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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

158/1987 dan 0543b/U/1987.  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alîf Tidak ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Bâ‟ B Be ب

 Tâ‟ T Te ت

 Sâ‟ ṡ es (dengan ث

titik di atas) 

 Jîm J Je ج

 Hâ‟ ḥ ha (dengan ح

titik di 

bawah) 

 Khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Zâl Ŝ zet (dengan ر

titik di atas) 

 Râ‟ R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan ص

titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ de (dengan ض

titik di 

bawah) 

 Tâ‟ ṭ te (dengan ط

titik di 

bawah) 

 Zâ‟ ẓ zet (dengan ظ
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titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik„ ع

di atas 

 Gain G Ge غ

 Fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L `el ل

 Mîm M Vii و

 Nûn N Nûn ن

 Wâwû W Wâwû و

 ‟Hâ‟ H hâ هـ

 Hamzah „ Hamzah ء

 ‟Yâ‟ Y yâ ي

 

B. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong ), serta madd. 

a. Vokal tunggal (monoftong) 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

1         َ       A Fathah 

2         َ    I Kasrah 

3    َ  U Dammah 

 

b. Vokal rangkap (diftong) 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

 Ai a dengani .           ي 1

 Au a dengan u .            و 2

Contoh:  

 fa’ala : فعم   kataba : كتة

c. Vokal panjang  (madd) 
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No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

يا 1  Â a dengan topi di 

atas 

 Î I dengan topi di ي 2

atas 

 Û u dengan topi di ىو  3

atas 

 

Contoh: 

 ramâ : سيى   qâla : قال

 

C. Ta marbûtah 

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:  

a. huruf ta marbûtah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut 

ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: يحكًت menjadi 

mahkamah. 

b. Jika huruf ta marbûtah diikuti oleh kata sifat (na‟at), huruf 

tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: انًذيُت

 .menjadi  al-madÎnah al-munawarah  انًُٕرة

c. Jika huruf ta marbûtah  diikuti oleh kata benda (ism), huruf  

tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: رٔضت

 .menjadi raudat al-atfâl األطفبل

D. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tandatasydid, 

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
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tandasyaddah itu. 

Contoh:  

 rabbanâ : ستّنا    nazzala : نّضل

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang 

diikuti oleh huruf syamsiah maupun kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah, misalnya : انفيم (al-fîl), انٕجٕد (al-wujûd), danانشًس (al-

syams bukan asy-syams). 

F. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan 

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

  ’an-nau :  اننّوء  ta’khudzuna : تاخزون

 inna :  انّ    akala : اكم

G. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu 

Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu 
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Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai 

pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti 

Abdussamad al-Palimbani bukanAbd al-Shamad al-Palimbani. 

 

H. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‟il), kata benda (ism), maupun huruf 

(harf) ditulis secara terpisah. 

Contoh: 

 al-Khulafa al-Rasyidin :  انخهفاء انشاشذين

 silat al-Rahm :  صهة انشحى

 al-Kutub al-Sittah :   انكتة انستة
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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 MALAS ADALAH MUSUH  YANG TERBERAT 
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 Terima kasih kepada Allah SWT, atas rahmat dan nikmatnya 
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 Kedua orang tuaku Ayah John Hepni dan Ibu Marima 
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ABSTRAK 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek 

dalam kehidupan menusia. Islam tidak melarang wanita untuk 

mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu 

suami. Wanita ingin selalu terlihat cantik karena ingin dianggap 

sempurna dalam fisik. Berdirinya salon kecantikan, hal itu banyak 

membuat wanita melakukan penyimpangan dan hal-hal yang tak 

sepantasnya dilakukan muslimah demi untuk memperindah tubuh dari 

ujung rambut sampai ujung kaki dan tak terkecuali bulu mata. Salon 

Istana cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang menyediakan berbagai macam jasa kecantikan salah 

satunya eyelash extension. Permasalahan dari penelitian ini adalah apa 

faktor penyebab orang melakukan eyelash extansion, bagaimana 

pelaksanaan eyelash extansion di Salon Istana Cantik Desa Talang 

Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang? Dan 

bagaimana hukum jasa eyelash extansion menurut Fiqh muamalah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 

orang melakukan eyelash extansion, untuk mengetahui pelaksanaan 

eyelash extansion di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan untuk 

mengetahui bagaimana pandangan Fiqh muamalah terhadap jasa 

eyelash extansion. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dan penelitian pustaka. Sifat penelitiannya deskriptifanalisis, dan 

sumber datanya adalah pemilik salon dan konsumen yang 

menggunakan jasa tanam bulu mata (eyelash extansion)  di Salon Istana 

Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara 

(interview),observasidan kepustakaan. Teknik analisis data yang 

gunakan yaitu deskriptif kualitatifdengan pendekatan metodededuktif.  

Hasil dari penelitian ini adalah alasan orang melakukan eyelash 

extension hanya ingin mempercantik dan memperindah dibagian mata, 

tata cara pelaksanaan eyelash extension di Salon Istana Cantik Desa 

Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

yaitu dengan menanamkan dan menyambung bulu mata palsu perhelai 

ke kelopak mata dengan menggunakan lem khusus extension dan hal 

ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah SWT.Apabila pekerjaan 
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yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam maka status 

jasa yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fikih "apa yang 

haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya”. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan 

mengucapkan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, 

shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita 

Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan 

pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulilah saya telah dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syari‟ah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) 

Studi Salon Istana Cantik Desa talang Banyu Kecamatan tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. 

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi 

Syari‟ah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti 

menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta 

memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai 

harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada : 

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada 

Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali nikmat 

yang tidak bisa dibeli dengan apapun, atas izin Allah SWT 
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yang telah mengabulkan do‟a hambanya sehingga saya bisa 

menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana 

2. Terimakasih juga kepada panutan, suri tauladan umat Islam 

Nabi besar Muhmmad SAW, yang memberikan banyak 

sekali pelajaran hidup dan membawa manusia dari alam 

gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti 

sekarang ini 

3. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Kedua Orang 

Tua Ayahanda Jhon Hepni dan Ibunda Marima yang selalu 

memberikan do‟a, dukungan kasih sayang, pengorbanan 

yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 

rintangan yang ada didepanku serta tak lupa juga  

memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap 

saat sehingga saya bisa menyelesaikan studi seperti sekarang 

ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum 

4. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D selaku Rektor Uin 

Raden Fatah Palembang 

5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 
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6. Ibu Gibtiah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik saya yang 

telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan 

selayaknya sebagai orang tua di Kampus UIN Raden Fatah 

ini 

7. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi 

Syari‟ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah 

Palembang 
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Hukum Ekonomi Syari‟ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
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9. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag. MH selaku pembimbing I yang 

telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan 

kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan 

dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat selesai 
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skripsi ini dapat selesai 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala 

aspek dalam kehidupan menusia, baik aspek ibadah (hubungan 

manusia dengan Allah Swt)  maupun aspek muamalah (hubungan 

manusia dengan sesama manusia). Muamalah dapat dipahami juga 

sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk 

mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial 

masyarakat. Objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, 

untuk diperjual belikan, benda-benda yang memudratkan, dan 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang 

lainnya.
1
 

Dengan demikian manusia tidak lagi melanggar segala bentuk 

aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga 

apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam 

rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Hubungan 

muamalah itu sendiri pada dasarnya disyari‟atkan oleh Allah SWT. 

                                                      
1
Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Muamalat. (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 2012). hlm. 5.  
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adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari yang semakin meningkat. Salah satu cara 

untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah dengan bekerja. 

Dalam ladang muamalah banyak sarana yang dapat digunakan 

untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah 

satu sarana yang digunakan adalah melalui jasa. 

Aktifitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zaman 

terdahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya 

mengalami perubahan dari tahun ke tahun baik dalam transaksinya 

maupun berupa objek penjualannya yang selalu mengikuti 

perubahan zaman yang selalu mengarah kearah yang lebih 

modern.Kegiatan ekonomi dalam berbisnis ialah suatu kata yang 

sangat populer dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan 

suatu kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Tiap hari jutaan umat melakukan 

kegiatan bisnis baik sebagai produsen, perantara maupun sebagai 

konsumen. 
2
 

Kaum produsen dan orang-orang yang bergerak dalam 

kegiatan bisnis berhasil membuat keuntungan dan memperbesar 

                                                      
2
Buchari Alma. Ajaran Islam Dalam Bisnis. (Bandung: CV Alfabet. 1994). 

hlm. 18. 
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nilai bisninya yang makin lama makin meningkat. Dalam zaman 

modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, dan 

membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin 

mempelajarinya serta mempraktiknya sampai berhasil.
3
 Bisnis 

yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat 

Islam dan dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi 

bisnis yang disepakati.
4
 Dan bisnis yang dilarang adalah suatu 

bisnis usaha yang dilarang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.
5
 

Ada banyak sekali transaksi bisnis dari zaman dahulu hingga 

zaman modern saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi dan 

media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju yang 

dapat merubah gaya hidup, sehingga banyaknya masyarakat 

berbisnis menggunakan jasa, yang biasa disebut dalam ekonomi 

syariah jasa adalah ijãrah yang berarti juga perjanjian kerja, 

adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau 

lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-perkerjaan khusus 

bagi seseorang atau beberapa orang musta‟jir.
6
 Salah satu jasa 

                                                      
33

Buchari Alma.  Ajaran Islam Dalam Bisnis. hlm. 17 
4
Rafik Issa beekum. Etika bisnis Dalam Islam. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.2004),  hlm. 50 
5
Abdul manan. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. (Jakarta: 

Kencana. 2014), hlm. 159. 
6
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Edisi Pertama, (Jakarta: PT.Raja 
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yang penyusun tertarik untuk menelitinya adalah jasa salon 

kecantikan. Jasa merupakan akad atas manfaat yang disertai 

imbalan.
7
 Adapun objek dari akad  jasa inilah adalah manfaat suatu 

barang yang dibolehkan secara syara.
8
 

Salon merupakan tempat orang merawat kecantikan seperti 

merias wajah, menata rambut, memperhalus kulit dan lain 

sebagainya. Usaha salon memberikan jasa untuk mengubah, 

memperindah, dan mempercantik diri seseorang. Jasa 

mempercantik diri bisa dilakukan dengan sendiri, namun bisa juga 

dilakukan  dengan bantuan orang lain, sehingga usaha salon 

menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang 

bergerak dalam bidang wirausaha khususnya dalam bidang merias 

dan merawat diri, untuk mencapai kesuksesan dan supaya 

memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha salon 

kecantikan ini.
9
 Usaha salon kecantikan bernilai ekonomi  yang 

cukup tinggi sehingga banyak peluang bagi seseorang untuk 

mendirikan usaha salon kecantikan dengan tujuan memperoleh 

                                                                                                                               

grafindo Persada, 2011). hlm. 131 
7
Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Jakarta: Gema Insani. 

2011). hlm. 387. 
8
Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. hlm. 396.  

9
Leni Efrilla. Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan di Airtiris Kecamatan 

Kampar menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. )Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011), hlm.2 
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upah dari hasil usahanya sehingga dapat membantu dalam 

perekonomiannya. 

Kecantikan dalam Islam adalah segala sesuatu yang dapat 

menjadikan manusia terlihat lebih indah dan mempesona bukan 

hanya dari segi pakaian, wangi-wangian dan lain sebagainya, tetapi 

juga meliputi memakai  zat pewarna (pacar), celak, dan lain 

sebagainya asal tidak melampaui batas dan tidak menyalahi syariat 

Islam. Syariat Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk 

mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas 

penciptaannya dengan menjaga dan merawatnya karena agama 

Islam juga sangat peduli dengan keindahan dan kesehatan bahkan 

menyuruh umatnya berhias secara lazim, wajar, dan tidak 

berlebihan dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah Swt. 
10

 

Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik 

diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami 

tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri 

diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah 

bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.
11

 Pertanyaan yang 

                                                      
10

Leni Efrilla. Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan di Airtiris Kecamatan 

Kampar menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. hlm. 3-4 
11

Abu Mujadidul Islam Mafa. Memahami Aurat dan wanita. (Jakarta: 

Lumbung Insani.  2011) hlm. 248. 
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kemudian muncul adalah bagaimana dengan jasa salon yang 

mengubah ciptaan Allah SWT? lalu apakah pekerjaan mereka 

bertentangan dengan syariat Islam? sedangkan salah satu jasa 

usaha salon dari kemajuan zaman yang terkenal saat ini adalah jasa 

usaha salon yang mempercantik mata yaitu berupa  tanam bulu 

mata (eyelash extension). 

Kecantikan bulu mata termasuk salah satu objek untuk 

menunjang penampilan seseorang. Sebagian besar wanita 

menganggap kriteria bulu mata cantik yaitu bulu mata yang lentik, 

panjang, dan tebal, dan menggunakan bulu mata palsu agar 

memenuhi kriteria tersebut. Dan berbagai metode juga muncul 

untuk mempercantik bulu mata pun timbul, termasuk salah satunya 

yaitu tanam bulu mata (eyelash extension). Teknik memperindah 

bulu mata ini tergolong masih baru tetapi mulai banyak diminati 

wanita. Hasil tanam bulu mata ternyata bisa tahan lebih lama 

dibandingkan memakai bulu mata palsu atau teknik lainnya. 

Jadi tanam bulu mata merupakan sebuah cara modern yang 

bertujuan mempercantik bulu mata dengan cara menanamkan 

rambut asli pada jaringan kulit yang ada di kelopak mata. 

http://www.doktercantik.com/topik/bulu-mata
http://www.doktercantik.com/8955/tanam-bulu-mata-dalam-dunia-kecantikan.html
http://www.doktercantik.com/8955/tanam-bulu-mata-dalam-dunia-kecantikan.html
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Hadist menyambung rambut yang yang termasuk katagori 

tanam bulu mata adalah sebagai berikut
12

 

ِصهَتَ  ْٕ ْسخَ ًُ اْن َٔ اِصهَتَ  َٕ ُ اْن ٍَ َّللاه  نَع

“Allah melaknat al-washilah (orang yang 

menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang 

yang minta disambungkan rambutnya)” (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

 

Hadist diatas menjelaskan bahwa, An-Nawawi mengatakan Al-

Washilah (wanita yang menyambung rambut) dan  al-

Mustaushilah adalah (wanita yang meminta orang lain 

menyambungkan rambutnya). Hadis ini secara tegas menunjukan 

haramnya menyambung rambut, dan laknat untuk wanita yang 

menyambung rambut atau konsumen yang di sambungkan 

rambutnya.
13

 

Tanam bulu mata palsu termasuk bentuk menyambung rambut 

yang terlarang ini, karena menanam bulu mata palsu berarti 

menyambung bulu mata asli dengan bulu mata yang lain. Bulu 

                                                      
12

M. Fuad Abdul baqi. Al- Lu‟Lu Wal Marjan.(Jakarta: Ummul Qura, 

2013). Hlm. 1017 
13

Imam An-Nawawi. Syarah Shahih Muslim. (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2011). hlm. 218. 
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mata ini terbuat dari bahan rambut asli manusia. Lebih dari itu, 

para ahli medis menyatakan bahwa menanam bulu mata palsu bisa 

menyebabkan kerusakan permanen pada kulit kelopak mata, dan 

bahkan bisa menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok. 

Sehingga menggunakan bulu mata termasuk hal yang 

membahayakan yang dilarang syariat.
14

 Apabila pada zaman saat 

ini tanam bulu mata dijadikan suatu objek perbisnisan dibidang 

jasa tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum ekonomi 

syariah memandang jasa tanam bulu mata ini apakah di benarkan 

menurut syariat Islam? 

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah 

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN 

HUKUM EKONOMI SYARI‟AH TERHADAP JASA 

TANAM BULU MATA (EYELASH EXTANSION) (STUDI 

SALON ISTANA CANTIK DESA TALANG BANYU 

KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN  EMPAT 

LAWANG). 

                                                      
14

Ammi Nur Baits. “Hukum Tanam Bulu Mata Palsu”. Artikel diakses pada 

11 November 2017 dari http://konsultasisyariah.com/14281-hukum-tanam-bulu-mata-

palsu.html 

 

http://konsultasisyariah.com/14281-hukum-tanam-bulu-mata-palsu.html
http://konsultasisyariah.com/14281-hukum-tanam-bulu-mata-palsu.html
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa faktor penyebab orang melakukan eyelash extansion di 

Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang? 

2. Bagaimana pelaksanaan eyelash extansion di Salon Istana 

Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang? 

3. Bagaimana hukum jasa tanam bulu mata (eyelash extansion) 

menurut Fiqh muamalah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab orang melakukan eyelash 

extansion di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan eyelash extansion di Salon 

Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh muamalah 

terhadap jasa eyelash extansion  di Salon Istana Cantik Desa 

Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan 

penulis terhadap masalah yang akan diteliti. 

2. Memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan studi 

keIslaman 

3. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim terhadap 

berbisnis. 

 

 

E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang di buat oleh beberapa orang yang 

berhubungan dengan judul penelitian, diantaranya: 

1. Laily Nurindah. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

rambut untuk hair extension pada salon Revy. Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 
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(2017). Penelitian ini berkesimpulan terhadap mekanisme jual 

beli rambut menurut hukum Islam yang memanfaatkan rambut 

yang dibeli untuk dijual kembali untuk Hair extension.
15

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis 

buat yaitu dari objek yang dihalal atau haram menurut hukum 

Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang 

di tinjau adalah jual beli rambut menurut hukum Islam 

sedangkan yang penelitian yang penulis buat merupakan jasa 

mengenai tanam bulu mata. 

2. Leni Efrilla. Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan di Airtiris 

Kecamatan Kampar Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Khasim Riau. (2011). Skripsi ini berkesimpulan 

tentang upah hasil usaha salon kecantikan di Airtiris tidak sesuai 

dengan syariat Islam karena jenis upahnya tidak memenuhi 

salah satu syarat sah upah menurut fiqh muamalah.
16

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu 

                                                      
15

Nurindah Laily. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut untuk 

Hair Extension pada Salon Revy. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. 2017. hlm .73 
16

Leni Efrilla. Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan di Airtiris Kecamatan 

Kampar menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. )Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011). hlm. 54 
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bagaimana upah hasil usaha salon kecantikan menurut fiqh 

muamalah, sedangkan Perbedaannya yaitu pada penelitian ini 

hanya membahas tentang upah hasil usaha salon kecantikan di 

Airtiris dan pada penelitian yang penulis buat membahas dari 

segi bisnis salon dari objek eyelash extantion menurut fiqh 

muamalah. 

3. Heriyanto. Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri 

No.332 Sleman Yogyakarta). Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2010). 

Skripsi ini berkesimpulan praktik jual beli rambut di salon 

Dianseno Beauty Treatment jika ditinjau dari segi objek 

akadnya menjadi batal atau tidak sah, dikarenakan ada satu poin 

tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu 

barangnya harus bermanfaat sedangkan obyek atau barang yaitu 

rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang 

manfaatnya tidak sesuai dengan hukum islam.
17

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada 
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Heriyanto.Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta). 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.2010. hlm. 58 
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objeknya yang berasal dari rambut, sedangkan perbedaannya 

pada penelitian ini membahas tentang jual beli rambut 

persepektif hukum islam dan pada penelitian yang penulis buat 

membahas tentang bisnis jasa tanam bulu mata (eyelash 

extantion) menurut hukum ekonomi syari‟ah. 

F. Metodologi Penilitian 

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang 

dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan 

penelitian.
18

 Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan 

diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi 

penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan 

bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah 

sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan 

                                                      
18

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254. 
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masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi 

masyarakat (sosial) maupun lembaga masyarakat.
19

 Dalam hal 

ini penulis akan mengadakan penelitian di Salon Istana Cantik 

Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang, mengenai faktor penyebab orang melakukan 

eyelash extansion dan bagaimana pelaksanaan eyelash 

extansion. 

2. Jenis  Data dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang termasuk dalam penelian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data 

kualitatif yakni data yang bersifat menggambarkan. 

Menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang 

masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah,
20

 data yang 

termasuk dalam penelitian ini yaitu data mengenai proses dan 

pelaksanaan eyelash extansion, data mengenai fakto-faktor 

                                                      
19

Lilik Faridhotul Khofifah. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Motor Bekas (Studi Kasus Jual beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di 

Showroom Anugrah Jaya Pakis). Semarang: Institut Agama Islam Nrgeri Walisongo, 

2008) hlm. 10 (Download: 29 agustus 2016) 
20

Suhaimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

hlm, 119 
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orang mealukan eyelash extansion dan data mengenai 

tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa tanam bulu mata 

eyelash extansion di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang 

langsung diperoleh dari sumber utama.
21

 Sumber data 

primer dalam penelitian ini mengenai proses dan 

pelaksanaan eyelash extansion dan Sumber data mengenai 

fakto-faktor penyebab orang melakukan eyelash extansion 

di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

2. Sumber data sekunder merupakan data penunjang atau 

tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku, 

berupa karya ilmiah, pustaka, jurnal dan lain sebagainya 

serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan 
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Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 129 
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dilakukan
22

. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

mengenai Tinjauan hukum ekonomi syarl‟ah terhadap jasa 

eyelash extansion di Salon Istana Cantik Desa Talang 

Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan 

data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, antara lain: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau 

suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung.
23

 Wawancara pada penelitian ini 

mengenai proses dan pelaksanaan eyelash extansion dan 

mengenai fakto-faktor penyebab orang melakukan eyelash 

extansion di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 
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Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,  hlm 130 
23

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelotian 

Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372. 
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Sumber informasi yang akan penulis wawancarai Pemilik 

Salon Istana dan konsumen yang menanam bulu mata (di 

Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

b. Metode observasi ( pengamatan) 

Metode observasi adalah deskripsi kerja 

lapangan, kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi 

interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek 

lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data 

terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk 

konteks dimana pengamatan dilakukan.
24

 Dalam hal ini 

penulis terjun langsung ke lokasi penelitian di Salon Istana 

Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang. 

c. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu metode yang digunkan 

untuk kepentingan teoritis dengan cara penelusuran 

terhadap literatur yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dikaji oleh penulis yaitu kajian hukum Islam terhadap 
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Emzir, Metodologi Peelitian Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 

hlm. 65 
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jasa eyelash extension. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketiga 

teknik diatas, Wawancara, Observasi dan Studi kepustakaan 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, 

kedua, dan ketiga. Khususnya dalam melakukan wawancara 

dalam penentuan responden, penulis menggunakan teknik 

purpose sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

kemauannya). Penulis melakukan wawancara langsung 

terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. 

4. Teknik Analisis data  

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam 

kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan 

kesahihan hasil penelitian.
25

 Analisis data yang penulis gunakan 

yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data 

yang ada pada pokok-pokok masalah secara jelas. Langkah yang 

dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai faktor-faktor 

penyebab orang melakukan eyelash extansion, bagaimana 

pelaksanaan eyelash extansion di Salon Istana Cantik Desa 
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Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255. 
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Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang, kemudian dianalisis berdasarkan data tersebut. 

Analisis digunakan dengan menganalisis pelaksanaan 

serta proses tanam bulu mata kemudian dikaitkan dengan jasa 

menurut hukum ekonomi syariah, dari pelaksanaan jasa terhadap 

objek tanam bulu mata (eyelash extansion) dihubungkan dengan 

al-qur‟an dan hadis dan ketentuan syara‟ sebagai sumber hukum, 

mengenai kebolehan atau tidaknya praktik yang diterapkan di 

tempat penulis teliti yang nantinya akan mendapatkan 

kesimpulan akhir dengan cara deduktif yaitu menarik suatu 

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum 

kepada pernyataan yang bersifat khusus, dan disimpulkan sesuai 

dengan aspek hukum ekonomi syariah sehingga penyajian akhir 

penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar 

dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, adapun 

sistematika didalam penelitian ini terdapat lima bab sebagai 

berikut: 
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Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan  kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua, membahas landasan teori berupa pengertian jasa, 

dasar hukum jasa, rukun dan syarat jasa, hukum jasa atas pekerjaan 

terlarang, berakhirnya akad jasa. 

Bab ketiga, membahas tentang praktik eyelash extansion di 

Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang, meliputi pengertian eyelash exteansion, 

selayang pandang Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, aktifitas 

eyelash extansion, dan pelaksanaan eyelash extansion Salon Istana 

Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang, 

Bab keempat, analisis dan membahas pokok permasalahan 

yang akan di teliti oleh penulis yaitu mengenai tata cara berhias 

bagi wanita serta memakai eyelash extension menurut hukum Islam 

dan tinjauan hukum ekonomi syari‟ah (fiqh muamalah)  terhadap 

jasa eyelash extension. 



i 

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulis atas 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

JASA DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH 

A. Pengertian Jasa 

Lafal ijãrah dalam bahasa arab berarti upah, sewa-menyewa, 

jasa, atau imbalan.
26

 Menurut bahasa Al-Ijãrah berasal dari kata Al-

Ajru yang berarti Al-Wadu (ganti), atau dapat juga berarti As-

Shawab (Pahala), dinamakan Al-Ajru (Upah). Sewa menyewa 

merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat 

suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan 

berasal dari manfaat.
27

 

Dalam bahasa indonesia, sewa diartikan dengan pemakaian 

(pinjaman) sesuatu dengan membayar sesuatu. Menurut syara‟, 

sewa-menyewa atau Ijãrah didefinisikan sebagai berikut:  

a. Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

pergantian. 

b. Suatu transaksi yang lazim dilakukan dala m mengambil 

manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. 
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c. Suatu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan barang 

yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaanya.
28

 

Beberapa pendapat para ulama fiqh tentang ijȃrah, yaitu:  

a. Menurut Sayyid Sabiq, ijȃrah (sewa-menyewa) adalah 

suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat 

dengan jalan memberi pengantian. 

b. Menurut ulama Syafi‟iyah Al-Ijarah (Sewa-menyewa) 

adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu 

manfaat yang dituju,tertentu. Bersifat mubah dan boleh 

dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. 

c. Menurut Amir Syarifuddin Al-Ijarah dapat diartikan secara 

sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi 

manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. 

d. Menurut Hanafiyah, Al-Ijarah (sewa-menyewa) adalah 

akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 

diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan. 

e. Menurut Malikiyah, bahwa Al-Ijarah (sewa-menyewa) 

adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang 
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bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan.
29

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, Ijārah (sewa-menyewa) 

adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang sendiri.
30

 

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tangal 13 

april 2000 tentang pembiayaan ijārah, yang dimaksud dengan ijarah 

adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
31

 Adapun 

menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) BW 

dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa-menyewa, sewa 

menyewa adalah suatu persetujuan , dengan mana pihak yang satu 

mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada 

pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu 

harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat 

menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang 
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bergerak.
32

 Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 

(KHES) pasal 20 mendefinisikan bahwa ijārah adalah sewa barang 

dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
33

 

Dengan demikian, dalam Ijārah (sewa-menyewa) tidak hanya 

barang-barang yang dapat menjadi objek Ijārah tetapi juga jasa. 

Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek Ijārah, 

tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang 

Muajjir dan pihak yang menyewakan disebut Musta‟jir. Objek yang 

dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ber-Ijārah disebut 

Al-Ma‟qud „Alaih.
34

 

Dilihat dari segi obyeknya, akad Al-Ijarah dibagi para ulama 

fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang 

bersifat pekerjaan (jasa). Al-Ijarah yang bersifat manfaat, 

umpamanya adalah sewa-menyewa rumah toko, kendaraan, pakaian, 

dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh 

sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.  
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Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-

Ijārah seperti ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh 

pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijārah seperti ini ada yang bersifat 

pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang 

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang 

sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. 
35

 

Disyari‟atkan sewa-menyewa (Ijārah) ini karena telah menjadi 

kesepakatan umat dan tidak ada yang membantah  ijma‟ ini. Adapun 

alasan fuquha yang melarang sewa-menyewa yaitu “Dalam tukar-

menukar harus terjadi penyerahan barang dengan imbalan 

penyerahan barang, seperti halnya dengan barang-barang nyata, 

sedangkan manfaat dalam sewa-menyewa ini pada waktu  terjadi 

Akad tidak ada, maka sewa itu adalah tipuan dan termasuk menjual 

barang yang belum jadi”.
36

 

B. Dasar Hukum  Jasa (Ijarah) 
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Dasar hukum  ijarah (sewa-menyewa) itu adalah salah satu 

bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta 

termasuk salah satu bentuk tolong-menolong.Dasar-dasar hukum  

atau  rujukan ijarah adalah Al-qur‟an, Al-sunnah dan Al-ijma‟. 

a. Dasar hukum ijarah dalam Q.S Al-Qaşhash: 26 

                     

        

 “Salah seorang dari kedua  wanita itu berkata : “ wahai 

bapakku,ambillah dia sebagai orang yang berkerja (pada kita), 

karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan 

bekerja pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. 

 

Ayat ini dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa orang tua ini 

meminta musa mengembalakan ternaknya selama delapan tahun dan 

sebagai upahnya ialah musa dikawinkan kepada salah seorang 

anaknya. Jika dia menambahkan dua tahun sukarela, maka hal itu 

merupakan kebaikan darinya. Dan jika tidak, maka delapan tahun 

sudah cukup. 

b. Dasar hukum ijārah dalam Al-hadits adalah : 

ٌْ يَِجفه َعَرقُُّ   أَْعطُٕا ْاألَِجْيَر أَْجَرُِ قَْبَم أَ
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“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 

kering keringat mereka. (HR Abu Ya‟la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, 

dan at-Tirmizi).
37

 

 

Para fuqaha telah  sepakat bahwa sewa menyewa atau ijarah 

merupakan akad yang dibolehkan oleh syara‟ kecuali beberapa 

ulama, seperti Abu bakar Al-Asham, Isma‟il bin Aliyah, Hasan Al-

Bashri, Nahrawani dan Ibnu Kisan.  

Mereka tidak membolehkan  ijārah, karena ijārah (sewa 

menyewa) adalah jual-beli manfaat, sedangkan  manfaat pada saat 

dilakukannya akad, tidak diserah terimakan.
38

 Setelah beberapa 

waktu berubah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, 

sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu  akad tidak boleh 

diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut di sanggah oleh 

ibnu rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, 

tetapi umumnya ia (manfaat) akan terwujud, dan  inilah yang 

menjadi perhatian serta pertimbangan syara‟. 

Disamping Al-Qur‟an dan sunnah, dasar hukum  ijȃrah (sewa-

menyewa) adalah ijma‟. Sejak zaman  sahabat sampai sekarang 

ijārah telah disepakati oleh para ahli hukum islam, kecuali beberapa 

ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan 

                                                      
37

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah. hlm 231. 
38

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, hlm.322   



i 

masyarakat yang sangat membutuhkan akad  ini. Dalam kenyataan 

kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki lapak dagang. 

Dengan dibolehkannya ijārah (sewa-menyewa) maka orang yang 

tidak memiliki lapak tempat berdagang bisa menempati lapak tempat 

orang lain yang tidak digunakan pemiliknya untuk beberapa waktu 

tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang 

disepakati bersama, tanpa harus membeli lapak tempat berdagang 

tersebut. 
39

 

C. Rukun Dan Syarat Jasa 

A. Rukun Jasa 

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah 

menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang 

menjadi rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul 

dengan lafaz ijārah  atau  isti‟jar. Rukun Ijȃrah menurut jumhur 

ulama ada tiga, yaitu 1) aqidan yang terdiri dari muajir dan 

musta‟jir 2) ma‟qud yang terdiri dari ujrah dan Manfaat, 3) 

shighat yang terdiri dari ijab dan kabul
40

. Berikut akan diuraikan 

rukun dari Ijarah: 

a. Orang  yang  berakad 
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Orang yang melakukan akad ijȃrah ada dua orang yaitu 

mu‟jir dan  mustajir. Mu‟jir adalah orang yang memberikan 

upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta‟jir adalah 

orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 

yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijȃrah di 

syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad 

sehingga dapat mencegah  terjadinya perselisihan. Untuk 

kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 

berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat 

membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau 

anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun 

buruk , maka akad menjadi tidak sah.
41

 

b. Ujroh (upah)  

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada  musta‟jir 

atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh 

mu‟jir. Dengan syarat hendaknya : 

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijȃrah 

akad timbal balik, karena itu ijȃrah tidak sah dengan 

upah yang belum diketahui.  
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2) Pegawai khusus seperti hakim  tidak boleh mengambil 

uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan 

gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji 

dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali 

dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. 

3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan 

penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat 

yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
42

 

 

c. Manfaat 

Di antara cara untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) 

adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, 

atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijārah atas pekerjaan 

atau jasa seseorang.
43

 Semua harta benda boleh diakadkan 

ijārah di  atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan  

sebagai berikut: 

1) Manfaat dari objek akad  sewa-menyewa harus diketahui 

secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan 
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memeriksa atau pemilik memberika informasi secara 

transparan tentang  kualitas manfaat barang.  

2) Objek ijārah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan 

secara langsung dan tidak mengandung cacat yang 

menghalangi fungsinya.Tidak dibenarkan transaksi 

ijārah atas harta benda yang masih dalam penguasaan 

pihak ketiga. 

3) Objek ijārah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan 

Hukum Syara‟. Misalnya menyewakan VCD porno dan 

menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah. 

4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah 

benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil 

untuk dikendarai,  dan sebagainya. Tidak dibenarkan 

sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak 

langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil 

buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil 

keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.  

5) Harta benda yang menjadi objek jasa haruslah harta 

benda yang bersifat isty‟mali, yakni harta benda yang 

dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan 
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kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta 

benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang 

rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti 

makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.
44

 

Adapun menurut komplikasi hukum ekonomi syariah 

KHES memeberi ketentuan tentang benda ijȃrah dalam 

pasal 274 sebagai berikut:
45

 

1) Benda yang menjadi objek ijārah harus benda yang 

halal atau mubah. 

2) Benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-

hal yang dibenarkan menurut syari‟at. 

3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli 

dapat dijadikan objek ijarah. 

d. Sighat Akad 

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang  melakukan akad 

berupa ijab dan qabul adalah permulaan  penjelasan yang keluar 

dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya 

dalam mengadakan akad ijārah. Dalam Hukum Perikatan Islam, 
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ijab diartikan  dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari 

pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan  dari 

pihak yang berakad pula (musta‟jir) untuk penerimaan kehendak 

dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.
46

 

B. Syarat Jasa  

a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta‟ aqidin), menurut 

ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, disyariatkan telah baligh 

dan berakal. Pleh sebab itu, apabila orang yang belum atau 

tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan 

harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut 

mereka tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini 

tidak harus mencapai usia balig, tetapi yang yang telah 

mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijārah. Namun, 

mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz 

melakukan akad al-ijārah terhadap harta atau dirinya, maka 

akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. 
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b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan 

kerelaannya untuk melakukan akad Ijȃrah itu, apabila salah 

seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya 

tidak sah.  

c. Manfaat yang menjadi objek Ijȃrah harus diketahui secara 

jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika 

manfaatnyatidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.  

d. Objek Ijārah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh 

sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh 

menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa 

seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), 

dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada 

orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. 

Menurut mereka, obyek sewa menyewa dalam contoh diatas 

termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan sewa 

menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh 
47

 

e. Objek Ijārah itu boleh diserahkan dan dimanfaatkan 

langsung oleh penyewa dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab 

itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh 
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menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan 

langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai 

atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah 

dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu 

disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru 

dapat disewakan oleh orang lain.
48

 

f. Upah/sewa dalam akad ijȃrah harus jelas, tertentu dan 

sesuatu yang berilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat 

menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi 

upah dalam akad Al-Ijārah, karena kedua benda itu tidak 

bernilai harta dalam islam. 

g. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis 

dengan manfaat yang disewakan. Misalnya, dalam sewa 

menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewa 

kebun, menurut mereka Al-Ijarah seperti ini dibolehkan.
49

 

C. Macam-macam Jasa 

Jasa terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :  

a. Jasa atas manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa. 

Dalam ijȃrah bagian pertama ini, objek akadnya adalah 
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manfaat dari suatu benda, seperti sewa-menyewa rumah, 

toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu 

merupakan manfaat yang dibolehkan syara‟. 

b. Jasa atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam  

ijārah bagian kedua ini, objek akadnya adalah ampal atau 

pekerjaan seseorang. ijārah yang bersifat manfaat, 

umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, 

pakaian, dan perhiasan.  Apabila manfaat itu merupakan 

manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka 

para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek 

sewa-menyewa. Al-ijārah yang bersifat pekerjaan ialah 

dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. ijȃrah seperti ini, hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang 

jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-

ijarah  seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji 

seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, 

yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya 

untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, 
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buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijārah terhadap 

pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.
50

 

D. Hukum Jasa Atas Pekerjaan Terlarang 

Jasa atas pekerjan atau upah mengupah adalah suatu akad 

ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya 

membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke 

tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan 

sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau 

tenaga  kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam,  yaitu : 

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

satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh 

bekerja untuk orang  lain  selain orang yang telah 

mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. 

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

untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di 

dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, 

notaries, dan pengacara.Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) 

boleh bekerja untuk semuaorang, dan orang yang menyewa 
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tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang 

lain . ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah kecuali dia 

bekerja.
51

 

E. Berakhirnya akad Jasa 

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad al-ijārah akan 

berakhir apabila: 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju 

yang di jahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijārah telah 

berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu 

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa 

itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. 

Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.  

c. Adapun menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang 

yang berakad. Karena akad al-ijārah menurut mereka tidak 

boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad 

al-ijārah tidak batal dengan afatnya salah seorang yang 

berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan 
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dan al-ijārah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua 

belah pihak yang berakad.  

Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah  satu 

pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena 

terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang 

dapat mebatalkan akad al-ijārah itu, menurut ulama Hanafiyah 

adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. 

Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, 

sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa 

lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh 

membatalkan akad ijȃrah itu hanyalah apabila objeknya 

mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu 

hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir. 
52
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BAB III 

PRAKTIK EYELASH EXTENSION DI SALON ISTANA 

CANTIK DESA TALANG BANYU KECAMATAN TEBING 

TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG 

 

 

A. Pengertian Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) 

Eyelash extension yaitu suatu proses penyambungan bulu mata 

buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus 

extentoin agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik.
53

 

Pada zaman dahulu orang melentikan bulu mata bisa diperpanjang 

dengan memotong ujungnya dengan gunting. Namun zaman 

sekarng orang menggunakan Eyelash extension yg proses 

pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. 

Tanam bulu mata atau ekstensi bulu mata yang merupakan salah 

atu alternatif kecantikan yang menawarkan manfaat tersendiri 

untuk wanita. Tanam bulu mata yang pengerjaannya merupakan 

sebuah teknik yang dapat membuat bulu mata menjadi lebih tebal 

dan lentik dalam waktu yang instan dan bertahan cukup 

lama. Sejarah menyebutkan, jika sebenarnya tanam bulu mata ini 

sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis 

oleh Henry Labouchere, menguraikan bahwa para wanita Paris 
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melakukan hal ekstrim untuk memperpanjang bulu matanya, yakni 

menjahit rambut ke kelopak mata.
54

 

Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, 

memperkenalkan cara ekstensi bulu mata yang lebih praktis dan 

tak menyakitkan. Lalu, barulah pada tahun 2004, Amerika Serikat 

yang kali pertama mendeklarasikan menemukan teknik tanam bulu 

mata. Namun, sebenarnya negara Asia Timur khususnya Korea 

Selatanlah yang mempopulerkan ektensi bulu mata dengan teknik 

baru, yakni menanam bulu mata palsu helai per helai. Sementara 

itu, di Indonesia, tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar tahun 

2010. Namun, tren menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016 

peminat tanam bulu mata terus meningkat. Permintaan tanam bulu 

mata terus bergerak naik setiap waktu. kisaran usianya beragam, 

mulai dari yang remaja sampai ibu-ibu.
55

 

Ada beberapa Jenis bulu mata palsu dan bulu mata semi 

permanen dan jenis panjang serta volume bulu mata yang harus 

diperhatikan dalam pengerjaan eyelash extension. Bulu mata palsu 

sementara diaplikasikan dengan lem bulu mata sementara, dan 
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tidak dirancang untuk dipakai saat mandi, tidur atau berenang. 

Sedangkan bulu mata semi permanen juga dikenal sebagai ekstensi 

bulu mata individu, adalah bulu mata yang diaplikasikan dengan 

perekat yang biasanya merupakan cyanoacrylate. Ada berbagai 

jenis cyanoacrylates termasuk etil, metil, butil, dan oktil, yang 

dirancang untuk ikatan ke permukaan yang berbeda. Perekat lash 

terbuat dari metil-2-cyanoacrylate yang dirancang untuk mengikat 

permukaan halus (ekstensi bulu mata) ke permukaan berpori (bulu 

mata alami). Ini dirancang untuk digunakan di sekitar mata dan 

pada bulu mata alami, tetapi tidak pada kulit yang dapat 

menyebabkan iritasi
56

.Eyelash extension bisa bertahan selama 1 – 3 

bulan. Bulu mata ini terbuat dari rambut manusia dan rambut 

sintesis. 

B. Selayang Pandang Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

1. Sejarah berdirinya Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 
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Salon Kecantikan Istana Salon berdiri pada tahun 2016, 

tepatnya pada tanggal 24 September  2016. Salon ini berada di 

ruko Jl.Lintas Sumatera Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Awalnya Istana Salon tidak 

memiliki pegawai dikarenakan salon ini hanya usaha kecil, 

karena pemilik salon hobi merawat dan mempercantik diri 

sendiri maka dari situlah pemilik membuka salon ini yang di 

awali dengan menerima jasa perawatan rambut, facial dan 

hantaran nikah. Namun dengan berjalannya waktu Salon Istana 

Cantik memiliki pelanggan yang semakin bertambah banyak, 

kemudian dari situlah Salon Istana Cantik memutuskan untuk 

mencari pegawai karna pemilik salon tidak dapat lagi melayani 

para pelanggangnnya dan memperkerjakakn dua orang pegawai 

disalonnya dan menambahkan pelayanan serta jasa terbaru 

termasuk menambahkan eyelash extansion. Salon Istana Cantik 

hanya menerima pelanggan khusus perempuan saja. Sementara 

itu, agar membuka usaha  jasa salon kecantikan ini dengan 

tenang tanpa ada gugatan dari pihak manapun pihak Istana 

Cantik mengurus surat izin usaha salon kecantikan secara baik 
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dan benar di Dinas Perdagangan dan Pariwisata setempat 

Kabupaten Empat Lawang 
57

 

Adapun tujuan salon Istana Cantik untuk para pelanggan 

adalah untuk memberikan pelayanan kecantikan, tata rias rambut, 

tata rias wajah dengan mengedepankan kepuasan Pelanggan, 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara terus-

menerus, menggunakan produk-produk berkualiatas dan aman 

dalam memberikan pelayanan/perawatan. memegang teguh prinsip 

kejujuran dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan. 

Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan 

salon, menjadikan seluruh pelanggan sebagai bagian yang 

terpenting dari Istana salon. memberikan berbagai macam promo 

gratis perawatan, dan berusaha untuk memberikan manfaat yang 

positif bagi lingkungan di sekitar salon  Istana cantik Desa Talang 

banyu Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
58

 

2. Pelayanan yang Diberikan Salon Istana Cantik Desa Talang 

Banyu Kecamatan Tebing Tinggi  Kabupaten Empat 

Lawang 
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a. Jasa Eyelash Extension 

Bulu mata merupakan bagian yang sangat berpengaruh 

agar terlihat cantik. Namun banyak juga terdapat bulu mata 

yang tidak sempurna sehingga Istana Cantik menyediakan 

jasa eyelash Extension untuk menyempurnakan bulu mata 

para wanita sehingga terlihat panjang dan lentik. Harga yang 

ditawarkan Rp. 1.500.000,- 
59

 

b. Jasa Potong Rambut 

Rambut merupakan mahkota bagi setiap wanita. Namun 

bukan menjadi sebuah alasan bagi seorang wanita untuk 

tidak bisa tampil cantik walau sehari-hari mengenakan 

kerudung.  Istana Salon melayani berbagai model rambut 

sesuai dengan tren mode saat ini. Potong rambut dimulai dari 

harga Rp. 15.000-30.000,- 
60

 

c. Jasa Creambath 

Creambath adalah perawatan rambut yang paling 

umum dilakukan. Creambath berguna mencegah kerontokan, 

menyuburkan rambut, dan menghindari rambut kusam. 
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Creambath dimulai dari harga 45.000 -50.000 Rupiah. 
61

 

d. Jasa Manicure / Pedicure 

Selain menyediakan jasa perawatan rambut, Salon 

Istana Cantik  juga menawarkan jasa manicure pedicure 

untuk memperindah penampilan kuku jari dan untuk 

mengembalikan kesehatan kuku terutama kutikula kuku jari, 

sekaligus menjaga kelembaban dan kelembutan kulitt tangan 

dan kaki. Manicure dan Padicure dimulai dari harga Rp. 

50.000-70.000,- 
62

 

e. Jasa Facial 

Jasa Facial dengan kosmetik yang dibuat dengan 

menggunakan bahan bahan alami yang segar, bersih, dan 

berkualitas. Serta vitamin E dari minyak gandum yang aman 

dan berkualitas untuk menjaga kehalusan dan kesehatan 

kulit, memberikan nutrisi pada kulit dan menenangkan kulit. 

Jasa facial di salon ini terdapat beberapa jenis facial yaitu, 

facial biasa, facial detox, facial filing, facial gulvanik, facial 

detox galvanic, facial detox mondelic dan dimulai dari harga 
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Rp. 60.000 –175.000,- 
63

 

f. Jasa Bleacing Full Body 

Setiap hari kulit tubuh kita mengalami regenerasi. Sel-

sel kulit mati yang menumpuk menjadikan kulit kita terlihat 

kusam.Selain itu, efek dari polusi udara disekitar kita, AC, 

dan stress juga dapat menyebabkan kulit kering, timbul flek-

flek hitam, dan bahkan menjadikan kulit keriput. Dengan 

Bleacing full body dapat membantu kita untuk menyehatkan 

kembali dan merawat kulit kita supaya tidak kusam, 

memutihkan kulit mengencangkan dan menyehatkan kulit, 

dan dapat membantu kita untuk membuang semua sisa-sisa 

tumpukan sel-sel kulit mati dan member nutrisi bagi kulit 

dan membuat kulit kita menjadi halus. Dimulai dari harga 

Rp. 120.000 –200.000,- 
64

 

g. Jasa Make-Up 

Salon Istana juga menyediakan jasa Make-Up untuk 

para wanita yang ingin tampil cantik dan meriasi wajahnya 

pada saat-saat tertentu, seperti menghadiri acara pesta, 

                                                      
63

 Wawancara dengan Ainis Hilmiyah Pemilik Salon Istana Cantik, Senin, 

11 Juni 2018. 
64

 Wawancara dengan Ainis Hilmiyah Pemilik Salon Istana Cantik, Senin, 

11 Juni 2018. 



i 

wisuda dan lain-lain. Produk make up dan property yang 

digunakan disediakan beraneka ragam dengan harga 

Rp.50.000 – Rp.100.000,-
65

 

h. Jasa layanan Hantaran Nikah 

Hantaran nikah adalaah pemberian secara khusus yang 

diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki. 

Salon istana juga menyediakan jasa hantaran nikah sesuai 

dengan keinginan pelanggan  dan keperluan pelanggan yang 

dibutuhkan. Hantaran disediakan beraneka ragam dan 

bervariasi, harga yang ditawarkan berkisar Rp.500.000-Rp. 

1.000.000,-
66

 

i. Jasa Rebonding dan Smoothing 

 Rebonding dan Smoothing adalah cara yang bisa 

digunakan untuk meluruskan rambut yang ikal dan keriting 

melalui proses dari bahan kimia yang mengubah struktur 

protein rambut, tetapi pada smoothing susunan rambut 

tampak lebih halus, rapi, dan mudah diatur. Harga yang 
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ditawarkan pada Salon Istana Cantik berkisar Rp.200.000 – 

Rp. 300.000.
67

 

C. Aktifitas Eyelash Extension di Salon Istana Cantik Desa 

Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang 

Istana Cantik Tebing Tinggi terletak di Jalan Lintas Sumatera 

Km 3 No.1 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Salon tersebut 

menyediakan jasa eyelash extension dan perawatan kecantikan 

lainnya. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 sampai jam 17.00 

WIB. Menurut Mia Pemilik Salon Istana Cantik ia memasang 

eyelash extension  karena praktis dan mata menjadi salah satu area 

penting untuk ditonjolkan pada riasan.
68

 

Dikatakan oleh Anis Safitri konsumen Salon Istana Cantik, 28 

tahun, “Saya melakukan tanam bulu mata agar menghemat Waktu 

ketika ingin cepat-cepat berpergian, Karena bulu mata sudah 

terlihat lentik, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk 

menggunakan penjepit bulu mata, maskara atau menempelkan bulu 
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mata palsu. Dengan melakukan eyelash extension, rutinitas 

berdandan bisa dipangkas 15-20 menit lebih cepat”
69

 

Menurut Dina Anisa pegawai honorer di Empat Lawang, 25 

tahun, “Saya melakukan jasa tanam bulu mata karena saya merasa 

bulu mata saya kurang terlihat di area mata saya, dengan adanya 

jasa tanam bulu mata dapat mempertebal bulu mata saya dan agar 

mata saya terlihat lebih hidup. Sehingga tidak perlu lagi 

menggunakan bantuan riasan di area mata, yang harus sibuk 

memakai eyeliner. eyeshadow, dan mascara demi hasil akhir 

yang menarik dan bagus. Dengan bulu mata lentik dan tebal 

penampilan mata terlihat indah dipandangdan mata sudah 

terlihat lebih hidup”.
70

 

Dikatakan oleh Desi, pegawai swasta di kabupaten Empat 

Lawang, 23 tahun “Saya melakukan jasa Tanam bulu mata 

karena saya ingin selalu tampak cantik kapan saja dan 

sudah tidak adalagi berbagai produk makeup mata, jadi terbebas 

dari kekhawatiran riasan luntur, seperti mascara dan eyeliner atau 

mata jadi seperti panda. Bahkan, saat bangun tidur, sudah tak ada 
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lagi tampilan mata lelah,yang ada wajah tetap terlihat segar dan 

menawan. Dengan penampilan yang senantiasa maksimal, tentu hal 

ini bisa meningkatkan rasa percaya diri saya”.
71

 

Dikatakan oleh Febrianti, warga desa Talang Banyu 25 

tahun. “ saya melakukan jasa tanam bulu mata eyelash extension  

amat sangat membantu menunjang karir saya sebagai penyanyi. 

Bahkan saya percaya diri akan penampilan saya yang sekarang 

semakin cantik dan menarik. Ditambah pemasangan eyelash 

estension yang nyaman disalon Istana Cantik ini, dan saya tidak 

khawatir atas bahan-bahan yang aman dan alat-alat steril yang 

digunakan.”
72

 

Extension bulu mata bisa menjadi pilihan yang praktis bagi 

yang tidak punya waktu banyak dan malas berlama-lama 

untuk dandan namun ingin tetap terlihat cantik. Extension bulu 

mata dapat bertahan dalam waktu sekitar 2-3 minggu, tergantung 

kualitas lem dan mutu pengerjaannya. Asalkan jangan terlalu 

sering terkena air, Jadi usahakan saat mencuci muka dilakukan 

secara perlahan, khususnya pada area yang dekat dengan mata. 
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Pada Salon Istana Cantik konsumen yang memakai jasa extension 

ini hanya untuk mempercantik diri mereka, dan tidak 

memperdulikan dampaknya. mereka melakukan tanam bulu mata 

di salon tersebut karena tanam bulu mata membuat dia lebih 

merasakan tampilan bulu matanya lentik, rasanya menyenangkan 

punya bentuk bulu mata yang selalu terjaga kelentikkannya, tanpa 

perlu menghabiskan waktu menjepit bulu mata, hingga memakai 

berulang kali mascara agar terlihat tebal. 

D. Pelaksanaan Eyelash Extension di Salon Istana Cantik Desa 

Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang 

1. Bahan dan Alat (Eyelash Extension) 

a. Bulu mata berbahan rambut manusia, sintesis, dan bulu 

angsa. Tipe bulu mata yaitu tipe J (lurus), tipe B (alami), tipe 

C (lentik), tipe D (lebih lenti). Ketebalan bulu mata yaitu 

0.10 MM. Panjang bulu mata 8 MM dan 12 MM.
73

 

b. Lem untuk bulu mata berfungsi untuk merekat bulu mata 

palsu ke perhelai kelopak mata. Cincin lem berfungsi untuk 

tempat lem eyelash dan membantu menghemat waktu 
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pencelupan lem ke bulu mata. Cleanser untuk eye make up 

berfungsi untuk menghilangkan lem Eyelash Extension 

dengan cepat. Kipas (Blower) berfungsi untuk mengeringkan 

lem bulu mata agar lem bulu mata cepat merekat. Primer 

berfungsi untuk memperkuat lem dan batang-batang bulu 

mata saat pemasangan Eyelash extension
 74

 

c. Tissu pembersih berfungsi untuk membersihkan dari kotoran 

yang ada berada di area mata. Remover berfungsi untuk 

membersihkan bulu mata dari sisa-sisa makeup dan kotoran 

lainnya.
75

 

d. Eyepatch berfungsi untuk menahan dan melindungi bulu 

mata bawah agar tidak menempel dengan bulu mata atas. 

Pinset berfungsi memasang dan memisahkan bulu mata. 

Kuas atau sikat bulu mata befungsi untuk merapikan bulu 

mata. Eyetape berfungsi supaya mata mudah dibuka dan  

supaya eyepatch tidak menempel ke area mata. Maskara 

khusus tanam bulu mata berfungsi lebih menebalkan bulu 

mata ketika pemasangan eyelash extension. Tetes mata 
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berfungsi bagi konsumen yang mengalami mata berwarna 

merah atau sakit akibat terkena lem bulu mata
76

 

2. Cara Pelaksanaan eyelash extension di Salon Istana Cantik Desa 

Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang 

a. Bersihkan terlebih dahulu di area pinggir mata dan bawah 

mata menggunakan tisu basah. Pasangkan eyepatch yang 

mengandung collagen agar merasa lembab dan dingin di area 

bawah mata agar lem bulu mata dan bulu mata ketika 

dipasang tidak menempel di bulu mata bawah.
77

 

b. pasangkan juga eyetape di atas eyepacks dalam tiga sisi yaitu 

pasang kiri, kanan, dan tengah. Fungsi dari tab yaitu agar 

ketika membuka mata, lem tidak menempel ke bulu mata 

bawah. Oleskan cleanser kebulu mata kita dengan cara tahan 

menggunakan vincet dan oleskan cleanser kebulu mata 

sampai ke akar bulu mata lalu keringkan. Tempelkan primer 
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bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan 

menggunakan blower.
78

 

c. Pasangkan bulu mata sesuai keinginan pelanggan, siapkan 

cincin lem bulu mata dan vincet, vincet untuk mengambil 

bulu mata dari lem bulu mata gunakan yang tidak tajam dan 

untuk memisahkan bulu mata gunakan vincet yang tajam. 

Lalu mulailah pasangkan bulu mata ke area batang bulu mata  

atau kekulit area bulu mata kita sehelai demi sehelai secara 

perlahan. Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan 

lem bulu mata menggunakan blower. Lepaskan eyetape dan 

eyepatch secara perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang 

ada di pinggir-pinggir bulu mata.
79

 

3. Bahaya Memasang Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) 

Penggunaan eyelash extension memiliki risiko yang tidak 

dapat diabaikan begitu saja. Bahaya yang bisa terjadi adalah 

iritas dan alergi ini bisa mengakiba tperekat yang digunakan 

dalam proses pemasangan bulu mata eyelash extension yang 

terkandung bahan kimia. Jika sampai mengenai kulit yang 
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sensitif, bahan kimia ini dapat memicu beberapa keluhan seperti 

ruam kemerahan pada kelopak mata, mata kemerahan, bahkan 

timbulnya benjolan seperti terisi air di seluruh permukaan wajah 

dan bisa mengakibatkan cedera mata, atau substansi lain yang 

terkandung dalam bulu mata palsu yang mungkin saja 

mengundang perkembangbiakan bakteri dan virus pemicu 

gangguan mata lainnya. 

Efek extension bulu mata yang selanjutnya adalah rontok 

bulu mata asli. Hal ini terjadi ketika bulu mata asli mengalami 

ketegangan akibat menahan beban berat yang berasal dari 

extension bulu mata palsu. Selain itu, kerontokan juga dapat 

terjadi karena sering mengucek-ngucek mata akibat tidak 

nyaman dengan bulu mata palsu yang dipasang. Dan bahaya 

lainnya bisa mengalami kebutaan meskipun jarang terjadi, 

apabila  tidak mengetahui jenis perekat yang digunakan, jenis 

bulu mata yang ditempelkan, serta keahlian dan kebersihan 

ketika melakukan proses tanam bulu mata ini, dan tidak berhati-

hati memasang eyelash extensio). Hal lain yang perlu 

diperhatikan bagi konsumen yang memang tanam bulu mata 

adalah tidak boleh sembarang mengucek mata, dilarang 

http://www.go-dok.com/bakteri-pengertian-macam-dan-strukturnya/
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menggunakan eye makeup remover berbahan minyak, tak boleh 

pakai produk rias mata waterproof, harus berhati-hati saat 

mencuci wajah, sampai tidak boleh tidur dengan wajah 

menghadap bantal.
80

 

Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa  eyelash extension merupakan suatu 

teknologi penanaman bulu mata agar bulu mata terlihat lebih 

cantik dengan keindahan bulu mata yang lebih lentik serta tebal 

dan membuat penampilan bulu mata semakin menarik dengan 

cara menanamkan perhelai bulu mata palsu ke kelopak mata 

menggunakan lem khusus tanam bulu mata, tetapi dari sisi lain 

melakukan eyelash extension menimbulkan banyak hal resiko 

bagi kesehatan bulu mata, dan membuat mata kita bisa terjadi 

alergi bahkan mengakibatkan kebutaan. Sebaiknya apabila kita 

ingin melakukan penanaman bulu mata kita harus lebih 

memperhatikan kesehatan bagi diri kita. 
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BAB IV 

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH JASA 

EYELASH EXTENSION PADA SALON ISTANA CANTIK DESA 

TALANG BANYU KECAMATAN TEBING TINGGI 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 

 

 

 

A. Tata Cara Berhias Bagi Wanita dalam Hukum Islam 

Islam sebagai agama yang selalu mengajarkan umatnya 

untuk selalu berpedoman kepada Al-qur‟an dan hadis yang 

mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengikuti ajaran yang 

dibenarkan dalam islam. Islam tidak melarang untuk seorang 

wanita mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri 

namun islam juga memberikan batas-batas dalam seorang wanita 

untuk berhias dan tidak berhias yang berlebihan hingga meniru 

kaum kafir. Islam mengajarkan adab berhias kepada kaum wanita. 

Tata cara berhias bagi para wanita telah diatur dalam agama 

Islam seperti pada ayat Al-Qur‟an berikut:
81
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 Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 

janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang 

(biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 

atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera 

mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-

saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau 

wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang 

yang beriman supaya kamu beruntung. 

 

Makna perhiasan wanita ada dua yakni, perhiasan yang 

tampak dan perhiasan yang tersembunyi. Perhiasan yang terlihat 

seperti pada wajah, mulai dari alis mata, bulu mata hidung serta 

bibir. Dan untuk perhiasan yang tersembunyi seperti, rambut 
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kepala, anting-anting, gelang kaki, dan leher wajib bagi wanita 

umtuk menutupnya dan tidak untuk ditampakan kecuali pada 

mahramnya. Mereka wajib menutupkan penutup kepala mereka 

sampai kedada sebagaimana penutup muka agar maksud hijab ini 

bisa tercapai dan janganlah mereka menampakan perhiasan dan 

kecantikan mereka kecuali pada suami. 
82

 

Dengan penjelasan ini bertentangan dengan bab 

sebelumnya yang mana mereka mengatakan bahwa alasan mereka 

memakai eyelash extension hanya ingin untuk mempercantik mata 

mereka. Adapun kaidah pertama yang harus diperhatike bagi 

wanita yang hendak berhias dan mempercantik wajah mereka 

adalah menghindari perbuatan tabarruj. 

Tabarruj menurut bahasa diambil dari kata al-burj (bintang 

sesuatu yang terang dan tampak) maknanya adalah berlebihan 

dalam menampakan perhiasan dan kecantikan seperti: bulu mata, 

alis, hidung, dan bibir serta yang lainnya. Menurut Fada Abdur 

Razak al-Qashir, Tabarruj lebih kepada menampakkan perhiasan 

dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat 

mengundang syahwat laki-laki. Arti tabarruj meliputi pengertian 
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berjalan melenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti 

mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, 

permata, dan sejenisnya. Kemudian kata tabarruj ini dipergunakan 

dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan 

bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau 

dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang 

dipakainya untuk umum.
83

 

Dan larangan berhias dan mempercantik diri bagi wanita juga 

terdapat di ayat berikut
84

 

                          

                    

       

 

 

 

Dan hendaklah kamu tetap di rymah dan janganlah kamu berhias 

dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu 

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan 

Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan 
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membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 
. 

B. Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata 

(Eyelash Extension) Di Salon Istana Cantik Desa Talang 

Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

 Sebelum penulis membahas tentang Fiqh muamalah terhadap 

jasa eyelash extension maka penulis terlebih dahulu akan 

membahas tentang hukum islam dan dari ilmu kesehatan 

mengenai eyelash extension. Dalam pandangan agama islam 

peraturan-peraturan kehidupan memang bisa didapatkan dari 

hadis dan firman Allah SWT. Ada banyak cara untuk bisa tampil 

cantik, salah satunya adalah dengan eyelash extension. Tanam 

bulu mata menjadi pilihan banyak wanita yang ingin tetap 

memiliki bulu mata yang indah, lentik dan tebal.  

 Tanam bulu mata adalah suatu proses penyambungan 

(extension) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu 

dengan bantuan lem khusus extension agar bulu mata tampak 

lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses pengerjaan biasanya 

memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Eyelash extension bisa 
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bertahan selama 1 – 3 bulan. Bulu mata ini terbuat dari rambut 

manusia, bulu hewan dan rambut sintesis
85

. 

Sejauh ini penulis dapati belum ada pendapat ulama tentang 

tanam bulu mata karena hal ini termasuk dalam persoalan hukum 

islam kontemporer namun penulis menemukan tentang 

penyambungan rambut palsu. Jika rambut disambung dengan bukan 

rambut manusia namun tergolong rambut yang suci atau tidak najis 

maka menurut pendapat para ulama bermazhab Syafi‟i hukumnya 

adalah haram jika perempuan tersebut tidak bersuami. Apa bila dia 

memiliki suami atau tuan, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, 

tidak boleh bedasarkan hadis-hadis. kedua, boleh. Ketiga, apabila 

dia melakukannya dengan izin suami atau tuan, maka boleh. 

Apabila tidak ada izin, maka haram.
86

 

Sedangkan Menurut madzhab Syafi‟i Imam Al-Laits,  An 

Qadi Iyadh, dibolehkan menyambung rambut dengan benang-

benang sutra yang berwarna sebab tindakan seperti itu tidak 

termasuk katagori menyambung rambut melainkan hanya sekadar 

berhias atau mempercantik diri. Adapun Imam Malik, Ath-Thabari 
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dan banyak ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut 

dengan hal apapun dilarang, baik disambungdengan rambut juga, 

wol, atau potongan kain. Hal itu berdasarkan hadis berikut  yang 

diriwatkan Imam Muslim dan Jabir,  

Lebih lanjut, al-Kasani (seorang ulama madzhab Hanafi) 

menyatakan makruh yang cenderung pada haram hukumnya bagi 

seorang perempuan yang menyambung rambut orang lain dengan 

rambut. Disamping itu seluruh organ organ tubuh manusia adalah 

benda yang terhormat sementara manfaat bagi tubuh yang terpisah 

darinya sama saja dengan menghina kehormatannya. Itulah 

sebabnya diharamkan juga tindakan menjual organ tubuh tertentu. 

Adapun menyambung rambut dengan rambut hewan atau bulunya, 

maka hukumnya boleh dikarenakan pada kondisi itu terjadi 

pemanfaatan, yaitu berhias diri dengan sesuatu yang bisa 

difungsikan untuk itu.
87

 

An-Nawawi berkata, “Inilah pendapat yang kuat dan 

terpilih. Hal ini telah dirinci oleh para ulama mazhab kita. Mereka 

mengatakan bahwa apabila seorang perempuan menyambung 

rambutnya dengan rambut manusia, maka hukumnya haram baik 
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rambut laki-laki ataupun rambut perempuan, baik rambut mahram 

dan suami maupun selain keduanya. Selain itu diharamkan untuk 

memanfaatkan rambut manusia dan anggota tubuh yang lain karena 

kemuliaannya. Rambut manusia, kukunya dang anggota tubuh yang 

yang lain harus dimakamkan. Apabila menyambung rambutnya 

dengan rambut selain manusia, jika rambut tersebut najis, seperti 

rambut bangkai dan rambut binatang yang tidak boleh dimakan 

dagingnya apabila terpisah darinya dalam keadaan hidup, maka 

hukumnya haram juga
88

. 

Akan tetapi dari penjelasan diatas penulis lebih cenderung 

mengenai  haramnya menyambung rambut secara mutlak dengan 

benda apapun baik potongan kain ataupun yang lainnya. Hal ini 

dikarenakan menimbang dua hadis berikut ini. 

ْرأةٌ بَِرأِسٓبَ َشئ ًَ ٌْ حَِصَم اْن ب  َزَجَر انُهبِىٌّ صهى َّللا ءنيّ ٔسهى ا  
“Nabi Shallahu‟alaihi wa sallam melarang seseorang 

perempuan untuk menyambung rambut kepalanya dengan 

sesuatu apapun” (HR Muslim non 2126 dari jabirbin 

Abbdillah).
89 

Disebutkan dalam riwayat Qatadah dalam Shahih 

Muslim, beliau melarang menggunakan zaur. Qatadah 
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menjelaskan, "Zaur adalah kain perca yang digunakan wanita 

untuk memperbanyak rambut.” Hadist ini merupakan dalil yang 

digunakan oleh jumhur ulama dan dikuatdengan hadis Jabir, 

“Rasulullah melarang wanita menyambung rambutnya dengan 

sesuatu” (HR Muslim)
90

 

Hadis yang kedua menjelaskan: Abu Hurairah 

meriwatkan bahwa seseorang perempuan datang kepada Nabi 

SAW dan berkata, “Wahai Rasullah, sesungguhnya aku 

memiliki seorang anak perempuasn yang akan menikah, 

sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. 

Apakah aku boleh menyambungnya?” 

ََْٓب قَبنَـْج : َجبَءِث اْيَر أَةٌ إِنَى  ُِْج ا بِى بَْكِر َرِضىَي َّللاُ َء َحِذىٌث أَْسًآَء بِ

ب أََصببَْخَٓب  ٌه نِي اْبَُت  ُءَريِّس  ِ إِ ثَْهَى فَقَبنَْج يَب َرثَُٕل َّللاه َٔ  ِّ انُّبِيِّ َصههى َّللّاُ َءنَْي

ِصهَتَ َحصْ  ْٕ ْسخَ ًُ اْن َٔ اِصهَتَ  َٕ ُ اْن ٌَ َّللاه َق َشْءُرَْب أَفَؤَِصهُُّ فَقَبَل َلَء ره ًَ بَتٌ فَخَ  
Diriwatkan dari Asma‟ binti Abu Bakar katanya: seorang 

wanita datang kepada nabi lalu berkata: „wahai Rasulullah 

Aku mempunyai seorang anak perenpuan yang bakal menjadi 

pengantin. Beliau pernah diserang penyakit campak, hingga 

rambutnya rontok. Bolehkah aku menyambungnya dengan 

rambut orang lain?” Rasulullah bersabda: “allah mengutuk 

orang yang menyambungkan rambutnya dengan rambut 

orang lain dan orang yang meminta supaya disambungkan 

rambutnya.”
91
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Dari penjelasan diatas telah adanya laknat untuk 

menyambung rambut dengan sesuatu yag lain karena 

menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah 

haram. Alasan diharamkannya hal ini adalah adanya unsur 

penipuan disebabkan merubah ciptaan Allah. Hal ini juga 

dikarenakan haramnya memanfaatkan rambut manusia karena 

terhormatnya manusia. Jadi eyelash extension dalam pengerjaan 

menanamkan rambut manusia, rambut hewan dan rambut 

sintetis ke area kelopak mata. Berarti perbuatan tersebut telah 

termasuk kedalam menyambungkan rambut dengan sesuatu 

yang lain yang telah diharam kan berdasarkan hadis di atas. 

Adapun menurut ulama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin 

hukum menggunakan bulu mata palsu walaupun dalam rangka 

berhias dihadapan suami dan dengan meletakan benang-benang 

berwarna hitam seperti rambut di atas bulu mata sehingga 

tampak lentik dan tebal yang dipakai untuk memperindah mata, 

tidak diperbolehkan karena terdapat kesamaan dengan 

menyambung rambut kepala, dan nabi telah melaknat wanita 
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yang menyambung rambut dan wanita yang minta 

disambungkan rambutnya
92

 

Adapun menurut ilmu kesehatan mengenai eyelash 

extention yaitu lembaga perlindungan konsumen Australia 

melaporkan temuan praktek memperpanjang bulu mata 

berkualitas buruk telah menyebabkan konsumen mengalami 

infeksi, iritasi bahkan pada kasus ekstrim sampai kehilangan 

bulu mata permanen. Temuan ini sejalan dengan peringatan 

yang diterbitkan oleh fakultas kedokteran mata inggris tahun 

lalu yang juga menyatakan praktek memperpanjang bulu mata 

beresiko memicu infeksi dan reaksi alergi. 

Perempuan juga harus tahu bahwa ekstensi bulu mata 

dapat menyebabkan rambut rontok sehingga mengakibatkan 

bulu mata menjadi sangat tipis. Memang, ikatan dokter mata 

Inggris telah memperingatkan bahwa “penggunaan berulang 

ekstensi bulu mata dapat menyebabkan traksi alopecia, suatu 

kondisi di mana rambut rontok karena ketegangan yang 

berlebihan ditempatkan pada batang rambut. Akibatnya, hal ini 
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dapat merusak folikel rambut, yang dapat memperlambat dan 

bahkan menghentikan produksi rambut.  

Bahkan penggunaan bulu mata palsu yang bersifat 

sementara juga dapat menyebabkan masalah. Ketika melepas 

bulu mata palsu juga dapat menghapus bulu mata asli, alopecia 

traksi mirip dengan yang disebabkan oleh ekstensi. Bulu mata 

palsu juga dapat mengumpulkan kotoran dan bakteri, 

menciptakan iritasi dan infeksi, dan reaksi pada lem dapat 

menyebabkan pembengkakan alergi dari kelopak mata seperti 

reaksi yang telah terjadi pada Chenoweth, bahwasannya pada 

area mata timbul seperti bibir yang membengkak. 

Beberapa dokter mata melaporkan melihat pasien dengan 

reaksi alergi dan infeksi sebagai akibat dari ekstensi bulu mata. 

“Kadang-kadang hanya iritasi dari lem yang digunakan dapat 

menyebabkan wanita untuk menggosok atau menarik pada bulu 

mata mereka,” kata Philip R. Rizzuto, MD, sekretaris 

komunikasi untuk American Academy of Ophthalmology. 

Kondisi ini disebut madarosis.
93

 

Dr. Nadiya Abdul Hamid Shalih, Konsultasi penyakit 
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mata berkata: melarang memakai kosmetik mata yang 

mengandung unsur kimia yang membakar dan berdampak buruk 

terhadap mata, merontokan bulu mata, radang dan bisul pada 

pelupuk mata dan semua bahan kimia yang dapat menyebabkan 

bahaya serius terhadap mata dan sekitarnya 
94

 

Jadi dalam suatu penanaman bulu mata objek yang 

bersangkutan itu dilarang dalam agama islam maupun dalam 

ilmu kesehatan. Karena akan menimbulkan kemudharatan bagi 

para konsumen yang memakai bulu mata palsu tersebut karena 

telah merubah ciptaan Allah Swt dan dapat menyakiti diri 

sendiri yang dapat merusak mata.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada 

penjelasan sebelumnya dan tata cara pelaksanaan eyelash 

extension dapat dipelajari apakah proses pelaksanaan jasa 

eyelash extension sesuai dengan Fiqh muamalah. Prosedur yang 

dilakukan untuk menanam bulu mata eyelash extension di Salon 

Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang. Terlebih dahulu pelanggan 

melakukan pemilihan bulu mata mana yang akan dipasangkan 
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dimata mereka, selanjutnya bersihkan diarea pinggir mata dan 

bawah mata menggunakan tisu basah dan tisu kering. Pasangkan 

eyepatch yang di area bawah mata agar lem bulu mata dan bulu 

mata ketika dipasang tidak menempel di bulu mata bawah. 

Pasangkan juga tab di atas eyepacks dalam tiga sisi yaitu pasang 

kiri, kanan, dan tengah. Oleskan cleanser kebulu mata dengan 

cara tahan menggunakan vincet dan oleskan cleanser kebulu 

mata sampai ke akar bulu mata lalu keringkan. Tempelkan 

primer bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan 

menggunakan blower. Pasangkan bulu mata sesuai keinginan 

pelanggan, siapkan cincin lem bulu mata dan vincet. Lalu 

mulailah pasangkan bulu mata ke area batang bulu mata  atau 

kekulit area bulu mata kita sehelai demi sehelai secara perlahan. 

Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan lem bulu 

mata menggunakan blower. Lepaskan tab dan eyepatch secara 

perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang ada di pinggir-

pinggir bulu mata. Dan mata terlihat lebih cantik dengan bulu 

mata yang tebal dan lentik. 

Berdasarkan tata cara yang sudah dipaparkan di atas, 

bahwasanya praktik pelaksanaan eyelash extension tersebut 
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tidak sejalan dengan hukum Islam. Hal ini berarti merubah 

ciptaan Allah SWT seperti dengan menyambung rambut palsu 

yang dilarang Allah SWT, tanam bulu mata ini juga 

menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dengan cara 

menyakiti mata. Perbuatan yang yang menyakiti diri sendiri di 

larang oleh Allah Swt. dan eyelash extension lebih banyak 

mengakibatkan kemudharatannya di banding manfaat yang 

didapat. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari 

pengerjaannya yang memakan waktu satu sampai dua jam. 

Mengenai bahan eyelash extension berupa lem dan bulu 

mata yang kita tidak ketahui halalnya produk tersebut dan lem 

yang menempel di kelopak mata terhadap sah tidaknya wudhu, 

kebanyakan konsumen yang melakukan tanam bulu mata 

(Eyelash extension)  tidak mengetahui hukum dari itu sendiri 

menurut pandangan Islam. ketika disinggungkan dengan urusan 

ibadah seperti wudhu. Mereka kebanyakan tidak mengetahuinya 

bahwasanya ketika ada sesuatu yang menghalangi air untuk 

mengenai kulit maka wudhunya tidak sah. 

Jadi Status Jasa eyelash extension di Salon Istana Cantik 

Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 
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Empat Lawang adalah bahwasanya para wanita yang melakukan 

eyelash extension kebanyakan hanya untuk mempercantik diri 

saja dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari 

eyelash extension  itu sendiri serta eyelash extension itu sendiri 

bertentangan dengan syarat ijārah yang tidak memperbolehkan 

objek ijārah itu bertentangan dengan syara‟. Dalam praktiknya 

eyelash extension tidak diperbolehkan dalam Islam atau 

bertentangan dengn syara‟ Al-Quran, dan hadis. Pada dasarnya 

pekerjaan yang dilakukannya sah menurut hukum, akan tetapi 

menurut hukum Islam bahwasanya suatu pekerjaan atau objek 

dari pekerjaan jasa tanam bulu mata tersebut tidak boleh karena 

bertentangan dengan syara‟ Islam mengajarkan kepada umat-

Nya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat 

usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama 

Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan 

bertentangan dengan aturan hukum Islam maka status jasa dan 

upah yang diterima itupun menjadi  haram pula, karna sesuai 

dengan kaidah-kaidah usul fiqh yang ke dua puluh  enam  yang 

berbunyi:   
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ب نُُّ َحُر َو ا حهَخب ُر ُِ  ًَ  َيب َحُر َو ا ْسخِْع

“Apa saja yang penggunaanya diharamkan berarti 

diharamkan pula memperolehnya”.
95

 

Dalam  mengerjakan pekerjaan eyelash extension  ini 

haram dan jelas telah dilarang dalam Islam karena telah 

mengubah ciptaan Allah. Islam mengadakan aturan aturan bagi 

keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga 

memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa 

memberi mudharat kepada orang lain. Dalam  pekerjaan tanam 

eyelash extension, bahwasanya efek mudharatnya lebih besar 

dari pada manfaatnya. 

Adapun larangan terkait salon-salon kecantikan yaitu 

salon-salon kecantikan yang ada mereka menghias rambut dan 

bagian tubuh pelanggannya dengan aksesoris-aksesoris ala orang 

kafir. Telah kita ketahui bersama bahwa perbuatan seperti itu 

diharamkan karena termasuk menirukan terhadap orang-orang 

kafir. Barang sengaja menyerupai suatu kaum, maka dia bagian 

dari mereka. Hal ini telah diriwayatkan secara shahih di dalam 
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hadis rasulullah.
96

 Pergi kesalon-salon kecantikan termasuk 

pemborosan harta tanpa adanya manfaat yang berarti. Bahkan 

termasuk menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang menimbulkan 

bahaya. 

Jadi menurut penjelaskan di atas memakai uang hasil yang 

objeknya dilarang adalah haram. Jasa dan upah dari objek eyelash 

extension jelas haram hukumnya dan tidak diperbolehkan dalam 

anjuran agama islam. Karena memakai eyelah extension itu 

kebanyakan mendapatkan kemudharatan dari pada manfaatnya. 

Jadi dari objek yang bersangkutan ini dilarang dalam agama 

islam dan ilmu kesehatan maka jasa yang sudah dipakai oleh 

salon tersebut haram pula, karena dalam kaidah fiqh sesuatu yang 

haram dipakai dan haram juga untuk diusahakan. Maka apapun 

yang dilakukan oleh pemilik salon tersebut menghasilkan jasa 

eyelash extension yang haram. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas 

tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam 

Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa 

Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat 

Lawang dapat disimpulkan faktor orang yang melakukan eyelash 

extension hanya ingin mempercantik diri mereka dengan tampilan 

bulu mata yang lebih lentik, tebal, dan memperindah mata agar 

lebih percaya diri. Tata cara pelaksanaan tanam bulu mata eyelash 

extension yang dilakukan di Salon Istana Cantik Desa Talang 

Banyu Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang yaitu 

suatu proses penyambungan (extension) atau penanaman bulu mata 

buatan berbahan dari rambut manusia, bulu hewan dan berbahan 

sintetis yang ditanamkan pada bulu mata asli satu persatu dengan 

bantuan lem khusus extension. a). Status jasa eyelash extension jika 

ditinjau dari objeknya menurut beberapa ulama di perbolehkan jika 

bahan dari bulu mata itu tidak menyerupai rambut manusia. b). 

Pendapat ulama yang lainnya mengharamkan secara mutlak tanam 

bulu mata tersebut berdasarkan hadis-hadis yang telah 
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diriwayatkan. c). Jasa atas pekerjaan tersebut jika ditinjau 

berdasarkan dari objeknya menjadi batal atau tidak sahnya nya jasa 

tersebut karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yakni 

mengenai barang yang halal sedangkan eyelash extension haram 

menurut hukum Islam. Jika bertentangan dengan aturan agama 

Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun haram sesuai 

dengan kaidah fiqh yang berbunyi “apa yang haram 

menggunakannya, maka haram pula mengambilnya”. 

B. Saran 

Adapun saran yang penyusun akan berikan dalam penyusunan 

skripsi adalah kepada Salon-salon kecantikan hendaknya dalam 

memberikan pelayanan jasa disesuaikan dengan Syariat Hukum 

Islam. Agar jasa yang kita kerjakan dan hasil pekerjaan yang kita 

lakukan diridhai Allah Swt. Kepada seluruh masyarakat khususnya 

kaum hawa agar lebih mengetahui apa manfaat yang penting bagi 

tubuh kita tanpa harus menyakiti diri kita dan lebih mensyukuri apa 

yang telah di berikan Allah SWT, lebih baik merawat dari pada 

mengubah ciptaan yang telah Allah Swt berikan kepada kita.  
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