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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Kata ijarah diderivasi dari bentuk fi‟il “ajara-ya’juru ajran”, 

Ajran memiliki makna dengan al-iwadh yang mempunyai arti ganti 

upah, dan juga dapat diartikan sewa atau upah. Secara istilah 

pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.
9
 

Ijarah adalah Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqih sunah, al ijarah 

berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh 

(ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara‟ ijarah berarti akad 

pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan 

pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan 

hak milik.
10

 

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu 

kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi‟iyah 

berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang 

mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti 

atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah 

dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik 

                                                           
9
 A.W, al-Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.9 

10
 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), hal. 228. 
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suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

pengganti.
11

 

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 

sendiri, dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, 

tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada 

penyewa.
12

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian 

bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang 

bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang 

lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan 

kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah 

ditentukan. Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah 

yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang 

memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa 

untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah 

ditentukan oleh syara‟ tanpa diakhiri dengan kepemilikan. 

 

 

                                                           
11

 Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah,…, hal. 121-122. 
12

 Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam 

Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 

hal. 55 
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2. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur‟an, 

Al-Hadis, dan Ijma‟ 

a. Al-Qur‟an 

 َوِإنْ  َعَلْيِهن   َضِيُقوالِتُ  ُىن   و ُتَضار   َوَل  ُكمْ  ُوْجدِ  ِمنْ  َسَكْنُتمْ  َحَيثُ  ِمنْ  ُىن   َأْسِكُنو

  فَاُتوُىن   َلُكمْ  أَْرَضْعنَ  فَِإنْ  ََحَْلُهن   َيَضْعنَ  َحّت   َعَلْيِهن   ْنِفُقوا فَأَ  ََحْلٍ  َلتِ  أُو ُكن   

َنُكمْ  وا ََتِرُ  َوأْ  ُأُجوَرُىن     أُْخَرى لَوُ  ِضعُ  َفَستُ رْ  تُْ  َسرْ  تَ َعا َوِإنْ  ِبَْعُروفِ  بَ ي ْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. (QS. Thalaq: 6)
13

 

 

 ِمْيُ  اْلَ  اْلَقِوي   َجْرتَ  اْسَتأْ  َمنِ  َخي ْرَ  ِإن   ِجْرهُ  اْسَتأْ  أََبتِ  يَا ِإْحَداُُهَا َلتْ  قَا

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

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

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." 

(QS. Qashash: 26)
14

 

 

  ِحَججٍ  ّنَ  اثََ  ُجَرّن  تَأْ  أَنْ  َعَلى َىاتَ ْيِ  ابْ َنَت   ِإْحَدى أُْنِكَحكَ  أَنْ  أُرِيدُ  ِإّنِ  قَالَ 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al Huda, 2002), Juz 28, 

hal. 560 
14

 Ibid., hal.386 
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  الل وُ  َشاءَ  ِإنْ  ّن  َسَتِجدُ  َعَلْيكَ  َأُشق   أَنْ  أُرِيدُ  َوَما ِعْنِدكَ  َفِمنْ  َعْشرًا أََْتَْمتَ  فَِإنْ 

 ِِلِيَ  الص ا ِمنَ 

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati 

kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-

orang yang baik". (QS. Qashash: 27)
15

 

 

b. Al-Hadis 

Dari „Aisyah Radhiallahu anhua (ia berkata) 

  َىاِديًا الِدْيلِ  َبِن  ِمنْ  َرُجلً  َبْكرٍ  َوأَبُو َوَسُلمْ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصُلى الن ِب   َجرَ  َواْسَتأْ 

  َفدَ  فََأِمَناهُ ,  قُ ْرْيشِ  ُكُفارِ  ِدْينِ  َعَلى َوُىوَ . بِاْلَِْدايَةِ  اْلَماِىرُ  واْلِِْريتُ . ِخِريًتا

  ِحَلتَ ْيِهَما ِبرَا فَأَتَاُُهَا لََيالٍ  َثَلثِ  بَ ْعدَ  ثَ ْورٍ  َغارَ  َواَعَداهُ وَ ,  رَاِحَلتَ ْيِهَما إِلَْيوِ  فَ َعا

 . . . فَاْرََتَلَ ,  َثَلثٍ  لََيالٍ  َصِبيَحةَ 

“Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam dan Abu Bakar 

menyewa (mengupah) seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-Dayl, 

penunjuk jalan yang mahir dan dia masih memeluk agama  orang 

kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan 

kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan 

kepadanya di gua tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari 

pada pagi hari Selasa. (HR. Al-Bukhari)”
16

 

 

                                                           
15

 Ibid., hal.386 
 
16

 Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263) Refrensi 

https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html, diakses 17 Juli 2019 

https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html
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Dari Ibnu „Umar Radhiallahu anhuma, ia berkata : 

“Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 ( جة ما ابن رواه) َعَرُقوُ  َيَِف   أَنْ  قَ ْبلَ  َأْجَرهُ  ِجي ْرَ  اْلَ  أَْعُطوا

  “Berilah upah kepada pekerja sebelum mengering keringatnya”.
17

 

c. Ijma‟ 

 Mengenai disyari‟atkannya ijarah umat Islam pada sahabat telah 

berijma‟ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. 

Semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang 

membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun ada beberapa orang 

diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. 

 Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di 

seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash 

yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam 

Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada 

keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang 

satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.  

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi 

keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia 

bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena 

itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu 

                                                           
17

 Shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1980)], Sunan Ibni Majah (II/817, no. 2443) 

Refrensi https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html, diakses 17 Juli 2019 

 

https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html
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bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta 

termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.
18

 

 

 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri 

dari ijab dan qabul tersebut. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah 

dengan adanya ijab dan qabul tersebut, baik dengan lafadh yang 

menunjukan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun 

ijarah rukun ijarah terdiri dari mu’jir dan musta’jir (pihak yang 

melakukan akad ijarah), Shighat (ijab-qabul), manfaat, ujrah (upah). 

Adapun mengenai syarat  ijarah yang harus dipenuhi oleh 

mu’jir dan musta’jir sama dengan syarat akad lainya yakni, keduanya 

harus berakal dan dewasa.  Namun kalangan ulama berbeda pendapat 

mengenai keabsahan orang yang belum dewasa bertindak sebagai para 

pihak dalam akad ijarah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (mumayyiz) dapat 

berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat 

harus ada izin dari walinya. Karena akad ijarah seorang anak yang 

belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan) sampai ada izin dari 

walinya. 

                                                           
18

 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah,(Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hal.79. 
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Sedangkan Ulama Syafi‟iyah dan Hambaliyah berpendapat 

bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap 

dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang 

menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. 

Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan 

para pihak yang melakukan akad ijarah, syarat-syarat tersebut antara 

lain:  

a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa 

merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang 

dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya. 

b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat 

yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, 

dengan cara melihat benda yang akan desewakan atau jasa yang 

dikerjakan, serta mengetahui masa pengerjaannya. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sewa atau 

imbalan jasa, menurut kesepakatan ulama adalah sewa itu harus berupa 

barang atau benda dan juga bentuk jasa yang bernilai. Menurut ulama 

Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh 

sama dengan manfaat yang dijadikan objek ijara. Misalnya sewa 

rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain, menurut jumhur ulama 

praktek seperti itu merupakan praktik yang mengandung riba fadhl 
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(ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak lain). Tetapi ulama 

Syafi‟iyah memperbolehkan adanya proses sewa seperti di atas.
19

 

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus di penuhi 

berkaitan dengan manfaat atau objeka akad ijarah, yaitu: 

a. Manfaat yang akan dijadikan objek ijarah harus diketahui dengan 

pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya. 

b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Sebab itu, 

ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan 

benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman 

serikatnya, karena manfaat tidak dapat terpenuhi. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, diperbolehkan menyewakan barang milik 

bersama, karena pada barang atau benda tersebut terdapat manfaat, 

dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau 

membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya. 

c. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh 

menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang 

dilarang syara‟, misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau 

pelacuran dan lain-lain.
20

 

4. Macam-macam Ijarah 

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah maka, 

ijarah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

                                                           
19

 Ibid, hal.82 

20
 Ibid., hal.83 
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a. Ijarah ‘ala al-manafi‟, yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah 

manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau 

motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam ijarah tidak 

diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara‟. Dalam 

hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad ijarah ini 

dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiya, akad 

ijarah ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang 

dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak 

dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan 

harus dilihat tertebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat 

tersebut. Sementara ulama Syafi‟iyah dan Hambaliyah berpendapat 

bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah 

terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap 

menjadi barang sejak ijarah terjadi. Karena akad ijarah memiliki 

sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasanya 

penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan 

keperluanya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan 

kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak 

barang yang disewakan.
21

 

b. Ijarah ‘ala-‘amaal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. 

                                                           
21

 Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah,…, hal.134 
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Akad ijarah ini sangat terkait dengan maslah upah mengupah. 

Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan 

atau buruh (ajir). Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

ajir khass dan ajir musytarak.  

Pengertian ajir khass adalah pekerja atau buruh yang 

melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang 

telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada 

orang lain dapat digolongkan dalam akad ijarah khass ini. Jumhur 

ulama mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menyewa 

istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut 

merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, 

suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia 

menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri 

untuk menyusukan anaknya. Namun jumhur ulama sepakat 

membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi 

wanita lain. 
22

 

Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, 

perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak 

yang akan disusui dan juga tempat menyusuinya di rumah sendiri 

atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia 

tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini 

                                                           
22

 Ibid., hal.135 
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dinilai sebagai ajir khass (pekerja khusus). Adapun ajir musytarak 

adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat 

oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, 

misalnya pengacara dan konsultan. Pembagian ajir seperti diatas 

mempunyai akibat terhadap tanggung jawab wasing-masing. Ajir 

khass, menurut jumhur ulama madhab tidak bertanggung jawab 

atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada 

majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. 
23

 

Adapun dalam ajir musytarak, para ulama berbeda 

pendapat menurut kelompok Hanafiyah dan Hamballiyah bahwa 

ajir musytarak sama dengan ajir khass dalam tanggung jawabnya. 

Menurut ulama Malikiyah, ajir musytarak harus bertanggungjawab 

sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan 

objek pekerjaannya.
24

 

5. Ujrah  

Dalam ijarah upah disebut dengan ujrah. Ujrah di dalam kamus 

perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta 

atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam bahasa Arab 

mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga 

pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah 

yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad ijarah 

selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut 

                                                           
23

 Ibid., hal.136 
24

 Ibid., hal.137 
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juga dengan ujrah. Namun di dalam perbankan nama lain dari ujrah 

diantaranya adalah upah atau imbalan (fee). 
25

 

Syarat ujrah untuk sahnya ujrah, sesuatu yang dijadikan 

sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah 

menetapakan syarat ujrah, yaitu:  

a. Ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam 

pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan diketahui. 

b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dangan uang sesuai 

dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka 

ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia 

berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara‟. 

Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan 

yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, 

upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam 

pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan 

riba nasi`ah. 

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak 

memperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, 

kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-

faktor yang menyebabkan ijarah menjadi fasakh, antara lain: 
26

 

                                                           
25

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 

1,hal. 277 
26

 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, …, hal.88 
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a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada 

di tangan menyewa (musta’jir). Benda yang di sewakan rusak 

seperti rumah yang di sewa roboh, atau binatang yang disewa mati, 

atau benda yang diijarahkan rusak, misalnya baju yang diupahkan 

untuk dijahit dan tidak mungkin untuk diperbaikinya. Menurut 

jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak 

dapat memfasakh ijarah, karena ahli warisnya dapat menggantikan 

posisinya, baik sebagai mu’jir atau sebagai musta’jir. Namun 

ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad ijarah berakhir karena 

kematian salah satu pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah 

menambahkan, bahwa benda ijarah tidak boleh dijual kecuali atas 

izin musta’jir, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu 

disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.
27

 

b. Terpenuhinya manfaat benda ijarah atau selesainya pekerjaan dan 

juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada 

alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa ijarah terhadap 

tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa 

panennya. Dalam kondisi seperti ini, status benda ijarah masih 

berada ditangan penyewa (musta’jir) dengan syarat dia harus 

membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (mu’jir) sesuai 

kesepakatan. 
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Pada masa ijarah telah berakhir, musta’jir harus 

mengembalikan benda ijarah kepada mu’jir. Apabila benda ijarah 

berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada 

pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, musta’jir harus 

menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika 

benda ijarahnya berupa tanah pertania, maka tanah tersebut 

diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.
28

 

B. Gigi Kelinci 

1. Pengertian Gigi Kelinci 

Gigi kelinci sebenarnya adalah veneer. Veneer adalah sebuah 

bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada 

sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan atau 

pewarnaan intrisik. Veneer terbuat dari bahan komposit, porselen atau 

bahan keramik. Veneer yang terbuat dari bahan porselen mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan veneer tebuat dari bahan resin 

komposit yang lebih tipis, yaitu memiliki warna yang stabil mirip 

seperti gigi asli dan daya tahan terhadap abrasi yang tinggi sehingga 

mapu bertahan selama bertahun-tahun. Indikasi umum veneer untuk 

gigi yang mengalami permukaan yang rusak, perubahan warna, abrasi 

atau erosi, patah, rusak, tidak sejajar atau tidak rata, tidak teratur 

bentuknya, atau yang memiliki celah dan restorasi yang buruk.
29
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Namun sekarang ini banyak sekali pasien  menginginkan nilai 

kosmetik yang baik untuk penampilan dan untuk meningkatkan nilai 

rasa percaya diri, sehingga pada tahun 2012 sampai sekarang ini terjadi 

tren gigi kelinci sehingga banyak permintaan dari pasien untuk 

merubah gigi bagian depan atas dibuat lebih panjang maka 

pemasangan veneer pun dibuat lebih panjang menyerupai gigi seekor 

hewan kelinci, karena penampilan tersebut dinilai sangat imut dan 

manis sehingga meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi.  

2. Sejarah Veneer Gigi Kelinci 

Veneer porselen telah ada sejak akhir tahun 1920-an 

dikenalkan oleh seorang dokter gigi asal California datang dengan cara 

untuk meningkatkan senyum pasien bintang Hollywood-nya. Dokter 

tersebut bernama Charles Pincus, dia adalah penemu topi gigi akrilik 

yang sesuai dengan gigi orang yang ada.  Bintang-bintang film 

Hollywood pada masa itu akan mengenakan topi gigi akrilik tersebut 

saat adegan film, lalu melepasnya setelah adegan tersebut selesai. 

Itulah awal mula veneer diperkenalkan, yang digunakan untuk 

penyempurna senyuman orang.
30

 

Pada tahun 1920an dan 1950an, orang-orang biasa mulai 

menggunakan veneer untuk membantu senyuman mereka, terutama 
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dalam menghadapi penyakit gigi keropos ataupun orang yang sedang 

kehilangan gigi. Di tahun 1950an dokter gigi mengikatkan veneer gigi 

pada gigi, namun hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menyatukan 

gigi asli dan veneer tersebut. Ditahun berikutnya Michael Bunocore 

menemukan prosedur untuk mengikis gigi dengan asam ringan 

prosedur ini akan menciptakan permukaan yang bisa diikat oleh ikatan 

agen, membuat veneer jauh lebih permanen dan menarik. 

Pada tahun 1980an pemasangan veneer berganti dengan 

menggunakan bahan komposit dan poselen seperti yang kita ketahui 

saat ini. Pada tahun 1982 Simonsen dan Calamia melakukan penelitian 

dan mengungkapkan bahwa porselen dietsa dengan asam hydrofluoric 

dan kekuatan ikat dapat dicapai pada resin komposit dan juga pada 

porselen, yang diperkirakan dapat menahan porselen tetap berada di 

permukaan gigi secara tetap. Veneer menjadi sangan mudah dipasang 

dan terjangkau, yang membuat pemasangan veneer ini menjadi sangat 

popular bagi orang-orang yang memiliki masalah pada gigi dan mulut. 

Saat ini dengan perkembangan bahan bonding yang lebih baik dapat 

menjadikan suatu restorasi bertahan lebih lama di dalam rongga mulut 

sekitar 10-30 tahun , dan dapat diganti akibat retak, bocor, diskolorasi, 

fraktur, rusak akibat karies, pengerutan gingival dan rusak akibat jejas 

ataupun penggeridaan.
31

 

3. Dasar Hukum Jasa Gigi Kelinci 
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Dalam Undang-Undang nomer 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Bagian kedua belas pasal 93 (1) menjelaskan bahwa 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut  dilakukan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

peningakatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan 

penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi, oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, 

terintegrasi dan berkesinambungan. (2) Kesehatan gigi dan mulut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan 

kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, 

usaha kesehatan gigi sekolah.
32

 

Dari sini kita tahu bahwa veneer merupakan salah satu bentuk 

peningkatan kesehatan gigi dan  pengobatan terhadap gigi yang 

mengalami  permukaan yang rusak, perubahan warna, abrasi atau 

erosi, patah, rusak, tidak sejajar atau tidak rata, tidak teratur 

bentuknya, atau yang memiliki celah dan restorasi yang buruk dengan 

menggunakan jasa pelayanan kesehatan dari seseorang yang ahli di 

bidang kesetahan gigi. Dengan menggunakan veneer maka masalah 

gigi tersebut dapat terobati dengan melapisi bagian gigi yang 

mengalami kerusakan dengan menggunakan bahan resin komposit dan 

porselen. 

4. Jenis- jenis Metode Pemasangan Gigi Kelinci 
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Dalam pemasangan veneering gigi kelinci tidak boleh terlalu 

panjang, tidak boleh menyalahi batas-batas ukuran proposional gigi. 

Kisaran ukuran gigi kelinci yang terbaik adalah maksimal 0,8 mm. 

Macam metode pemasangan gigi kelinci ada dua yaitu  direct dan  

indirect.  

a. Direct adalah metode yang dilakukan secara langsung di dalam 

mulut pasien menggunakan bahan resin komposit. Metode Direct 

terbagi atas 2 tipe:
33

 

1) Partial diindikasikan untuk restorasi sebagian permukaan gigi 

atau area yang mengalami perubahan warna  karena faktor 

intrinsik. 

2) Full diindikasikan untuk restorasi seluruh permukaan gigi  atau 

area yang mengalami perubahan warna karena faktor intrinsik 

yang melibatkan sebagian besar permukaan fasial gigi dengan 

mempertimbangkan umur pasien oklusi dan kebersihan mulut. 

b. Indirect adalah metode pemasangan gigi kelinci yang di buat di 

luar mulut dan dilekatkan ke permukaan labial gigi anterior. 

Metode indirect memerlukan kerjasama dengan tekniker 

laboratorium kedokteran gigi sehingga membutuhkan waktu yang 

lama untuk proses pembuatannya. Biasanya teknik ini terbuat dari 

bahan porcelain dan keramik. Teknik ini membutuhkan pelekatan 

pada enamel dengan bantuan bahan adhesive dan light-bcure self 
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adhesive semen. Metode indirect ini memang membutuhkan waktu 

untuk proses pembuatan yang lama tetapi, metode indirect 

memiliki  keunggulan, yaitu:
34

 

1) Vaktor keindahan yang lebih baik, karena membutuhkan seni 

dan perhatian yang khusus dalam pembuatannya. 

2) Memiliki kekuatan pelekat yang lebih baik dapat bertahan 

selama bertahun-tahun. Terutama yang terbuat dari bahan 

porcelain. 

5. Manfaat dan Resiko Pemasangan Gigi Kelinci 

Manfaat veneering gigi kelinci dapat meningkatkan kesehatan 

gigi dan  pengobatan terhadap gigi yang mengalami  permukaan yang 

rusak, perubahan warna, abrasi atau erosi, patah, rusak, tidak sejajar 

atau tidak rata, tidak teratur bentuknya, atau yang memiliki celah dan 

restorasi yang buruk. Sehingga orang yng memiliki gigi yang rusak 

dapat menikmati bentuk gigi yang utuh, sehat dan meningkatkan rasa 

percaya diri untuk kembali tersenyum.  

Resiko veneering gigi kelinci hasil veneer bias saja tidak sesuai 

harapan, seperti mudah copot, pecah, semen yang bocor, sehingga 

menimbulkan bau mulut yang tak sedap. Ini dapat terjadi jika 

pemasangan tidak dilakukan dengan presisi, tidak melakukan 

perhitungan dengan tepat. Veneer yang mengalami kerusakan tidak 
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dapat diperbaiki lagi. Gigi menagalami ngilu berkepanjangan akibat 

pengasahan gigi atau pengikiran gigi apada saat pemasangan veneer.
35

 

6. Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Dalam Perspektif Fiqh Muamalah 

Gigi kelinci adalah veneer. Veneer adalah lapisan tipis yang 

ditempelkan secara permanen pada permukaan gigi. Proses 

penempelannya hampir mirip dengan pemasangan kuku palsu, bedanya 

veneer dilakukan pada gigi. Veneer dilakukan untuk menutupi warna 

gigi yang kuning sehingga didapatkan gigi putih yang bersih dan 

menutup renggang diantara jajaran gigi serta memperbaiki gigi yang 

patah atau keropos.  

Apabila veneer digunakan sebagai pengobatan, seperti untuk 

menguatkan gigi yang terkena karies atau mengembalikan bentuk gigi 

yang patah karena kecelakaan maka veneer diperbolehkan berdasarkan 

apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdurrahman bin Tharafah 

bahwa kakeknya „Arfajah bin As‟ad terpotong hidungnya pada hari al 

Kulab lalu dia mengambil hidung perak namun ia menjadi busuk lalu 

Nabi saw memerintahkannya agar mengambil hidung emas. Namun, 

apabila veneer ini digunakan hanya untuk tujuan kecantikan seperti 

halnya veneer yang di bentuk menyerupai gigi kelinci maka yang 

nantinya malah akan jatuh pada hal tabarruj, maka jelas tidak 

diperbolehkan. Merenovasi gigi untuk tujuan kecantikan termasuk 

haram. Hal ini terkategori dalam perilaku mengubah-ubah ciptaan 
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Allah yang merupakan salah satu perilaku setan. Seperti firman Allah 

SWT, 

 الل وِ  َخْلقَ  فَ َليُ َغِيُن   َوََلُمَرن  ُهمْ  اْلَنْ َعامِ  آَذانَ  فَ َلُيَبِتُكن   ن  ُهمْ  َوَلَُمرَ  َوَلَُمنِ يَ ن  ُهمْ  َوَلُِضل ن  ُهمْ 

ًنا ُخْسرَانًا َخِسرَ  فَ َقدْ  الل وِ  ُدونِ  ِمنْ  َولِي ا الش ْيطَانَ  يَ ت ِخذِ  َوَمنْ     ُمِبي ْ

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka 

benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah 

ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa 

yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah maka 

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS an-Nisaa‟ [4]: 

119).
36

 

 

Rasulullah bersabda: 

  لِْلخْسنِ  َواْلُمتَ َفل َجاتِ  َواْلُمتَ َنم َصاتِ  ِمَصاتِ  َوالن ا ِِشَاتِ  َواْلُمْستُ وْ  تِ  اِِشَا اْلوَ  الل وُ  َلَعنَ 

 الل وِ  َخْلقَ  اتِ  اْلُمَغيِ رَ 

 “Allah telah melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang 

yang dibuatkan tato, orang yang mencabut bulu mata, orang yang 

minta dicabut bulu matanya dan orang-orang yang meregangkan gigi 

demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” ( HR. Muslim).
37

 

 

Bagi seseorang yang telah memakai veneer untuk hal 

penyembuhan, maka jika ia meninggal veneer tersebut tidak wajib 

untuk dilepaskan selama bahan yang digunakan adalah bahan yang 

suci dan tidak ada sedikitpun najis di dalamnya. Tetapi bagi seseorang 

                                                           
36

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al Huda, 2002), Juz 4, 

hal.78 
37

 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih 

Muslim, (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), no. 3966, hal. 609 



30 

 

yang memakai veneer demi kecantikan, wajib dilepaskan jika ia 

meninggal. Pelakunya yang mengubah bentuk giginya ini diistilahkan 

dengan al-Mutafallijaat. Mereka adalah orang yang mengubah bentuk 

gigi baik dengan cara dikikir, disambung, atau direnggangkan dengan 

tujuan semata-mata untuk kecantikan. Adapun orang yang tujuannya 

untuk pengobatan atau memperbaiki kerusakan giginya, tidak termasuk 

dalam golongan ini.    

Dalam fiqh muamalah salah satu syarat sah ijarah yaitu 

mengenai manfaat yang menjadi objek akad harus ada manfaat yang 

dibolehkan oleh syara‟, jika dalam syarat sah ijarah tersebut tidak 

terdapat manfaat yang diperbolehkan oleh syara‟, maka dalam sistem 

pengupahannya adalah haram. Jasa pemasangan gigi kelinci dapat 

didiharamkan jika pemasangan tersebut hanya dipergunakan untuk 

mempercangtik penampilan saja dan juga dapat diperbolehkan jika 

pemasangan tersebut digunakan untuk pengobatan, misalnya untuk 

orang yang mengalami kerusakan gigi pada bagian depan sehingga 

membuat kesulitan untuk makan, dan dari pemasangan veneer ini 

dapat membatu fungsi gigi dalam mengunyah hal ini pun 

diperbolehkan oleh syara‟.  

C. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka 

perludiuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian 

lain. Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 
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penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, 

antara lain: 

Octarina, “Pengaruh Durasi Sandblasting Pada Permukaan 

Restorasi Veneer Resin Komposit Terhadap Kuat Rekat Resin Semen 

Dengan Email Gigi”. Skripsi ini membahas tentang Sandblasting (proses 

penghalusan, pembentukan dan pembersihan permukaan keras dengan 

menembakkan partikel padat pada permukaan keras menggunakan 

kecepatan tinggi, efeknya mirip dengan peggunaan kertas amplas), 

mengetahui pengaruh durasi Sandblasting Pada Permukaan Restorasi 

Veneer Resin Komposit (restorasi direk atau indirect biasanya di gunakan 

untuk mengganti kerusakan gigi) Terhadap Kuat Rekat Resin Semen 

(bahan yang sifat fisiknya serupa dengan warna gigi asli yang dapat 

berikatan secara kimia dengan struktur gigi) Dengan Email Gigi. 
38

 

Persamaan penelitian yang penulis buat adalah membahas tentang gigi 

kelinci yaitu pemasangan veneer yang ukuranya di buat lebih panjang 

menyerupai gigi kelinci. Pebedaannya penelitian ini meneliti pengaruh 

durasi Sandblasting Pada Permukaan Restorasi Veneer Resin Komposit 

Terhadap Kuat Rekat Resin Semen Dengan Email Gigi, sedangkan 

penelitian yang penulis buat mengenai jasa pemasangan gigi kelinci di 

Salon AH Tulungagung dalam perspektif fiqh muamalah. 
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Andi Nurfaizah AT, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap 

Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Praktek Tukang Gigi”. Skripsi ini 

membahas tentang perlindungan hukum konsumen  yang melakukan 

perawatan gigi pada tukang gigi dan mengetahui tanggung jawab 

pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktek jasa tukang gigi 

yang merugikan dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan 

sehingga konsumen mendapatakan pelayanan yang bermutu dana man 

bagi kesehatan. Untuk melindungi masyarakat Pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Pada 

dasarnya tukang gigi hanya di perbolehkan membuat dan memasang gigi 

tiruan dari bahan akrilik saja, namun pada kenyataannya banyak tukang 

gigi yang melakukan pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, dan 

perawatan gigi lainya yang biasa dilakukan oleh dokter.
39

 Persamaan 

penelitian yang penulis buat mengenai jasa perawatan gigi. Dan perbedaan 

nya adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum 

konsumen atas pelayanan dan jasa praktek tukang gigi, sedangkan 

penelitian yang peneliti buat mengenai jasa pemasangan gigi kelinci di 

Salon AH Tulungagung dalam perspektif fiqh muamalah. 

Dini Asrianti, “Pemahaman Hadist Larangan Perempuan Megikir 

Gigi”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman hadis mengenai larangan 
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perempuan merubah ciptaan Allah seperti mengikir gigi. Mengikir gigi 

yang dimaksud adalah agar gigi terlihat proposional dengan melakukan 

mengikir gigi untuk merapikan  gigi bagi yang giginya tidak rata, sehingga 

hasilnya gigi akan terlihat agak renggang, rapi, dan indah. Praktek 

mengikir gigi ini dilarang oleh Allah SWT dan Rosulnya. Bahkan Allah 

Melaknat siapa saja yang mentato dan yang meminta untuk ditato, 

mencabut alis mata dan yang meminta untuk di cabut, mengikir dan yang 

meminta untuk dikikir giginya..
40

 Persamaan penelitian yang peneliti buat 

mengenai hukum dalam melakukan mengikir gigi (merenggangkan gigi). 

Perbedaannya Penelitian ini membahas tentang pemahaman hadist 

mengenai larangan perempuan mengikir gigi, sedangkan penelitian yang 

peneliti buat mengenai jasa pemasangan gigi kelinci di Salon AH 

Tulungagung dalam perspektif fiqh muamalah. 

Zaenal Mustofa, “Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap 

Hukum Dan Jasa Pemasangan Behel”. Skripsi ini membahas tentang 

pandangan ulama NU Ponorogo terhadap jasa pemasangan behel, melihat 

berbagai factor menyebabkan kelainan dan penanganan ortodontik karena 

alasan medis tersebut di perbolehkan dalam Islam, sebab Islam 

menganjurkan untuk berobat bila terjadi kelainan dan ketidak harmonisan 

pada fisik dan psikis.  Berdasarkan pandangan para ulama NU Ponorogo 

terhadap penggunaan behel ada dua yaitu boleh apabila penggunaannya 
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bertujuan untuk pengobatan dan haram apabila penggunaan behel 

bertujuan untuk merubah penampilan atau demi kecantikan semata.
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Persamaan penelitian mengenai kepastian hukum mengenai suatu jasa 

perawatan gigi. Perbedaan penelitian ini meneliti terntang pandangan 

Ulama NU Ponorogo terhadap hukum dan jasa pemasangan behel, 

sedangkan yang penelitian yang peneliti buat membahas tentang jasa 

pemasangan gigi kelinci dalam perspektif fiqh muamalah di Salon AH 

Tulungagung. 

                                                           
41

 Yusuf Amrullah, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Pemasangan Kawat 

Gigi di Rumah Sakit  Uumum Haji Surabaya”, Skripsi (Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), http://digilib.uinsby.ac.id/30877/ , diakses tanggal 16 Juni 

2019. 

http://digilib.uinsby.ac.id/30877/



