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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu metode 

perpindahan produk yang saat ini tercepat laju pertumbuhannya, tetapi juga 

merupakan model bisnis yang kurang dipahami oleh kebanyakan orang. 

Secara sederhana model bisnis ini adalah aktivitas memakai produk dan 

mengajak orang untuk memakai produk yang sama, lalu mendapatkan 

insentif bonus. Artinya secara mudah cukup hanya dengan memakai 

produknya seseorang sudah terlibat dan berdampak untuk mendapatkan 

penghasilan setiap bulannya, bahkan bila orang tersebut berbagi cerita dengan 

orang-orang terdekatnya, lalu mereka mengikuti apa yang dilakukan orang 

tersebut, maka semakin lama penghasilan orang tersebut dapat mancapai 

ratusan bahkan jutaan rupiah hingga tak terbatas. 

Munculnya praktek-praktek bisnis penggandaan uang dan sistem binari 

dengan mengatasnamakan sistem tersebut, menjadikannya suatu hal yang 

perlu dihindari, bahkan MUI (Majlis Ulama Indonesia) Medan sempat 

mengeluarkan pernyataan haram terhadap bisnis tersebut. Padahal bisnis 

tersebut berbeda dengan praktek penggandaan uang dan sistem binari yang 

pernah dilakukan oleh UBS (Uni Beauty Shop lnternasional) dan Yoshihiro. 

Karena praktek penggandaan uang dan sistem binari terbukti menyesatkan 

dan merugikan masyarakat. Andrias Harefa menyatakan untuk 

membedakannya dengan praktek penggandaan uang dan sistem binari yaitu 

jika satu-satunya cara untuk memperoleh uang adalah dengan melakukan 

sponsorisasi atau melakukan perekrutan saja (tanpa penjualan) maka itu 
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adalah praktek penggandaan uang atau sistern binari. Karenanya masyarakat 

kini harus lebih waspada terhadap bisnis yang mengatasnamakan MLM, agar 

tidak terjebak ke dalam praktek bisnis penggandaan uang. (Harefa: 1999) 

Saat ini di Indonesia. telah berdiri beberapa perusahaan Multi Level 

yang dalam operasionalnya berlandaskan pada syari'at Islam. PT. AHAD-Net 

Internasional merupakan pelopor bisnis pertama di Indonesia yang 

menggunakan prinsip syari'at Islam dalam operasionalnva (1 Januari 1996). 

Penggunaan syari'at Islam sabagai landasan operasionalnya, harus 

benar-benar tercermin pada seluruh aspek perusahaan Multi Level Syari'ah. 

Beberapa hal yang menjadi karakteristik di antaranya: memiliki niat untuk 

membangun ekonomi ummat, sistem distribusi pendapatan yang adil dan 

tidak mementingkan keuntungan perusahaan saja, jenis produk yang halal dan 

thayyib, penetapan harga yang adil dan bijaksana, adanya Dewan Pengawas 

Syari'ah, sistem pengelolaan yang amanah, dan memiliki orientasi dunia 

akhirat. Karakteristik tersebut menjadi ukuran ke-syariahan-an, dan benar-

benar sebagai perusahaan yang berlandaskan syari'at Islam. Hal ini perlu 

diketahui dan diteliti terhadap semua jenis perusahaan Multi Level yang 

mengaku sebagai MLM Syari'ah agar ummat Islam tidak tertipu oleh 

perusahaan yang hanya mencari keuntungan semata dengan berkedok 

Syari'ah. 
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Berdasar asumsi diatas penulis bermaksud menganalisis secara kritis 

MLM Syari'ah PT. AHAD-Net Internasional dari sudut pandang hukum 

Islam, terutama dalam hal sistem penetapan harga dengan melakukan 

penelitian dan menyusun sebuah skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM 

ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA MLM 

SYARIAH PT. AHAD-Net Internasional”. 

 

B. Batasan Masalah 

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, 

penulis akan memberikan batasan masalah yang akan dikaji yaitu pada 

tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada PT. AHAD-Net 

Internasional menurut penilaian mitra niaga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk memberi arah pendukung tercapainya tujuan penelitian, penulis 

akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu  

”Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada 

MLM Syari'ah PT. AHAD-Net Internasional ? 

 

D.   Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum 

Islam tentang sistem penetapan harga pada MLM Syari'ah PT. AHAD-Net 

Internasional. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan dalam rangka 

membangun dan mengembangkan sistem penetapan harga pada MLM 

Syari'ah, sehingga dapat diaplikasikan untuk kemashlahatan ummat 

manusia, dengan pertimbangan: 

2.  Menjadi sumbangan ilmiah tentang sistem penetapan harga sehingga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan barometer tentang sistem penetapan harga 

pada MLM Syari'ah yang sesuai dengan syariat Islam. 

 

F.  Metode Penelitian 

      1.   Pendekatan Penelian 

              Penelitian dalam skipsi ini dilakukan dengan field research (Studi 

lapangan) yaitu dengan mempelajari, meneliti dan mengkaji data dan 

mengkaji data dan berbagi fenomena yang ditemukan dilapangan. Namun 

deimikian untuk lebih memperkuat data yang diteliti maka dalam 

teknisnya dilakukan interview dan kuesioneer. Penelitian ini engunakan 

pendekata normative, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan 

membahas permasalahannya kemudan menilainya dalam kajian hukum 

Islam. Maka pendekatan teori secara kritis digunakan dengan tiga tahap 

penelitian. 

      a.  Tahap deskrptif 

Adalah tahap pengkajian data yang didasarakan pada fenomena 

atau gejala yang nampak. Pada tahapan ini diuraikan tentang system 

penetapan harga pada PT. AHAD-Net International yang meliputi dan 

harga tiap produk. 
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           b.  Tahap Analisis 

Adalah tahap membahas dan menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam 

sebagai alat analisis serta hasil sebagai bahan pendukung 

            c.  Tahap Evaluatif 

Adalah penilaian terhadap system penetapan harga yang 

dilakukan oleh PT AHAD-Net International dalam kajian hukum Islam. 

      2.  Populasi dan Sampel 

    a.  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang tediri dari atas : obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 1999: 72). Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota MLM Syariah PT.AHAD-Net International YANG ADA DI Kota 

Surakarta dan sekitarnya sebanyak  215 orang. 

    b.Sampel  

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Pengambilan sample dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dengan cara 

mengambil sample anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu (Arikunto, 2001 : 120). Bedasarkan 

pertimbangan waktu, sumber dana dan tenaga yang tersedia, dalam hal ini 

penelitian ditentukan hanya mengambil sample sebanyak 20 % dari 

Populasi yakni 20 % dari 215 = 43 orang mitra niaga PT. AHAD-Net 

International sebagai responden. 
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      3.   Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun social yang damati. Secara spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Pada penelitian ini 

instrument yang akan digunakan salah satunya yaitu kuesioner yang berisi 

butir-butir pertanyaan atau pernyataan untuk diberi tanggapan oleh  

responden. Instrument ini digunakan untuk mengukur penilaian kualitas 

dan harga produk pada MLM Syari’ah PT. AHAD-Net International. 

Instrumen yang digunakan untuk mengkur penilaian kualitas dan 

harga produk-produk MLM Syari’ah PT. AHAD-Net Insternational 

berbentuk uesioner pilihan ganda denga skala guttama, akan dapat 

jawaban yang tegas, yaitu: “ya-tidak”. Sedangka skala likert yang 

digunakan untuk mengukur sikap seseorang fenomena social yang 

selanjutnya disebut variable penelitian 

Kuesioner pada penelitian inidikembangkan sesuai dengan 

dimensi-dimensi system penetapan harga yang terdapat pada PT. AHAD-

Net International. Untuk memperoleh pemahaman tentang 

pengembangannya, maka perlu disajikan kisi-kisi pembuatan dan 

pengembangan kuesioner seperti terdapat pada tabel berikut: 

                                          Tabel I 

Kisi-kisi Pebuatan dan Pengembangan Kuesioner  

Untuk Sistem Penetapan Harga 

Variable penelitian  Indikator 

     System penetapan harga       Kualitas produk harga produk  

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini memiliki dua jenis jawaban 

yaitu: “Ya” – “Tidak”, dan “Mahal” – “Sedang” – “turah”. Untuk 



 7 

engetahui data dalam kuantitatif, maka perlu diadakan penelitian pada tiap 

jawaban. Adapun cara penelitiannya adalah untuk jawaban “Ya” diberi 

skor 2, dan “Tidak” diberi skor 1. Sedangkan “Mahal” diberi skor 1, 

“Sedang” diberi skor 2, dan “Murah” diberi skor 3. Pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuesioner dapat dilihat pada lampiran. 

      4.   Teknik Pengumpulan Data  

          Untuk memperkuat data yang diteliti, juga dilakukan 

Interview dan kuesioner. Data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu 

data yang diambil langsung dari al-Qur’an dan al-Hadist, interview dan 

kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqih yang 

diperlukan tersebut digunakan teknik dan metode sebagai berikut: 

      a.  Dokumentasi  

Yaitu mengkaji berbagai buku yang relevan (termasuk hasil penelitian 

terdahulu) dan berbagai sumber seperti majlah artikel, dan lain-lain 

            b.  Interview  

Yaitu engadakan wawancara dengan para pakar dan perusahaan yang 

memahami tentang, sehingga data yang diperoleh lebih valid. 

            c.  Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. (Sugiyono, 1999: 135). 
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      5.  Bahan yang Dipakai 

Dalam hal ini penelitian dilakukan rancangan kepustakaan, 

sehingga bahan yang dipakai adalah: 

     a.  Sumber hukum primer, terdiri dari: 

    1)  Al-Qur’an 

    2)  Al-Hadist 

    3)  Interview 

    4)  Kuesioner 

     b. Kitab-kitab fiqih yang relevan dan membahas tentang system penetapan 

harga menurut hukum Islam.. 

      6. Teknis Analisis Data  

     a.  Analisis kuantitatif 

Analisis yang digunakan adalah statistic inferensial, yaitu 

statistic yang digunakan untuk menganalisis data kemudian menarik 

kesimpulan bagi populasi data yang sedang diselidiki. Penyajian data 

dilakukan melalui tabel dan perhitungan presentase, uji Che Square 

yang digunakan untuk menguji apakah data sebuah sample sample 

tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan, dan di uji 

Korelai Bivariate atau Product Moment Pearson untuk mengukur 

keeratan hubungan diantara hasil-hasil pengamatan dari papulasi yang 



 9 

dimiliki dua varian. Analisis kuantitatif dilakukan untuk memperkuat 

hasil analisis kualitatif yang akan dilakukan untuk memperkuat hasil 

analisis kualitatif yang akan dilakukan. 

 

 

proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Untuk lebih jelasnya model 

ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Model Hubungan Interaksi 

Sumber : Soetopo Heribertus, 1998. Pengantar Penelitian Kualitatif,  

Dasar-Dasar dan Praktik, Surakarta: Pusat Penelitian UNS 

 

G. Telaah Pustaka  

Penelitian yang dilakukan oleh Suryono (UI, 2009), tentang Sistem 

Penetapan Harga Syariah pada MLM AHAD-Net Syariah, memberikan 

indikasi bahwa sistem  ini prospeknya cukup bagus dkembangkan di Indonesia. 

Kendala prinsip hanya pada kemampuan individual dalam kegiatan pemasaran.  

Pengumpulan data 

Conclusion Drawing 

Data Display Data Reduction 
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Penelitian Muhammad Yusuf (UINSK, 2009) tentang Sistem 

Pembagian Bonus pada Multilevel Marketing (Studi Kritis Hukum Islam 

Terhadap Pembagian Bonus pada AHAD-Net Syariah. Menyimpulkan bahwa 

perusahaan ini telah adil dalam pembagian bonusnya ditandai dengan 

transparannya perusahaan terhadap distributor sesuai peringkat dan kinerjanya, 

tidak ada unsur paksaan dalam menjalankannya.   

H.   Sistematika Skripsi 

Agar supaya laporan ini dapat dipahami isinya dengan jelas oleh semua 

pembaca, maka disusun dalam suatu sistematika penulis skripsi sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi ; Latar Belakang Masalah,  

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika 

Skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini disajikan tentang ; Asas Jual Beli  

dalam Hukum Islam, Teori Penetapan Harga, Sistem Penetapan Harga 

dalam Perspektif Islam, Sejarah dan Perkembangan MLM, 

Karakteristik MLM Syari’ah. 

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam bab   ini  berisi   tentang   Gambaran  

Umum MLM Syariah, Sistem Penetapan Harga Pada MLM Syariah 

PT. AHAD-Net Internasional di Surakarta. 

BAB IV  ANALISIS  HASIL  PENELITIAN,  dalam   bab    ini    disajikan  

mengenai Analisis Produk, Analisis Data Produk, Analisis Harga, 

Analisis Data Harga Produk. 



 11 

BAB V PENUTUP, bab ini mengungkapkan tentang Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN 
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