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MOTTO 

 
َواْبَتِغ ِفيَما َآَتاَك اللَُّه الدَّاَر اْلَآِخَرَة َوَلا َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسْن 

َآَما َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ 

                                                                     )77( اْلُمْفِسِديَن

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al Qashash ayat 77). 

 

KUNCI UNTUK MEMBUKA POTENSI DIRI KITA ADALAH KETEKUNAN 

BERUSAHA, BUKAN KEKUATAN ATAU KECERDASAN 

 

“Bersama tangisan, akan ada senyuman, bersama ketakutan, ada rasa aman, 

bersama kegalauan, ada ketenangan” (Aidh bin Abdullah Al-Qarni) 

 
 
 
Motivasi diri adalah bahan bakar bagi kehidupan 

Percaya diri adalah gas penggerak kehidupan 

Tahu diri adalah rem yang mengendalikan (Solikhin Abu Izzuddin) 
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Karya kecilku ini merupakan wujud karunia dari Allah SWT 

Karya kecilku ini merupakan do’a dari kedua orang tuaku 

Karya kecilku ini merupakan dorongan dari orangorang yang menyanyangiku 

 

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada: 

 

 Ayah bunda yang ananda sayangi, jazakumullah khairon katsiron atas 

do’a-do’a, kasih sayang dan segalanya yang diberikan selama ini. 

 Adik-adikku sayang, yang selalu membantuku dengan do’a dan 

semangat supaya aku bisa meraih cita-citaku. 

 Seluruh sanak saudara dan kerabat yang senantiasa ananda mohon 

doa restunya. 

 Sahabat-Sahabatku seperjuangan di jalan Allah yang tidak bisa aku 

sebutkan satu-persatu, syukron atas motivasi, support, advice, 

happiness, kebersamaan dalam keindahan, dengan kalian hari-

hariku menjadi penuh warna. 

 Teman-temanku FAI Syari’ah angkatan 2007 

 Almamaterku 
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     KATA PENGANTAR 

  

         

 

الحمد هللا  حمد لشاآرين أشهد ان ال اله اهللا و حــده ال شريك له اال وليـــن واألخرين واشهد 

ان محمد عبده ورســوله خـــاثم األنبيــاء والمر سلين اللهم صـلي علي محمد رســول اهللا و 

   :علي اله واصحا به ومن واله امــا بعــد

 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta inayahnya, 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan 

para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”PERLINDUNGAN 

HAK MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.  Penulis 

percaya bahwa hanya karena kehendak-Nya segala sesuatu terjadi. Penelitian ini 

menerangkan tentang perlindungan terhadap hak merek dagang dalam Islam. 

Bahwa kepemilikan merek dagang dalam Islam diakui keberadaannya, serta 

merek dagang dinilai sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai ekonomis 

dimana hak atas merek dagang itu harus dihargai dan dilindungi. Penulis 

menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat arahan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan hak merek dagang dewasa ini semakin kompleks, karena 
tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap individu akan tetapi telah 
menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Dalam Hukum Islam istilah 
merek dagang dan perkara perlindungan terhadap hak merek dagang belum 
dibahas secara utuh oleh para ulama, karena hal tersebut memang merupakan hal 
baru yang belum ada di masa Rasulullah SAW. Hal-hal pokok yang menjadi 
pembahasan perlindungan hak merek dagang dalam Islam, yaitu konsep 
kepemilikan dalam Islam, kepemilikan merek dagang dalam Islam, faktor-faktor 
yang mendasari perlindungan hak merek dagang dalam Islam, serta dasar hukum 
perlindungan hak merek dagang dalam Islam.   

Hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah pandangan 
hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang dan dasar hukum 
perlindungan merek dagang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui konsep kepemilikan dan perlindungan hak merek dagang dalam 
hukum Islam. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 
atau wawasan tentang hak merek dagang dalam perspektif hukum Islam yang 
selanjutnya dapat dijadikan alternatif solusi dalam upaya perlindungan hak merek 
dagang pada saat ini. Sedang jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan 
bersifat deskriptif analitis.  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan yaitu: Secara garis 
besar terdapat tiga hal utama sebagai hasil penelitian ini. Pertama, hak merek 
dagang merupakan subsistem dari kepemilikan, karena sesuai dengan atau selaras 
dengan asal muasal sebab kepemilikan dalam hukum Islam. Kedua, yang menjadi 
dasar perlindungan hak merek dagang dalam hukum Islam adalah prinsip 
mu’amalah yaitu menghilangkan penganiayaan (ketidakadilan), menghindari 
bahaya, mewujudkan ketentraman umum, dan menciptakan kesetabilan harga 
pasar. Ketiga, pelanggaran hak merek dagang dalam hukum Islam dalam tindak 
kejahatan (jarimah), sehingga dapat dikenakan sanksi.       

Adapun landasan teori untuk menjawab dasar hukum perlindungan hak 
merek dagang adalah didasarkan pada maqasid as-Syari’ah yang menekankan 
pada aspek perlindungan harta (mukhafadhah al-Mal), menggunakan analogi (al-
Qiyas), maslahah mursalah, istishab, dan qowaid fiqhiyah. Sedang saran darii 
hasil penelitian ini adalah perlu ditingkatkan sosialisasi hak merek dagang secara 
intensif, dan sekaligus penegakan supermasi hukum atas pelanggarnya dan bagi 
dewan pembuat kebijakan (badan legislatif) untuk mengadopsi hukum Islam 
sebagai alternatif perlindungan hak merek dagang di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Perlindungan merek dagang, pandangan hukum Islam. 

 
 

 

 


