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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan, penulis 

menemukan beberapa yang membahas tentang masalah strategi dalam 

pengembangan wisata, antara lain : 

Jurnal penelitian Arif Yusuf (2018) yang berjudul “ Jual Beli 

Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini 

difokuskan kepada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan yaitu 

proses transaksi jual beli account game online. Sumber data utama dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan yaitu tentang 

proses jual-beli account game online yang dilakukan oleh para pelaku. Jadi 

penelitian ini tidak di fokuskan dalam jual beli game online tetapi 

difokuskan pada jual beli account game onlinenya. 

Jurnal Penelian Yasinta Devi (2010) yang berjudul  “Analisa 

Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis Word Of 

Warcraft”. Jenis Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang dimaksudkan utnuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada. Yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan.
15

 

                                                           
15

 Suharsimi Arikunto, Manajement penelitian,(Jakarta:PT.Asdi Mhastya,2005),hal.234. 
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Jurnal Penelitian Doddy Ardian (2018) yang berjudul “Tinjauan 

Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Game Online Jenis Rising Force 

Classic” Jenis Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  

Pustaka  (Library research). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai 

sumber data utama, artinya  data  yang  dikumpulkan  berasal  dari  

kepustakaan,  baik berupa karya ilmiah,  buku,  media online dan  lainnya,  

yang  berhubungan  dengan  objek permasalahan  yang  akan  diteliti  

yakni  pembahasan  mengenai  transaksi  jual beli di dalam game online 

jenis Rising Force Classic. 

Jurnal Penelitian Eddy Nurhayati (2019) yang berjudul “Anilisis 

Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif”„. Pada  latar  belakang  di atas  disebutkan  

bahwa  dalam  praktik jual  beli  akun  game online  mobile  legends  di  

Desa  Bringin  menggunakan  cara  cash  on  delivery  dan transfer  antar  

bank,  penjualan  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  uang.  

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Hukum Islam 

a. Pengertian Hukum Islam 

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem 

kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan 

Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah 

dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang 
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mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa 

yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara 

total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang 

diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh 

seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan 

(aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.
16

 

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui 

umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta‟ala. Dan ternyata 

Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang 

bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan 

aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan 

manusia dengan Allah Ta‟ala dan hubungan manusia dengan 

sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, 

khususnya Al-Quran dan Hadits.
17

 

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan 

yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh 

seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan 

kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan 

dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim 

semuanya.
18

 

                                                           
16

 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hal 24. 
17
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Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah 

sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan 

manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, 

umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat 

pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk 

itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu 

sebagai berikut:
19

 

1. Al Qur‟an 

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah 

kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, 

yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran 

memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, 

anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-

Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia 

menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak 

mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan 

utama untuk menetapkan suatu syariat. 

2. Al- Hadist 

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni 

segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik 

berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-

Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan 

                                                           
19

 ibid 



15 
 

 

yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami 

perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka 

dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan 

maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan 

ketetapan ataupun hukum Islam. 

Jika melihat dari sabda Rasulullah SAW tentang bagaimana 

cara menyelesaikan perkara  yang tidak ada jawabannya di Al-

Quran ataupun As-Sunnah yaitu dengan cara berijtihad. Di sini 

dijelaskan metode penemuan hukum dalam islam melalui jalan 

berijtihad, antara lain: 

1. Ijma, 

Ijma‟ menurut istilah Ulama Ushul ialah kesepakatan 

semua mujtahidin di antara umat islam pada suatu masa 

setelah kewafatan Rasulullah SAW, atas hukum syar‟i 

mengenai suatu kejadian / kasus. 

2. Qiyas 

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan 

suatu kejadian yang tidak ada nashnya kapada kejadian 

lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah 

ditetapkan oleh karena adanya kesamaan dua kejadian 

itu dalam illat hukumnya. 
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3. Istihsān  

Menurut bahasa artinya menganggap baik sesuatu, 

sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah 

berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan Qiyas jail 

kedapa Qiyas Khafi. Atau dari hukum kulli kepada 

hukum pengecualian, karena ada dalil yang 

menyebabkan mencela akalnya, dan dimenangkan 

baginya perpindahan ini. 

4. Maslahah Mursalah  

Menurut Ulama Ushul yaitu, maslahah di mana syar‟I 

tidak mensyari‟atkan  hukum untuk mewujudkan 

maslahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan 

atas pengakuannya atau pembatalannya 

5. Al-„Urf 

„Urf adalah sesuatu yang telah sering dikanal oleh 

manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa 

ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan 

sesuatu juga disebut adat. 

6. Al-Istishhab 

Menurut istilah Ulama Ushul, yaitu menetapkan sesuatu 

menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil 

menunjukan perubahan keadaan, atau menjadikan 

hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara 
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kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang 

menunjukan atas perubahannya. 

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:
20

 

1. Wajib 

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan 

mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi 

siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib 

adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, 

puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, 

menghormati orang non muslim dan banyak lagi. 

2. Sunnah 

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk 

dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan 

wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan 

akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan 

mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan 

yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan 

sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, 

mengeluarkan sedekah dan sebagainya. 

3. Haram 

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti 

akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan 

                                                           
20
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mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki 

hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain 

judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi. 

4. Makruh 

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika 

meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. 

Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, 

merokok dan sebagainya. 

5. Mubah 

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh 

agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. 

Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, 

sarapan dan sebagainya. 

b. Maqashid Al- Khamsah 

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan 

ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan maslahat 

hakiki. Maslahat ini mengacu kepada lima pemeliharaan; 

memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan, 

karena dunia tampat manusia tinggal disandarkan kepada lima 

pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah maqashid 

al- khamsah. 
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1. Memelihara Din (Agama) 

Ini merupakan dharûriyyât yang terpenting dan berada pada 

urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala : 

                                                          

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan 

supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat/51: 56] 

Agar Allah Subhanahu wa Ta‟ala menjaga din (agama) dari 

kerusakan, karena din merupakan dharuriyat yang paling besar 

dan terpenting, maka syari‟at juga mengharamkan riddah 

(murtad), memberi sanksi kepada orang yang murtad dan 

dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam : 

                                     

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” 

[HR Bukhari] 

Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, di 

antaranya dengan : 

 Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, 

mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allah. 

 Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu 

mendakwahkannya. 
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 Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan 

riya‟. 

 Memerangi orang-orang yang murtad. 

 Mengingatkan dari perbuatan bid‟ah dan melawan ahlul 

bid‟ah.
21

 

2. Memelihara Jiwa (HIFZHUN-NAFSI) 

Menjaga jiwa juga termasuk dharûriyatul-khamsi, dan din tidak 

akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. 

Kalau kita ingin menegakkan din, artinya, kita harus menjaga 

jiwa-jiwa yang akan menegakkan din ini. Untuk menjaga dan 

memuliakan jiwa-jiwa ini, Allah Azza wa Jalla berfirman : 

                                                                       

           

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” 

[Al-Baqarah/2:179] 

 Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan qishash 

sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash 

itu merupakan kematian. Karena, dengan keberadaan hukum 

qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan 

pun menjadi aman. Jadi, qishash merupakan salah satu sebab 

                                                           
21
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terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam 

naungan hidayah. 

                                                                         

           

“(Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang 

yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 

berzina”. [Al-Furqân/25: 68] 

 Yang disebut dengan al-haq (kebenaran), yaitu harus 

dengan dalil dan bukti. Jika tidak, berarti melakukan 

pembunuhan tanpa alasan yang benar. Dan berdasarkan Al-

Qur„an dan as-Sunnah, melakukan pembunuhan tanpa alasan 

yang benar, hukumnya terlarang. 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda tentang 

penjagaan terhadap jiwa: 

                                                                   

                                                       

“Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia 

membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka 

Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”. 

[HR Imam Bukhari] 
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hifzhun-nafs dapat dilakukan dengan beberapa cara, di 

antaranya: 

 Pada saat darurat (sangat terpaksa), wajib memakan apa saja 

demi menyambung hidup, meskipun yang ada saat itu 

sesuatu yang haram pada asalnya. 

 Memenuhi kebutuhan diri, berupa makanan, minuman dan 

pakaian. 

 Mewajibkan pelaksanaan qishash (hukum bunuh bagi yang 

membunuh, jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya) dan 

mengharamkan menyakiti atau menyiksa diri 
22

 

3. Memelihara Akal (HIFZHUL-AQLI). 

Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau 

Shallallahu „alaihi wa sallam ialah kalimat iqra‟ (bacalah!), 

setelah itu kalimat: 

                                         

“(Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. [Al-Alaq/96: 5] 

Karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, 

meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan 

jalan terpenting. 

 

                                                           
22
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Dalam nash Al-Qur„an yang lain, Allah berfirman, 

                               

“(Dan katakanlah: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan” [Thaha/20 : 114] 

 Akan tetapi ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan. 

Ilmu bukan sekedar untuk diketahui, namun dengan ilmu agar 

bertakwa, beramal shalih, serta menjauhan diri dari perbuatan 

maksiat dengan landasan takwa kepada Allah Azza wa Jalla . 

Karenanya dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 91 

disebutkan. 

                                                                       

                                                                          

                                                          

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan berjudi itu 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. 

 Khamr dan perjudian telah menyebabkan manusia terhalang 

dari jalan Allah k dan bisa menghilangkan akal (kesadaran), 

sedangkan akal sangat dibutuhkan manusia untuk memahami 

perintah dan hukum-hukum syari‟ah. 
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Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda: 

                                                 

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu 

haram”. 

 Meskipun banyak pabrik membuat produk, lalu setan 

membuat istilah-istilah untuk produk tersebut, namun kita 

memiliki kaidah yang mencakup semua nama, meskipun nama 

tersebut baru dan dirubahrubah, tetapi, setiap yang 

memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram. 

 Dan bahwasanya, untuk menjaga kebaikan akal, maka 

syari‟at mengharamkan semua yang bisa merusaknya, baik 

yang maknawi (abstrak) seperti perjudian, nyanyian, 

memandang sesuatu yang diharamkan, maupun yang bersifat 

fisik seperti khamr, narkoba serta memberikan sanksi kepada 

yang melakukannya.
23

 

4. Keturunan/Kehormatan (HIFZHUN-NASLI) 

Di antara dharûriyyâtul-khams yang dipelihara dan dijaga 

dalam syari‟at, yaitu menjaga keturunan. Allah Azza wa Jalla 

berfirman : 

                                                                          

                                                           
23
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“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. 

[Al-Isrâ/17: 32] 

 Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari 

perbuatan zina, maka syari‟at memperbolehkan dan 

menganjurkan pernikahan poligami, sebagaimana firman Allah 

Azza wa Jalla menyebutkan. 

                                                                     

           

“Maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi: dua, 

tiga, atau empat”[An-Nisâ/4: 3] 

Nabi Shallallahu „alaihiwa sallam juga bersabda : 

                                                                 

                                                                                   

         

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 

menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang 

tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunat). 

Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia”. 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda : 
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“Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, 

sedangkan dia dalam keadaan beriman”. 

 Dalam sebagian riwayat dijelaskan, iman tercerabut 

darinya. Jika ia berhenti dari berzina, maka keimanannya 

kembali kepadanya. Semua nash-nash ini untuk menjaga 

keturunan. 

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal 

berikut: 

Anjuran untuk melakukan pernikahan. 

 Persaksian dalam pernikahan. 

 Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada 

anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan 

anak. 

 Mengharamkan nikah dengan pezina. 

 Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena 

terpaksa. 

 Mengharamkan ikhtilâth.
24

 

5. Memelihara Harta (HIFZHUL-MALI) 

 Bagian terakhir dari dharuriyâtul-khams yang dijaga oleh 

syari‟at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, 

kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. 

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: 

                                                           
24
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” 

[An-Nisâ„/4 : 5] 

 Maksudnya, kemapanan keberadaan manusia ialah dengan 

harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, 

shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah k . Sehingga orang 

yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang 

mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci. 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

                                                                   

“Allah Azza wa Jalla melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu 

tangannya dipotong”. 

 Dalam syari‟at Allah yang bijak ini, juga terdapat larangan 

melakukan perbuatan tabdzir (pemborosan). Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala berfirman, 

                                                                      

                                                         



28 
 

 

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar 

kepada Rabbnya”. [Al-Isrâ : 26-27] 

 Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta‟ala melarang isrâf 

(berlebih-lebihan), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. 

                                                     

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” [Al-

An‟am/6 :141] 

Di antara cara dalam pemeliharaan harta ialah: 

 Islam mewajibkan beramal dan berusaha. 

 Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka. 

 Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual 

beli dan hutang-piutang. 

 Islam mengharamkan perbuatan zhalim terhadap harta 

orang lain dan wajib menggantinya. 

 Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya.
25

 

c. Fungsi Hukum Islam 

1. Fungsi Ibadah 

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada 

Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus 

                                                           
25
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dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah 

yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. 

2. Fungsi Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup 

dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu 

bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman 

riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan 

hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). 

Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi 

dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan 

sekaligus, tetapi secara bertahap. 

3. Fungsi Zawajir 

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, 

yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi 

hukum.Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap 

jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, 

perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta‟zir untuk tindak 

pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya 

sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai 

sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala 

bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi 

hukum Islam ini dapat dinamakan dengan Zawajir.
26
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4. Fungsi Tanzhim wa Islah al-Ummah 

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk 

mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi 

sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, 

dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan 

aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlih at 

dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni 

masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam 

masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai 

dasarnya.
27

 

2. Teori Transaksi Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli  

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai῾ dalam 

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 

yaitu kata asy-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bai῾ 

berarti jual beli. 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli 

yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan 

masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar 

barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan 

yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah 

pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan 
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milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar 

sah).
28 

                                                                    

                                                          

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan 

saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada 

penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”
29

 

 Jual beli (       ) secara bahasa merupakan masdar dari 

kata (         -               ) diucapkan bermakna memiliki dan 

membeli. Begitu juga kata       mengandung dua makna 

tersebut. Kata aslinya keluar dari kata           –       karena 

masing-masing dari dua orang yang melakukan akad 

meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. 

Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut               

dari kata                       artinya menawarkan jual beli. 

 Pengertian jual beli (       ) secara syara‟ adalah tukar 

menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi 

kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian : tukar-

menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau 

kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan 

keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian 
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tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara 

lain : 

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling 

melakukan tukar -menukar. 

2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu 

yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari 

kedua belah pihak. 

3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang 

dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan. 

4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni 

kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan 

kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan 

pemilikan yang abadi. 

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur‟an, 

as-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur‟an Surat 

Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi : 

                                              

Artinya:“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.(QS. Al-Baqarah : 275)
30

 

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama 

tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang 

melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu 
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kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli 

seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.
31

 

b. Dasar Hukum Jual Beli (al-bai’) 

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah 

disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi 

jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur‟an, hadits serta ijma‟. 

Ayat-ayat al-Qur‟an dan hadist yang berkenaan dengan 

transaksi jual beli diantaranya, yaitu : 

                                                                            

                                                                   

                                                                   

Artinya: “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu 

dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli, suka sama 

suka.”(QS.An-nisa‟ : 29).
32

 

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-

rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari‟ah yaitu 

menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan 

yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar 

setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama 

suka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist: 

                                                           
31

 Syeh Abdurrahman as-Sa‟di,Syekh Abdul „Aziz bin Baaz,Syekh Shalih al-„Utsaimin ,Syekh 

Salih al-Fauzan, Fiqh Jual Beli:Panduan Praktis Bisnis Syariah,Jakarta: Senayan Publishing,2008, 

hal.143-144 
32

 Departemen RI,Al-Qur‟an dan Terjemahan. hal. 83 



34 
 

 

هللا   ي                        ه 

ص       ي هللا  ئ          ه    ي  

     : ق      :ق      ب؟     ب

 ه   ،                 ده      

صححه    ز   ح         

Artinya: “Dari Rafa‟ah bin Rafi‟ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. 

pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, 

apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha 

seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik 

”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).
33

 

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa al-bai῾ (jualbeli) 

merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang 

berusaha saling membantu untuk menukar barang dan 

memenuhi kebutuhannya. 

Ijma‟ ulama menyepakati bahwa al-bai῾ boleh dilakukan, 

kesepakan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa 

hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. 

Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia 

butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian 
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dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang 

sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.
34

 

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat 

mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang 

telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Sawhingga masa kini.
35

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang 

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu 

barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan 

sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi 

rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah 

sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas 

harta. 

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut : 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2) Barang yang dibeli. Barang yang boleh diperjualbelikan ada 

lima syarat, yaitu Suci, Bermanfaat, Milik penjual, Bisa 

diserahkan, dan Diketahui keadaannya.
36
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3) Nilai tukar barang (uang) adalah termasuk unsur yang 

terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya 

menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.
37

 

4) Shigat (Ijab qabul). Shigat (pernyataan), yaitu ijab dan 

qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan 

lafadz yang jelas (sarih) bukan secara sindiran (kinayah) 

yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan 

menimbulkan perbedaan. 

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika 

salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas 

dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual 

beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual 

dannilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah 

terima.
38

 

b. Syarat Jual Beli 

syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai 

dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, 

objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai῾ juga 

memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli 

adalah sebagai berikut : 
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Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) 

disyaratkan: 

1.  Berakal sehat 

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan 

sehat rohaninya. 

2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) 

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual 

beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau 

paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut 

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan 

kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang 

dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah. 

3. Kedua belah pihak tidak mubadzir 

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah 

manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang 

boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang 

yang tidak cakap bertindak. Maksudnya,dia tidak dapat 

melakukan sendiri sesuatu perbuatan hokum walaupun 

kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya 

sendiri. 
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4. Baligh atau Dewasa 

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah 

apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah 

bermimpi (bagi laki-laki)dan haid (bagi perempuan). 

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk,tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 

tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut 

pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan 

perbuatan jual beli, khususnya barangbarang kecil yang 

tidak bernilai tinggi.
39

 

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli 

adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual 

beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:
40

 

1. Suci barangnya 

Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah 

benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau 

digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak 

semua barang dapat diperjual belikan. 

2.  Dapat di manfaatkan 

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya 

sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang 
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dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang 

dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, 

(beras,buah-buahan,dll),dinikmati keindahannya (perabot 

rumah, bunga, dll.) dinikmatisuaranya (radio, TV, 

burung,dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang 

bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll. 

3. Milik orang yang melakukan akad 

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian 

jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah 

mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang 

yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang 

berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah. 

4. Mampu menyerahkan 

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun 

sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan 

sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang 

diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada 

pembeli. 

5.  Mengetahui 

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik 

mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. 

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu 
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tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung 

unsur penipuan. 

6.  Barang yang diakadkan di tangan 

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang 

yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan 

penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak 

atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah 

diperjanjikan. 

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak 

pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul 

adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul 

itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka 

rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua 

pihak yang bersangkutan.
41

 

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui 

dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka 

itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat 

ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa 

lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan 

kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti 

itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, 

karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. 
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Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan 

memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut : 

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu 

dari keduanya       pantas menjadi jawaban dari yang lain 

dan belum berselang lama. 

2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya 

berlainan. 

3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, 

seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini 

sekian”. 

4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan 

atau setahun tidak sah.
42

 

d. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam 

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi yaitu ditinjau 

dari segi hukum, segi benda yang dijadikan objek jual beli, dan 

segi akad. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli yang sah 

menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari 

segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. 

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek 

jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin 

bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 
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1. Jual beli benda yang kelihatan. 

2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam 

janji 

3. jual beli benda yang tidak sah. 

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu 

melakukan akad jual beli benda atau barang yang 

diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal seperti ini 

lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, 

seperti membeli sayur dipasar. 

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam 

perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan) . menurut kebiasaan 

para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai 

(kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang 

atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya 

ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya 

ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad.  

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat 

ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, 

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau 

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian 

salah satu pihak. 
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Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau 

subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, 

dengan perantara, dan dengan perbuatan.  

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad 

yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang 

dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, 

bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual 

beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat 

sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
43

 

e. Macam-macam muamalah 

Terdapat banyak jenis transaksi yang termasuk dalam ruang 

lingkup fiqih muamalah. Seperti fiqih muamalah mengenai 

harta, hak milik, konsep uang dan fungsi uang, warisan 

(faraidh), perdamaian bisnis (ash-shulhu), wakaf, hibah, 

pembagian harta rampasan perang (ghanimah) dan termasuk 

juga kebijakan monter pemerintah. 

Namun, daftar transaksi berikut ini merupakan jenis-jenis 

muamalah dalam ekonomi islam yang paling sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari: 

 Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. 
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 Salam adalah  pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di 

muka.
44

 

 Ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang 

dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan 

kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain 

akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran.
45

 

 Sarf adalah jual beli mata uang antar negara. Transaksi sarf 

harus dilakukan secara tunai dengan penyerahan langsung 

saat akad. 

 Mudharobah adalah akad antara pihak pemilik modal 

(shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk 

memperoleh pendapatan atau keuntungan.
46

 

 Musyarokah adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau 

lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing 

pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan 

kesepakatan, misalnya : kalau adaa keuntungan atau 

kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan 

menangung risiko bersama.
47
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 Kafalah adalah  yaitu jaminan yang diberikan oleh 

penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 

„anhu, ashil).  

 Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak 

kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.  

 Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak 

yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung 

(membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah  

dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan 

utang dan bisa juga untuk LC.
48

 

 Rahn (gadai)  yaitu adalah menyimpan sementara harta 

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diberikan oleh si piutang.
49

 

 Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu 

dari nasabah.
50

 

3. MMORPG Toram Online 

a. Pengertian MMORPG 

  MMORPG (Massively multiplayer online role-playing 

game) adalah permainan peran komputer (RPG) yang dapat diakses 

oleh banyak pemain secara massal untuk bermain bersama dalam 
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dunia maya yang terus berkembang pada saat yang sama melalui 

sambungan Internet dan LAN.
51

 

b. Cara Bertransaksi dalam game Toram Online 

  Di dalam Toram Online terdapat fitur trading dan 

consignment board untuk memudahkan antar player berjualan. 

Kebanyakan transaksi yang dilakaukan oleh player Toram Online 

berada di Kota. Jadi disana banyak player yang menjual item-item 

mereka kepada player lain. Dengan adanya fitur trading pertama 

kita harus mewaspadai penipuan karena di dalam game ini masi ada 

player yang suka menipu player lain jadi pada saat kita melakukan 

trading kita harus benar-benar teliti melihat barang yang kita beli 

dan menghitung uang yang benar pada saat trading berlangsung. 

Dengan begitu kita bisa terhindar dari penipuan.  

  Berbeda dengan trading, fitur consignment board ini kita bisa 

menaruh barang yang ingin kita jual di papan lalu kita menunggu 

sampai ada player lain yang membelinya di papan. Tetapi, fitur ini kita 

akan di kenakan pajak oleh developer game tersebut sedangkan fitur 

trading tidak kenakan pajak. Jika kita membeli item di consignment 

board disana item yang ingin kita beli otomatis lebih mahal, hal ini 

disebabkan oleh pajak tersebut. Jadi, cara player mengantisipasi pajak 

tersebut biasanya player menaikkan harganya agar keuntungan yang 

didapat sama dengan cara trading. 
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 Harga pasar di tentukan oleh player sendiri bukan dari developer. Disini 

kita bisa mengontrol harga pasar sesuka kita tetapi kita harus bisa mengetahui 

takaran harga tersebut. Mahal atau murahnya harga itu ditentukan dari mana item 

tersebut di dapatkan, seberapa sulit item itu di dapatkan, dan seberapa langka item 

tersebut. Item yang langka tersebut bisa di dapatkan dari event, ada yang mudah di 

dapatkan dan sulit di dapatkan. Dengan adanya event player punya cara tersendiri 

untuk mencari item-item yang bagus dan item dari event tersebut ada yang mudah 

di dapatkan dan sulit di dapatkan dari sini setiap player harus jeli melihat yang 

mana item yang akan bermanfaat dalam waktu jangka Panjang, karena terkadang 

dari item yang mudah di dapatkan akan lebih mahal dari item yang sulit di 

dapatkan. 


