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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang Masalah 

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai 

tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang 

(produksi). Menurut pendapat Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau 

uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sementara itu menurut 

Anoraga dan Soegiastuti, bisnis sebagai aktivitas penjualan. Adapun Straub dan 

Atner berpendapat, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas 

produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk 

memperoleh provit. Akhirnya Yusanto dan Wijayakusuma mendefinisikan lebih 

khusus tentang bisnis islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) 

termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan 

harta karena aturan halal dan haram (Muhammad dan Alimin, 2004: 56). 

 Merek dagang merupakan salah satu kunci pertimbangan dalam 

keputusan bisnis. Merek dagang adalah nama atau simbol yang bersifat 

membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan 

barang/jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Merek dagang 

dapat menjadi asset bisnis dan usaha. Merek adalah modal intelektual yang 
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memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan 

teknologi. Merek sangat erat dengan bussines image, goodwil dan reputasi. 

Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik, merek dipercaya 

menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan 

hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasannya), tetapi merek termasuk 

apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen meresponnya. Merek 

dagang merupakan kekayaan industri dan juga kekayaan intelektual. Di Indonesia, 

hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 

(Martasilvia.2008.www.dncpatent.com/merek.htm). 

Membuat suatu reputasi usaha melalui merek dengan karakter suatu logo, 

nama, simbol-simbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan 

tujuan pembedaan identitas terhadap produk di pasar atau konsumen. Karena itu 

perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai reputasi bisnis, 

good will, pasar serta konsumen yang besar. Misalnya Microsoft, BMW, Sosro, 

Coca-Cola, Mc Donald, dan Hilton. Upaya pemilik merek untuk mencegah pihak 

lain melakukan peniruan/penjiplakan merek adalah salah satu hal penting dalam 

pertimbangan bisnis dimana upaya membuat besar serta reputasi merek tersebut 

telah memerlukan waktu, usaha, uang, dan yang tidak kalah penting reputasi yang 

baik serta kepercayaan konsumen (Margono dan Angkasa, 2002: 146). 

Pengaturan perlindungan merek terkenal sudah dirumuskan ke dalam 

rumusan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

khususnya dalam penjelasan atas Pasal 6 ayat (1b) sebagai berikut: Kantor merek 
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dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang 

lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Adanya pengaturan perlindungan 

terhadap merek terkenal dalam undang-undang merek sebagai upaya untuk 

mencegah adanya pelanggaran hak merek dagang seperti peniruan/penjiplakan 

pada merek dagang tersebut (Margono dan Angkasa, 2002: 152). 

Sementara itu Islam telah memberikan hak dan kekuasaan kepada individu 

atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya 

sesuai dengan ketentuan syariat. Islam juga mewajibkan negara agar memberikan 

perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang 

yang melanggar kepemilikan orang lain. Negara wajib menjaga hak individu 

tersebut sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang 

lain untuk melanggar hak-haknya. Seperti merek dagang, pasalnya dalam Islam, 

merek dagang memiliki nilai material, karena keberadaannya sebagai salah satu 

bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syar‘î. Merek dagang adalah label 

product yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya 

untuk membedakannya dengan produk-produk milik pengusaha lain. Merek 

tersebut dapat membantu para pembeli atau konsumen untuk mengenal 

produknya. Definisi ini tidak mencakup merek-merek dagang yang sudah tidak 

digunakan lagi. Seseorang boleh menjual merek dagangnya dan jika ia telah 

menjual kepada orang lain, manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada 

pemilik baru (Wisnusudibjo.2008.wordpress.com). 
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Permasalahan hak merek dagang dewasa ini semakin kompleks, karena 

tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada individu, akan tetapi telah 

menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Sebagaimana perlindungan 

yang diberikan undang-undang terhadap hak merek dagang, dalam Islam hak 

kekayaan intelektual termasuk halnya merek dagang juga mendapatkan 

pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus 

dihargai dan dilindungi. Meskipun demikian merek dagang merupakan hal baru 

yang belum ada pada masa Rosulullah SAW, sehingga dasar hukum perlindungan 

hak merek dagang belum tergambar secara tegas dan jelas oleh para ulama fiqh 

terdahulu. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang hak merek dagang khususnya mengenai 

perlindungan terhadap hak merek dagang dari tindak pelanggaran seperti 

penjiplakan/peniruan. Bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam  hukum 

Islam. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan yang berjudul: 

Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk rumusan judul dalam skripsi ini. Agar tidak terjadi kerancuan atau 

kesalahan dalam memahaminya dan menjadi lebih jelas. Maka penulis mencoba 

memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut: 
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1. Perlindungan : Upaya untuk menjaga, mempertahankan, melindungi 

(Wahjono, 1987: 213). 

2.   Hak        :  Kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan atas sesuatu 

(Sudarsono, 2004: 154). 

3.   Merek           :   Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa 

(Margono dan Angkasa, 2002: 30). 

4. Dagang        :   Perbuatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang 

untuk memperoleh keuntungan jual beli (Sudarsono, 2004: 

87).  

5. Perspektif     :   Adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas 

(Al-Bary, 1994: 592). 

6. Hukum Islam    :  Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah 

Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 

dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam  

(Syarifuddin, 1997: 5). 

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka yang penulis 

maksud dari keseluruhan judul skripsi ini adalah mengkaji secara seksama tentang 

hak merek dagang khususnya mengenai perlindungan terhadap hak merek dagang 

menurut perspektif hukum Islam dalam hal terjadinya tindak pelanggaran 
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(peniruan/penjiplakan). Bagaimana pandangan Islam tentang konsep kepemilikan 

hak  merek dagang, serta faktor yang mendasari perlindungan hak merek dagang 

dalam Islam dan dasar hukum perlindungan hak merek dagang dalam Islam.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batas-batas 

permasalahan yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasikan faktor 

mana yang termasuk dalam lingkungan permasalahan dan mana yang tidak, agar 

permasalahan yang diteliti tidak keluar dari pokok permasalahan yang 

sebenarnya. Sesuai dengan judul yang diajukan, maka batasan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah perlindungan yang ada atas hak merek dagang dari 

tindak pelanggaran. Khususnya perlindungan hak merek dagang dalam hukum 

Islam.   

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah 

dijelaskan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam pandangan hukum Islam dan 

apa dasar hukum perlindungan hak merek dagang dalam Islam? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidaklah terlepas dari adanya tujuan dan manfaat 

dari penelitian tersebut. 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

terhadap hak merek dagang dipandang dalam Islam dan dasar hukum 

perlindungannya menurut hukum Islam. 

2. Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti 

bagi ilmu pengetahuan. Dan menambah khazanah keilmuan keislaman 

terutama dalam bidang hukum Islam, bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca umumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara 

mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta 

sebagai bahan informasi bagi para pembaca. Dapat digunakan sebagai 

bahan masukan untuk memperluas dan mengembangkan pemahaman aspek 

hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pandangan hukum 

Islam terhadap perlindungan hak merek dagang. 

                                                                    

F. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai merek telah banyak dikaji oleh beberapa pakar 

bisnis dan pengamat masalah hak kekayaan intelektual, diantaranya: 
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Harsono Adi Sumarto, dalam bukunya yang berjudul: Hak Milik 

Intelektual Khususnya Paten dan Merek dijelaskan tentang pentingnya peranan 

merek sebagai tanda pengenal dalam perkembangan industri dan perdagangan.  

Dan peran merek sebagai aset yang dapat dikomersialisasikan serta mendapat 

perlindungan undang-undang. Serta pentingnya pendaftaran merek untuk dapat 

memperoleh hak atas merek sehingga mendapat perlindungan hukum.  

Adapun dalam hukum Islam persoalan hak merek dagang belum 

mendapatkan pembahasan atau bahkan belum tergambar oleh ulama fiqh klasik 

secara mendalam dan tuntas. Akan tetapi dasar-dasar mengenai hak atas kekayaan 

intelektual sangat mungkin untuk dilacak dari wacana yang mereka kembangkan 

dalam tema mengenai benda. Kajian mereka dapat dikatakan terpencar-pencar. 

Ada sebuah pembahasan mengenai hak dibawah judul Kitab al-Istihqaq dalam 

Bidayat al-Mujtahid yang sedikit menyinggung tentang hak milik, dimana 

disebutkan bahwa harta dihasilkan dari pembelian, dan kepemilikan itu dapat 

berubah-ubah, baik bertambah atau berkurang. 

Beberapa mahasiswa membahas masalah perlindungan hukum pada merek 

dagang dari tindak pelanggaran (pemalsuan, peniruan, penjiplakan) dalam tema 

skripsinya, diantaranya: 

Danang Setyawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun 2008, dengan judul: Pelaksanaan Undang-Undang Merek Pada 

UKM (Usaha Kecil Menengah) Kec. Ceper Kab. Klaten Dalam Rangka 

Perlindungan Hukum Dari Tindak Pemalsuan Merek. Skripsi ini membahas 
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tentang hak atas kekayaan intelektual khususnya tentang pelanggaran hukum 

terhadap merek dagang. Skripsi ini memfokuskan obyek penelitian pada Usaha 

kecil menengah di Kec. Ceper Kab. Klaten yakni UD Indotani dan CV Tunas 

Jaya. Dari sini dibahas mengenai usaha yang dilakukan UD Indotani dan CV 

Tunas Jaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek dagangnya, 

dan upaya yang dilakukan jika ada pemalsuan terhadap merek dagangnya. 

Retno Palupi D.H, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun 2008, dengan judul:  Tinjauan Tentang Pemakaian Merek 

Dagang Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Terhadap Persaingan Melawan Hukum di PT Jamu Air Mancur Solo. Skripsi ini 

membahas tentang perlindungan terhadap hak merek oleh pengusaha, tindakan PT 

Jamu Air Mancur Solo dalam melindungi hak mereknya dan mencegah peniruan 

atau pemalsuan merek. Kemudian perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pemilik merek terhadap pemalsuan merek yang telah 

mempunyai nama, dan pengaruh pemakaian merek dagang terhadap kualitas hasil 

produksi PT Jamu Air Mancur Solo. 

Terdapat tesis yang membahas hak kekayaan intelektual dalam Islam, 

karangan Masjupri, Mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2005, dengan judul: Perlindungan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam. Tesis ini membahas 

alternatif solusi  upaya perlindungan HAKI dalam hukum Islam. 
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Beberapa skripsi diatas membahas masalah perlindungan merek dagang 

dari tindak pelanggaran, dengan jenis penelitian lapangan dan memfokuskan pada 

upaya perlindungan hukumnya pada undang-undang merek nomor 15 tahun 2001. 

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul: Perlindungan Hak Merek 

Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam. Penulis akan mengkaji mengenai 

perlindungan pada merek dagang dari tindak pelanggaran dengan jenis penelitian 

kepustakaan, yang meninjau secara khusus dari sudut pandang hukum Islam. 

Sejauh pengetahuan penulis dalam mencari hasil-hasil penelitian yang 

berkaitan dengan judul yang dibahas oleh penulis mengenai perlindungan hak 

merek dagang dalam perspektif hukum Islam memang belum ada yang 

mengangkat judul tersebut. Tesis tentang hak kekayaan intelaktual dalam Islam 

seperti yang tersebut diatas, membahas secara umum mengenai perlindungan hak 

kekayaan intelektual dalam Islam. Sedangkan skripsi yang dibahas oleh penulis 

ini membahas lebih khusus kepada perlindungan hak merek dagang dalam Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan 

berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar 

tidak menimbulkan kerancuan, sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). 

Karena berusaha mengumpulkan dan menganalisa data-data atau literature-

literature mengenai perlindungan hak merek dagang yang ditinjau dari sudut 

pandang hukum Islam. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif, dengan maksud memberi gambaran secara terinci dan 

teratur, memaparkan dan melukiskan mengenai pandangan hukum Islam 

terhadap perlindungan hak merek dagang, untuk kemudian melakukan 

penilaian terhadap pandangan tersebut. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang 

akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah 

penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah Dokumentasi yaitu metode yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literature 

yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, 

dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam 

dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk 

kemudian diolah dan dianalisa (Suharsimi, 1998: 236). 
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3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh (Suharsimi, 1998: 114). Pada penelitian ini menggunakan sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002: 

55). Adapun sumber primernya adalah kitab-kitab fiqih seperti: Kitab 

Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd. Ushul Fiqih Jilid I dan II, karya 

Amir Syarifuddin. Buku-buku ekonomi Islam yang berkaitan dengan 

penelitian diantaranya: Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam 

Ekonomi Islam, buku karya Muhammad dan Alimin. Norma Dan Etika 

Ekonomi Islam, buku karya Yusuf Al-Qardhawi. Peran Nilai dan Moral 

Dalam Perekonomian Islam, buku karya Yusuf Al-Qardhawi.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ini memberikan penjelasan mengenai sumber data 

primer. Selain menggunakan buku/referensi utama, penulis juga 

menggunakan buku/referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan 

tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap 

masalah ini. Diantaranya: Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum 

Bisnis, buku karya Suyud Margono dan Amir Angkasa. Hak Milik 

Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), buku karya 
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Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. Terdapat pula beberapa 

literature yang penulis peroleh dari internet seperti 

pengusahamuslim.com/.../hukum-hukum.../770-hak-kekayaan-intelektual-

dalam-islam.html. Wisnusudibjo.wordpress.com/.../hukum-islam-tentang-

hak-cipta-dan-hak-intelektual/ dan hasil karya kalangan hukum lain yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1989: 113). Setelah 

data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk 

memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara 

deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. 

Metode Deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip 

umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah 

terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Langkah-Langkah analisis melalui 

metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau 

asumsi yang berisi statement yang menolak atau membenarkan suatu perkara, 

kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan (Sutrisno, 1987: 42). 

Aplikasi metode deduktif terkait dengan penelitian adalah dengan 

melalui metode deduktif dapat diuraikan prinsip-prinsip umum yakni 

beberapa statement berupa landasan teori dalam hukum Islam yang berisi 
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pengetahuan ekonomi Islam serta dasar-dasar hukum dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah, kemudian diaplikasikan kepada informasi yang bersifat khusus 

melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah 

proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan 

sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab berisi uraian 

pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu 

kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi: a). Latar belakang 

masalah, b). Penegasan istilah, c). Pembatasan masalah, d). Rumusan masalah, e). 

Tujuan dan manfaat penelitian, f). Kajian pustaka, g). Metode penelitian, h). 

Sistematika penulisan. 

BAB II merupakan tinjauan umum tentang merek yang meliputi: a). 

Pengertian merek, b). Jenis merek, c). Fungsi merek, d). Persyaratan merek, e). 

Prosedur pendaftaran merek, f). Hak merek, g). Pengalihan Hak dan Lisensi 

merek, h). Jangka waktu perlindungan merek, i). Pelanggaran hukum terhadap 

hak merek, j). Perlindungan hukum merek dan sanksi pidana pelanggaran merek. 
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BAB III merupakan pembahasan hak merek dagang dalam Islam yang 

meliputi: a). Konsep kepemilikan dalam Islam, b). Kepemilikan hak merek 

dagang dalam Islam, c). Faktor-Faktor yang menjadi dasar perlindungan hak 

merek dagang dalam Islam, d). Dasar hukum perlindungan hak merek dagang 

dalam Islam. 

BAB IV merupakan analisis perlindungan hak merek dagang dalam 

hukum Islam. Pada bab kekempat ini akan diterangkan mengenai: a). Pembahasan 

perlindungan hak merek dagang dalam Islam, b). Analisis dasar hukum 

perlindungan hak merek dagang dalam Islam. 

BAB V merupakan penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat 

kesimpulan dari penelitian dan saran sebagai solusi atas permasalahan yang 

belum terjawab mengenai perlindungan hak merek dagang dalam perspektif 

hukum Islam. Pada Bab kelima ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari 

kesimpulan, saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 


