepakati dalam fiqih 

muamalah. 

60 



 

 
 

2. Kepada pihak yang melakukan kontrak wakalah hendaklah membuat suatu 

akad perjanjian yang berupa tertulis, agar tidak terjadinya perselisihan 

pendapat diantaranya. Jika suatu ketika terjadi perselisihan diantara 

keduanya maka bukti-bukti yang telah dibuat sebelum perjanjian bisa 

menjadi salah satu bukti untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. 
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