
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana 

manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan 

manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling 

membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka 

untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam 

memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk 

memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain. 

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-

Nya untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat al-Ma’idah ayat 2 : 

               

    

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 



Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang 

diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud 

manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melakukan tugas kekhalifahan di 

muka bumi dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Sebagai khalifah 

di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya 

dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk 

tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak 

maupun syariah. Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang 

menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat 

(akhlak). 

Manusia diciptakan dengan bentuk yang terbaik, dan merupakan 

makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan 

berinteraksi dengan semuanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan 

bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendiri, ia membutuhkan 

pertolongan sesamanya, meskipun dalam urusan kecil sekalipun. Pergaulan 

hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan 

orang lain itu bisa disebut dengan muamalat. (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 

11) 

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada 

syari'at atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap masa 

dan daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka yang 

berbeda dengan bentuk  interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh karena 



bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan 

dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari'at Islam tidak 

pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah 

suatu hal yang  amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami 

syari'at islam, walau hanya sedikit. 

Muamalat dengan pengertiannya, yang menimbulkan hubungan hak 

dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia, 

sehingga Islam memberikan aturan-aturan dalam hal ini, guna memberikan 

kesempatan untuk perkembangan hidup manusia di kemudian hari, manusia 

diberi kebebasan untuk mengatur segala urusan hidup, asalkan aturan-aturan 

yang dibuat tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Bentuk 

perwujudan muamalat yang disyariatkan Allah tersebut adalah jual beli. 

Sebagaimana firman Allah surat Al-baqarah ayat 275 :  

 …..       …………. 

 “….Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….” 

Islam juga menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan 

berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan 

individu, masyarakat dan dapat mengatur segala urusannya. Islam 

memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur’an dan hadits 

sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepadaNya 

tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu 

dibenarkan dalam Islam. Firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 29 : 



               

  …….. 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu……”. 

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan 

kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena 

kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada 

di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak 

memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam 

pensyariatan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan 

dengan cara  yang sah tanpa menzhalimi orang lain. 

Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen 

dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian , bisa jadi 

dalam praktek pengamalannya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah 

ada. Apalagi dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

pesat pada saat ini. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut 

masyarakat Islam untuk selalu mendasari segala bentuk perkembangan 

teknologi dan ilmu pegetahuan dengan dasar-dasar Islam pula untuk menjaga 

bentuk penyimpangan yang akan terjadi. Dengan berkembangnya teknologi 



dan ilmu pengetahuan, maka akan bertambah pula peluang untuk mencari 

mata pencaharian. Termasuk jual beli dalam penggunan manfaat sarana yang 

diperoleh dari teknologi melalui media internet. 

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan syara’ yang disepakati. 

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan syara’ ialah memenuhi 

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya 

dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti 

tidak sesuai dengan kehendak syara’. Yang dimaksud dengan benda dapat 

mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut 

harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan 

penggunaannya menurut syara’. Benda itu adakalanya bergerak 

(dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat di 

bagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaan 

(mistli) dan tidak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, 

penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara’. Pada 

prinsipnya, dalam melakukan akad jual beli para pihak harus mengetahui 

syarat dan rukun yang wajib dipenuhi yang meliputi salah satunya adalah 

obyek atau benda yang di perjual belikan tersebut harus bersih atau suci. 

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW: 

           -    -       



               :     

“Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. 

bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: ”Sesungguhnya Allah 

melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala”. (HR 

Bukhari dan Muslim)  

Tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan mempelajari 

muamalat. Mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka 

memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat 

dan keuntungan semakin banyak. 

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan 

pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan 

mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhat 

sedapat mungkin. Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang 

dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan 

yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek 

jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi 

pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain. 

Sementara itu, barang yang menjadi objek dalam akad jual beli dalam 

penelitian ini adalah benda maya yang dinamakan “chip” dalam game poker 

online Texas Holdem Poker. Maraknya game online di Indonesia sekarang ini 

ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh penyedia game online. Para gamer 

pun juga melihat celah itu untuk mencari keuntungan. 



Banyak gamer (sebutan untuk pemain game online) yang diuntungkan 

dari game ini, tidak sedikit yang menjadikan game poker menjadi sebuah 

peluang baru untuk mendapatkan keuntungan dari main poker dengan jual 

chips Texas Holdem Poker. Malah ada yang menghabiskan waktunya hanya 

untuk mengumpulkan chip dan menjualnya kepada mania poker dan 

mendapatkan keuntungan sampai ratusan ribu dalam semalam. 

Fenomena ini sudah merebak dikalangan generasi kita, maka pantaslah 

kiranya MUI (Majelis Ulama Indonesia) dari kota Tangerang menfatwa 

haramkan permainan ini, karena disamping sudah menjadi judi di dunia 

nyata, efeknya juga berpengaruh buruk pada anak-anak yang sudah 

kecanduan. MUI (Majelis Ulama Indonsia) jauh sebelumnya telah mengeluarkan 

fatwa haram permainan game poker. Salah satu alasan haramnya karena game 

tersebut tak pernah membawa manfaat malah membawa petaka yaitu menuntun kita 

untuk melakukan judi. Tapi banyak juga yang menolak fatwa tersebut karena alasan 

game tersebut hanya sebatas refresing saja. 

(http://blog.umy.ac.id/anharwahyu/2010/12/06/warnet-poker-di-sekitar-umy/) 

Kecederungan warga ini telah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan 

bagi beberapa gamer (sebutan para pemain game online) yang aktif bermain 

poker. Prosedurnya, game ini menyediakan uang atau chip maya (tidak nyata) 

untuk berjudi dalam game poker. Semakin sering kita memainkannya dan 

menang semakin bertambah pula uang atau chip yang kita punya dalam game 

tersebut. 

Namun tidak semua orang beruntung dan mendapatkan kemenangan 

dalam game ini. Akhirnya, beberapa orang mencari jalan alternatif untuk 

http://blog.umy.ac.id/anharwahyu/2010/12/06/warnet-poker-di-sekitar-umy/


mendapatkan chip dengan mudah agar mereka bisa memamerkan kekayaan 

maya mereka. Cara mudah dan cepat, yakni dengan membeli chip kepada 

orang yang lebih beruntung. 

Inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi chip maya ini pada 

antar pengguna. Sebenarnya ada cara yang legal untuk meng~upgrade 

kekayaan mereka dengan membeli pada pemilik facebook poker, yaitu Zynga. 

Namun harga yang terlalu tinggi serta cara yang ribet memaksa pengguna 

untuk membeli pada sesama pemain yang menawarkan harga yang 

bersahabat. Melihat dari fenomena ini orang pun mulai berbondong-bondong 

memainkan game ini secara massal. 

Pada umumnya gamer bermain game online  (game poker pada 

khususnya) hanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, serta 

sebagai hiburan untuk menghilangkan rasa stress setelah seharian 

beraktivitas. Tetapi, sekarang ini sudah banyak gamer yang memanfaatkan 

game online ini untuk mencari keuntungan. Walaupun penyedia game online 

di Indonesia mengatakan hal tersebut ilegal atau dilarang, tetapi dengan 

berbagai risiko para gamer tetap menjalankan usahanya.  

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu 

untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan 

mengenai hukum jual-beli chip dalam game poker online menurut pandangan 

hukum Islam. 

B. Penegasan Istilah 



Hukum Islam adalah Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu 

Allah dan sunnah Rasul  tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah 

dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi 

semua pemeluk agama Islam. (Zainuddin Ali, 2006 : 3) 

Jual-beli adalah Pertukaran harta (benda) dengan harta, untuk saling 

menjadikan milik. (Rachmat Syafe’i, 2004 : 74) 

Game online adalah game komputer yang dapat dimainkan oleh 

multipemain melalui internet. (http://www.total.or.id/info.php?kk= 

Game%20Online) 

Chip adalah kepingan-kepingan seperti koin virtual (maya) yang 

umumnya terbuat dari plastik sebagai pengganti uang. Chip digunakan untuk 

memainkan game poker online sebagai benda pertaruhan. 

Poker adalah sebuah permainan kartu yang biasa dimainkan dengan 

menggunakan taruhan. (http://wisnuops.net/blog/?p=9) 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini : 

Bagaimanakah hukum terhadap jual beli chip dalam game poker 

online menurut pandangan hukum Islam ? 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

http://www.total.or.id/info.php?kk=%20Game%20Online
http://www.total.or.id/info.php?kk=%20Game%20Online
http://www.total.or.id/info.php?kk=%20Game%20Online
http://wisnuops.net/blog/?p=9


Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi  ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem jual beli chip dalam game poker online. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

chip dalam game poker online. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Memberikan kejelasan tentang sistem jual beli chip dalam game poker 

online 

2. Memberikan wawasan keilmuan serta referensi yang berguna bagi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli dalam game poker 

online. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) karena berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari 

secara intensif  tentang mekanisme jual beli chip dalam game poker 

online. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu memaparkan atau 

menggambarkan data yang masuk kemudian menganalisanya dengan 

sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena 

yang diteliti. 



Penelitian ini juga cenderung memilih informan yang dianggap 

tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui data 

masalah secara mendalam. 

3. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah transaksi jual beli chip dalam game 

poker online.  

Sumber data untuk penelitian terdiri atas dua sumber, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut : 

a) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah bahan-bahan data yang 

berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Jumlah 

responden 15 gamer. 

1. Penjual (pemain game poker online) 

2. Pembeli  

b) Sumber data sekunder 

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai oleh penulis 

adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain 

yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. 

Adapun sumber sekunder yang berupa buku, yaitu : 

1. Azar Basyir, Ahmad. 2000. Asas-asas Hukum Muamalat. 

Yogyakarta : UII Press 

2. Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada 



3. Nawawi, Ismail. 2009. Fiqih Muamalah. Surabaya : Vira 

Jaya Multi Press 

4. Rasjid, Sulaiman. 1954. Fiqh Islam. Jakarta  : Attahiriyah  

5. Qardhawi, Yusuf. 1990. Halal dan Haram dalam Islam, 

edisi terjemahan. Surabaya : PT. Bina Ilmu 

6. Ali, Zainuddin. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Islam di 

Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika 

7. Rachmat Syafe’I. 2004. Fiqh Mu’amalah. Bandung : CV. 

Pustaka Setia  

8. http://www.ligagames.com/sejarah-perkembangan-games-

online-di-indonesia 

9. http://wisnuops.net/blog/?p=9  

10. http://www.facebook.com/TexasHoldEmPoker 

11. http://www.facebook.com/pages/JUAL-BELI-Chips-

POKER/157626341772 

12. http://www.jualbelichippoker.com/ 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka penulis 

menggunakan metode :  

a.  Metode interview 

Metode interview adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik (Sutrisno, 2007:217). 

Metode interview digunakan untuk mengetahui informasi secara 

http://www.facebook.com/TexasHoldEmPoker
http://www.facebook.com/pages/JUAL-BELI-Chips-POKER/157626341772
http://www.facebook.com/pages/JUAL-BELI-Chips-POKER/157626341772


langsung dan kongkrit dari narasumber mengenai informasi dari subjek 

penelitian, yaitu penjual yang bersangkutan secara langsung dan 

pembeli yang berhubungan secara langsung. Wawancara ini dilakukan 

dengan pihak-pihak kompeten,  seperti para pemain game online dan 

operator warnet. 

b. Metode observasi 

Metode observasi di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya 

langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi 

sedang terjadi. (Hadari Nawawi, 1993 : 94)  

Penulis terjun secara langsung dengan para gamer poker online 

dari cara bermain sampai transaksi jual beli chip. Metode ini di gunakan 

untuk menghindari kesalahan data yang mungkin terjadi yang kemudian 

diambil kesimpulan dari tempat, situasi, dan aktivitas di Sakuranet 

Gemolong. 

c.  Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dilakukan dengan kategorisasi dan 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, 

majalah, dan lain-lain.(Hadari Nawawi, 1993 : 95) 

 

 

 



5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode kualitatif dengan memakai pola pikir sebagai 

berikut : 

a. Induksi, yaitu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah khusus 

kemudian disusun rumus-rumus yang bersifat umum. (Sutrisno 

Hadi, 1987 : 42) 

b. Deduksi, yaitu suatu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah 

yangbersifat umum kemudian ditetapkan kaedah-kaedah yang 

bersifat khusus. (Sutrisno Hadi, 1987 : 36) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang sistematis pada skripsi ini, maka 

penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga 

dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun 

sistematika tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I :  Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat 

uraian tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : Bab kedua merupakan bagian dari gambaran umum jual beli 

menurut hukum Islam, yang memuat uraian tentang pengertian 

jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, cara 



jual beli yang dilarang dalam Islam, dan transaksi jual beli 

barang melalui transaksi elektronik berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III : Bab ketiga merupakan bagian dari gambaran umum jual beli 

chip dalam game poker online, yang memuat uraian tentang 

pengertian dan perkembangan game poker online dan cara 

transaksi jual beli chip dalam game poker online. 

BAB IV : Bab keempat membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap 

jual beli chip dalam game poker online  

BAB V : Bab kelima merupakan bagian penutup yang menguraikan 

kesimpulan, saran, dan kata penutup 

 


