
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di Indonesia memang sudah pada taraf yang 

tinggi, dimana para pengguna teknologi sudah mampu menggunakan semua 

fasilitas yang berhubungan dengan kecanggihan teknologi. Bermula dari 

penggunaan televisi sederhana hingga komputer dengan fasilitas internet 

sebagai penghubung atau komunikasi. Komputer yang semula merupakan 

barang mewah kini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua kalangan. 

Walaupun tingkat penggunaannya masih banyak digunakan oleh kalangan 

tertentu saja, tetapi manfaatnya bisa dirasakan semua orang. Apalagi saat ini 

muncul internet menjadi bagian pelengkap dalam kehidupan berkomunikasi.  

Dengan munculnya teknologi canggih memang banyak sekali 

memberikan keuntungan dalam pembangunan, tetapi disela-sela itu semua ada 

juga beberapa dampak yang tidak baik bagi para penggunanya karena 

penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya. 

Tetapi itu semua bisa ditanggulangi dengan kesadaran mereka dalam 

memanfaatkan teknologi yang ada.  

Membahas tentang internet yang kini sudah menyebar luas di Indonesia, 

penulis ingin membuka tentang hal-hal didalamnya yang berhubungan dengan 

pengguna internet atau yang sering disebut sebagai user. Karena internet 

semakin dibutuhkan maka ada beberapa kalangan yang memanfaatkan hal 
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tersebut dengan turut menyediakan dalam bentuk persewaan. Tidak ada 

pelanggaran dalam memanfaatkan peluang bisnis dengan mengambil 

keuntungan berdasarkan kebutuhan manusia. Tetapi yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimana cara mereka mengambil keuntungan tersebut, 

apakah dengan jalur lurus atau dengan jalur yang menyimpang.  

Dalam kehidupan sehari-hari adalah wajar mengambil keuntungan di 

setiap transaksi, tetapi mengambil keuntungan tanpa kesepakatan atau 

mengambil keuntungan berlebihan apakah diijinkan dalam Islam. Ada momok 

dalam kehidupan manusia yang mana ada ucapan mengambil keuntungan 

berlebih itu tidak apa-apa yang penting dari pihak yang diambil 

keuntungannya tidak merasa dirugikan. Apakah hal seperti itu dibenarkan, 

atau memang dalam hidup hal itu tidak dipermasalahkan? 

Pengambilan keuntungan dalam perdagangan itu sebetulnya 

diperbolehkan dalam Islam. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah 

apakah ini tidak berhubungan dengan riba? Lalu bagaimana bila pihak yang 

dirugikan tersebut tidak terima? 

Dalam dunia perdagangan, terutama dalam sistem pembayaran sering 

kali terjadi praktek pembulatan dalam pembayaran. Dalam hal ini pembulatan 

yang biasa sering terjadi adalah pembulatan keatas, atau pembulatan untuk 

angka terbesar. Praktek tersebut selain terjadi di outlet-outlet pambayaran juga 

terjadi di warnet-warnet yang berada di daerah yang masih belum terlalu peka 

terhadap praktek pembulatan seperti ini. Apabila di daerah perkotaan, warnet-

warnet sudah menerapkan sistem pembayaran menggunakan sistem paket, 
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atau sudah dilakukan standar batas pemakaian dan harga, tidak begitu 

keadaannya dengan warnet-warnet yang ada di daerah. Jika di perkotaan 

standar pemakaian sudah dipatok berdasarkan paket yang digunakan oleh 

user, berbeda keadaannya dengan warnet-warnet di daerah yang masih 

menggunakan sistem lama, yaitu biaya ditentukan menurut lama pemakaian. 

Dari sinilah terdapat celah kesempatan terjadinya praktek pembulatan 

pembayaran itu.  

Sebagai contoh, bila biaya awal pemakaian internet atau biaya 

minimum yang dikenakan adalah Rp 750,00  maka ketika pemakaian hanya 

sebentar atau jika lama pemakaian belum mencapai batas minimum maka 

akan dibulatkan menjadi Rp. 1.000,00. Memang kesannya tidak begitu 

berharga besarnya peningkatan rupiah disini, tetapi bukankah lebih baik jika 

pembulatan tidak terlalu menonjol? 

Jika kita hubungkan dengan perekonomian dalam Islam maka kita 

berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka 

tampak secara jelas di hadapan kita empat nilai utama, yaitu: Ketuhanan 

(Rabbaniyyah), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan. Nilai-nilai ini 

menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, 

bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh 

yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam (Yusuf 

Qardhawi,  1997: 23). 

Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal 

dan baik (thoyib) karena dalam  Al-Qur’an, Allah SWT telah memerintahkan  



4 
 

kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim 

saja yaitu hanya untuk mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (thoyib), 

juga untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengambil yang 

tidak halal dan tidak baik. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah 

dalam Surat Al- Baqarah ayat 168: 
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Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu (Q.S Al-Baqarah, 168). 
 
Karena itu ketika dalam berusaha, Islam mengharuskan manusia untuk 

hanya mengambil hasil yang halal yang meliputi halal dari segi materi, halal 

dari cara memperolehnya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau 

penggunaannya. Sebagai agama yang universal, Islam mengandung tuntunan 

kehidupan menuju kemaslahatan bagi manusia. Persoalan ekonomi merupakan 

suatu persoalan yang erat hubungannya dengan kemaslahatan bagi manusia. 

Karena kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Perekonomian tersebut dituntun berdasarkan syariat Islam dan 

keunikan peradaban Islam. Atas dasar itu kita menyatakan dengan penuh 

kepercayaan dan ketenangan, bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang 

lainnya. Ia adalah ekonomi Ilahiah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, 
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ekonomi berakhlak dan ekonomi pertengahan. Makna dan nilai-nilai pokok 

yang empat ini memiliki cabang, buah dan dampak bagi seluruh segi ekonomi 

dan muamalah Islamiyah dibidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi 

dan distribusi. Semua itu dibentuk dengan nilai-nilai tersebut, sebagai 

cerminan darinya ataupun penegasan baginya. Jika tidak demikian, maka ke-

Islam-an itu hanya sekedar simbol dan pengakuan (Adiwarman, 2004: 30).  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik membahas 

permasalahan pengambilan keuntungan dalam bisnis warnet dengan judul 

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK 

PEMBULATAN PEMBAYARAN SEWA WARNET (Studi Kasus di 

Kecamatan  Klaten Utara). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil 

adalah: Bagaimanakah hukum terhadap praktek pembulatan pembayaran sewa 

warnet menurut etika bisnis Islam? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diambil berdasarkan rumusan masalah adalah untuk 

mengetahui hukum terhadap praktek pembulatan pembayaran sewa warnet 

menurut etika bisnis Islam. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat berdasarkan tujuan permasalahan  

adalah: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para guru 

dan pelajar mengenai gharar dan pengambilan keuntungan beserta 

penerapannya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pembaca, 

terutama mereka yang berada dalam dunia perdagangan, untuk 

menghindari penerapan gharar dan pengambilan keuntungan dalam 

kehidupan perdagangan mereka. 

 
E. Kajian Pustaka 

Dalam kajian ini penulis menggunakan pustaka lain sebagai pedoman 

penulisan. Pedoman tersebut adalah penelitian lain yang dibuat oleh peneliti 

lain yang mempunyai pendekatan dan tinjauan hampir sama dengan yang 

disusun oleh peneliti.  

Penelitian tersebut disusun oleh Ratna Safitri (2007) IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Pengambilan Keuntungan dalam 

Bisnis Fotografi Musiman oleh Devilla Studio Foto Yogyakarta”. Penelitian 

yang dibuat adalah penelitian dengan metode analisis kualitatif dengan hasil 

bahwasanya implikasi dari besarnya pengambilan keuntungan yang dilakukan 

oleh Devilla Foto dalam usaha fotografi musiman ini sangat beragam. 

Berdasarkan pengamatan penyusun, ditemukan dua reaksi konsumen: pertama, 

apabila konsumen tersebut tidak pernah atau jarang bersinggungan dengan 
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usaha fotografi musiman, maka kecendrungannya akan menerima. Adapun 

reaksi konsumen yang kedua, jika konsumen sering bersinggungan dengan 

usaha fotografi musiman, maka kecenderungan akan menggangap hal itu 

sebagai sesuatu yang berat. Devilla Foto biasanya menggunakan sistem 

elastisitas harga, artinya menggunakan batas minimal dan maksimal, 

tergantung dari mekanisme tawar menawar dan kondisi sebagaimana yang 

sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Arif Syaifullah (2007) IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengambilan Keuntungan dan Laba 

Berlebih dalam Perdagangan (Studi Kasus Pasar Tradisional Rojowinangun 

Magelang)”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dengan hasil penelitian bahwa pengambilan keuntungan dilakukan 

berdasarkan persetujuan antara penjual dan pembeli. Yang mana sebelumnya 

ada tawar menawar antara penjual dan pembeli, sehingga batas akhir 

persetujuan ada diantara kedua belah pihak. Hasil yang diperoleh merupakan 

kesepakatan yang mereka buat dan tidak ada penyesalan diantara keduanya, 

sehingga pedagang menganggap hal ini adalah sah-sah saja dan halal.  

 
F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai usaha menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun objek yang di 

teliti menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 

berkaitan dengan pengambilan keuntungan dalam dunia bisnis warnet. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan dan 

menggunakan penelitian kualitatif yang mana memerlukan data kata-kata 

tertulis, peristiwa dan perilaku yang diamati. Kelebihan dari metode ini 

adalah mempunyai fleksibilitas tinggi bagi peneliti ketika menentukan 

langkah-langkah dalam penelitian (Alwasilah, 2003: 97). 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian kualitatif yang 

menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, 

lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu 

terjadi (Sutopo, 2006: 139). Jadi, jenis penelitian pada penelitian ini adalah 

penelitian dasar yang lebih memfokuskan pada deskripsi. Proses tentang 

mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Dengan demikian, penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

2. Subyek dan Tempat Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah tentang 

pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh warnet-warnet di 

Kecamatan Klaten Utara. 
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b. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang diambil oleh peneliti adalah warnet-

warnet yang berada di Kecamatan Klaten Utara. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

maka digunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan 

pengamatan langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 

Dengan pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat 

hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, juga dapat 

memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi 

secara verbal atau yang tidak mau berkomunikasi secara verbal (Nazir, 

1999: 212-213). 

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terus 

terang atau tersamar yang mana dalam melakukan penelitian peneliti 

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka (yang 

diteliti) mengetahui sejak awal sampai akhir aktifitas peneliti 

(Sugiyono, 2010: 66). 

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi warnet-warnet di 

Kecamatan Klaten Utara. 



10 
 

b. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan responden. Hal 

ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Jawaban tersebut dapat dijadikan data untuk dianalisis 

dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan 

masalah penelitian. Wawancara tersebut harus sesuai dengan pedoman 

wawancara yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian 

(Jauhari, 2009: 40). 

Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti, tetapi 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. 

Wawancara dilakukan kepada para pemilik warnet, operator 

warnet, dan juga konsumen di warnet-warnet tersebut untuk 

mengetahui seberapa jauh pihak warnet tersebut melakukan tindakan 

pengambilan keuntungan dan seberapa jauh konsumen tersebut 

merasakan dampaknya.  

c. Metode Dokumentasi 

Supaya hasil wawancara atau observasi dapat terekam dengan 

baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara atau 

observasi terhadap subyek, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai 

sarana dokumentasi. Jadi metode dokumentasi merupakan sarana 
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membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara membaca surat-surat, pengumuman atau pernyataan tertulis 

pustaka tertentu. Penulis mempelajari dokumen-dokumen tersebut 

untuk mengenal lebih jauh tentang objek dan subjek lebih jauh 

(Sarwono, 2006: 225). 

Kegiatan ini meliputi pengumpulan, mempelajari, dan meneliti 

tulisan-tulisan atau buku-buku, majalah, dan lain-lain. Juga 

menggunakan kamera sebagai visual ataupun tape recorder sebagai 

audionya. Kesemuanya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini. 

4. Sumber Data 

 Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen yang lain-lain 

(Moleong, 1995: 112). 

Sumber data primer merupakan sumber data yang berlangsung dari 

sumber data oleh penyelidik untuk keperluan penelitian (Surachmad, 1990: 

163). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warnet-warnet 

beserta pengelola ataupun pemiliknya. 

5. Populasi Sampel 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

pihak-pihak yang mengetahui banyak tentang pengambilan keuntungan 

dalam bisnis warnet. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengambilan 

keuntungan dalam bisnis menurut etika Islam, maka peneliti juga 

menggunakan para ahli dalam bidang etika bisnis dalam Islam. 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, tekhnik analisis data lebih banyak 

dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles & 

Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui 

proses data reduction, data display dan verification (Miles & Huberman 

dalam Sugiyono, 2010: 147).  

Menurut Patton dalam Moleong (2002: 103), tekhnik analisis data 

adalah proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, mengkategorikannya dan 

menguraikannya, yaitu pertama mengumpulkan data serta 

mengelompokkan data dengan mengurutkan hasil data kemudian memilah 

data dan menyesuaikan dengan pola yang sudah disusun dan kemudian 

menguraikan serta menjelaskan guna mendapatkan hasil untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. 

 
G. Sistematika Laporan Penelitian 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan dan 

mencari poin-poin penting di dalamnya, maka penulis mensistematikannya 

dalam lima bab dengan sususan dan rincian sebagai berikut:  

Bab pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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Bab kedua: Landasan teori yang meliputi kerangka teoritis yang terdiri 

dari pengertian etika bisnis dalam Islam, pengambilan keuntungan dalam 

Islam, dan gharar dalam pandangan etika bisnis Islam. 

Bab ketiga: Deskripsi lokasi, dan penelitian terhadap sistem 

pembayaran di warnet yang menjadi objek penelitian di Kecamatan Klaten 

Utara.  

Bab keempat: Analisis penerapan pembulatan pembayaran sewa 

warnet di Kecamatan Klaten Utara dan analisa hukum terhadap praktek 

pembulatan pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis Islam. 

Bab kelima:   Penutup yang meliputi  kesimpulan dan saran. 

 


