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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini telah memasuki era globalisasi (the age of globalization),

dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an. Era ini

ditandai, diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang

ekonomi. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan

menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian

internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan

membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional

secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-

produk global ke dalam pasar domestik.1 Artinya kegiatan ekonomi dunia

tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi,

akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung

satu sama lain.2 Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena

perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian

melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam hal

transaksi (muamalah) kepada semua pihak, termasuk umat Islam.

1 Wikipedia, Globalisasi, diakses pada tanggal 10 Februari 2012 dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Globalisasi_perekonomian.

2 Jan Pronk (2001), “Globalization: A Developmental Approach”, dalam Jan Nederveen
Pieterse (ed.), Global Futures, Shaping Globalization, London: Zed Books, h. 43 dalam Nur
Kholis, Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer,
Yogyakarta: UII, hlm. 1
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Menurut Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave (1980) bahwa di

era millenium ketiga, teknologi akan memegang peranan yang signifikan

dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

modern ini akan mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja

manusia. Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet

(interconection networking) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer.

Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia,

baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.3

Akibat dari kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar

terhadap sistem perekonomian dan perdagangan. Salah satu akibat itu adalah

munculnya sistem perdagangan Valuta Asing (Valas)/Sharf yang lebih dikenal

dengan sebutan Foreign Exchange (Forex) dalam bentuk e-trading, sebuah

bisnis yang terhubung secara elektronik (internet).

Saat ini Forex telah menjadi trand yang mewabah dan menarik perhatian

banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya. Jika dibandingkan

dengan instrumen lain seperti saham atau opsi (options), tingkat lukuiditas

(perputaran harian) Forex jauh lebih tinggi, di mana mencapai strader USD 5

trillion (USD 5.000.000.000.000) per hari sehingga memungkinkan terjadinya

transaksi setiap saat.4

Sebagai suatu sistem muamalah yang baru muncul, forex dapat

dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena

3 Esther Dwi Magfirah, Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce,
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.phpArsip Artikel, accessed tanggal 25 November
2012.

4 Secundo Lee, Deny Rahardjo, The “Lazy” Way of Forex Trading (Yogyakarta: Pohon
Cahaya, 2011),  hlm. 5



3

itu, status hukumnya bersifat ijtihadiyyah yaitu masalah hukum yang tidak

mempunyai referensi nash hukum yang pasti sehingga dibutuhkan usaha untuk

melihat dengan cermat pola dan mekanisme forex sehingga ia bisa

diklasifikasikan ke dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut

Islam.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkembangan tehnologi

informasi, telah membawa dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi,

sosial , budaya dan politik. Hal itu justru menjadi tantangan bagi dunia hukum

Islam, di mana perkembangan tersebut telah melahirkan model transaksi baru

dalam dunia perdagangan.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis kemudian tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE

(FOREX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas

dalam penulisan ini adalah bagaimana hukum transaksi Foreign Exchange

(Forex) menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum dari praktek transaksi Foreign Exchange

(Forex) menurut hukum Islam.
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D. Manfaat Pemelitian

a. Bagi Penulis pribadi, untuk memperluas wawasan dan cakrawala berfikir

serta sebagai ilmu pengetahuan dalam studi hukum Islam, sekaligus sarana

belajar dan berkarya.

b. Bagi Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah

Malang, penulisan ini bisa dijadikan referensi guna memperkaya khazanah

kepustakaan mahasiswa, serta bisa dijadikan bahan acuan untuk penulisan

lebih lanjut yang lebih kritis representatif dan luas.

c. Bagi Masyarakat secara luas, penulisan ini bisa dijadikan sebagai wahana

informasi kepada para traider / investor / masyarakat pada umumnya

supaya lebih teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi dalam pasar valuta

asing atau forex.

E. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya permasalahan ini perlu mendapatkan jawaban. Jawaban

yang dimaksud tidak cukup atas penilaian subyektif Penulis, melainkan harus

didukung oleh hasil penelitian. Agar hasil penelitian benar-benar sesuai

dengan data yang diinginkan, maka diperlukan sebuah metode penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendelitian

Metode peneitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga penelitian

hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan
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sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in

books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan patokan perilaku manusia yang diaggap pantas.5

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Broker Master Forex Cabang Malang

yang berlokasi di Jalan Semanggi Timur Kav. 4 No. 4B Sukarno-Hatta

Malang, dengan pertimbangan bahwa Master Forex Cabang Malang

adalah salah satu Broker atau perusahaan pialang yang menghubungkan

para Traider dengan Pasar Uang Dunia.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tediri dari:

Data Primer; yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari

penelitian lapangan (field research) terhadap:

a) Pengelola Master Forex Indonesia Cabang Malang, guna

mendapatkan berbagai data yang diperlukan seperti halnya metode

dan bentuk transaksi.

b) Traider atau Pelaku Traiding Forex

c) Ulama dalam hal ini yang menguasai ilmu fiqih guna melengkapi

data-data tentang hukum Islam dari penelitian skripsi ini.

Data sekunder; yaitu data-data yang diperoleh dengan cara melakukan

studi kepustakaan melalui pengumpulan sejumlah keterangan dari buku-

5 Muslan Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. (Malang: UMM Pres.
2009), hal. 127
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buku, peraturan perundang-undangan, majalah serta dokumen-dokumen

lainnya yang mendukung penelitian ini.

Data Tersier; yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti: kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.6 Dalam penelitian ini data

tersier yang dipakai berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Kamus Ilmu Ushul Fiqh dan Ensiklopedi.

d. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data di lapangan, Penulis menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

a) Interview; Yakni melakukan wawancara proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau

keterangan.7

Dengan demikian penulis mengadakan tanya jawab secara langsung

dengan bapak Hermawan selaku pengelola Broker Master Forex

Indonesia Cabang Malang serta beberapa Trader sekaligus sebagai

pelaku dan juga beberapa ulama yang kompeten dalam bidang fiqih

Islam.

b) Kepustakaan, teknik kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan

yang harus digali dari kepustakaan. Misalnya arsip-arsip, dokumen-

6 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010). hlm. 47.
7 Cholid Narbuku dan H.Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Askara, 2001), hlm

43.
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dokumen, majalah-majalah ilmiah, buku-buku dan sebagainya.8

Teknik ini dilakukan untuk bisa mendapatkan masukan dan bahan

pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dan dapat

digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah yang

diteliti.

c) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari peninggalan

tertulis mengenai berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi

waktu relatif belum terlalu lama. Peninggalan tertulis dan jenis

lainnya yang relatif sudah cukup lama berubah menjadi bukti-bukti

historis (sejarah) mengenai keadaan, kejadian atau peristiwa masa

lalu.9 Metode ini berguna untuk mencari data mengenai hal-hal atau

variable berupa cacatan, transkip, buku, majalah dan sebagainya.10

Dalam hal ini penulis mencari data-data yang berhubungan dengan

bentuk dan kegiatan dalam transaksi Valuta Asing (Valas) atau

Foreign Exchange (Forex).

e. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan deskriptif

kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang sudah diperoleh.

Jadi dengan metode deskriptif kualitatif penulis mendiskripsikan dan

menginterprestasikan data yang diperoleh melalui wawancara dan

8 Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Granit. hlm. 54.
9Hadari dan Martini, 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press. hlm. 169.
10 Ibid. hlm 43.
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dokumentasi tentang bentuk dan kegiatan dalam transaksi Valuta Asing

(Valas) atau Foreign Exchange (Forex).


