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ABSTRAKSI 
  

 
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK  

PEMBULATAN PEMBAYARAN SEWA WARNET  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KLATEN UTARA) 

 
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. 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. 
Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimanakah hukum terhadap praktek pembulatan 
pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hukum terhadap praktek pembulatan pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis 
Islam. 

Penelitian ini memberikan gambaran warnet yang ada di Klaten utara dengan 
memberikan sampel 7 warnet sebagai objek penelitian, yaitu: You.net, Fun House, Anggun.net, 
Ndelik.net, Green.net, Klik.net, DNA.net. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah 
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. 

Setelah menganalisis dan juga memahami mekanisme yang diterapkan para pengusaha 
warnet dalam pembulatan pembayaran, penulis mencoba untuk menyimpulkan antara 
pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. 
Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan 
juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada 
dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang tidak 
sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di warnet-warnet di 
Kecamatan Klaten Utara. 
 
Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Keuntungan, Pembulatan Dalam Islam, Warnet di Kecamatan 

Klaten Utara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

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.  

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 
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, 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.  
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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  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. 

 
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, 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. Tujuan dam Manfaat Penelitian 

Tujuan yang diambil berdasarkan 
rumusan masalah adalah untuk 
mengetahui hukum terhadap praktek 
pembulatan pembayaran sewa warnet 
menurut etika bisnis Islam. 
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Manfaat yang didapat 
berdasarkan tujuan permasalahan  
adalah: 
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. 

 
LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Etika Bisnis 
Bisnis dengan segala macam 

bentuknya terjadi dalam kehidupan kita 
setiap hari, sejak bangun pagi hingga 
tidur kembali. Dalam kamus bahasa 
Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha 
dagang, usaha komersial di dunia 
perdagangan, dan bidang usaha. Skinner 
(1992), mendefinisikan bisnis sebagai 
pertukaran barang, jasa, atau uang yang 
saling menguntungkan atau memberi 
manfaat. Menurut Anoraga dan 
Soegiastuti (1996), bisnis memiliki 
makna dasar sebagai "the buying and 
selling of goods and services". Adapun 
dalam pandangan Straub dan Attner 
(1994), bisnis tak lain adalah suatu 
organisasi yang menjalankan aktivitas 
produksi dan penjualan barang-barang 
dan jasa-jasa yang diinginkan oleh 
konsumen untuk memperoleh profit. 
Barang yang dimaksud adalah suatu 
produk yang secara fisik memiliki wujud 
(dapat diindra), sedangkan jasa adalah 
aktifitas-aktifitas yang memberikan 
manfaat kepada konsumen atau pelaku 
bisnis lainnya. (Muhammad Ismail 

Yusanto dan Muhammad Karebet 
Widjajakusuma, 2002: 17). 

Etika (ethics) yang berasal dari 
bahasa Yunani ethikos mempunyai  
arti:  
a. Sebagai analisis konsep-konsep 

mengenai apa yang harus, mesti, 
lugas, aturan-aturan moral, benar, 
salah, wajib, tanggung jawab dan 
lain-         lain. 

b. Sebagai pencairan ke dalam watak 
moralitas atau tindakan-tindakan 
moral.  

c. Sebagai pencairan kehidupan yang 
baik secara moral.  

Kata bisnis dalam Al-Quran yaitu 
al-tijarah dan dalam bahasa Arab 
tijarah, berasal dari kata dasar t-j-r, 
tajara, yatjuru, yang bermakna 
berdagang atau berniaga (Alma, 2003: 
278).  

Allah SWT melarang hamba-Nya 
yang mukmin memakan harta sesamanya 
dengan cara yang bathil dan mencari 
keuntungan yang tidak sah dengan cara 
melanggar syariat seperti riba, perjudian 
dan yang serupa dengan itu dari macam-
macam tipu daya yang tampak seakan-
akan sesuai dengan hukum syariat, tetapi 
Allah mengetahui bahwa apa yang 
dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat 
dari pelaku untuk menghindari ketentuan 
hukum yang telah digariskan oleh 
syariat.  

 
B. Pengambilan Keuntungan dalam 

Islam 
Berdagang merupakan bagian 

dari kegiatan ekonomi yang erat 
hubungannya dengan masalah harta 
benda yang dalam tingkat primer 
termasuk kemaslahatan yang dijaga. 
Allah dan rasul-Nya telah memberikan 
aturan-aturan yang jelas mengenai 
persoalan-persoalan harta benda 
manusia, bagaimana harta itu diperoleh, 
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bagaimana harta itu disalurkan dan 
sebagainya. Karena itu perilaku ekonomi 
harus selalu mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang dibenarkan syara’. 
Semua ketentuan tersebut digariskan 
agar setiap individu dalam melakukan 
kegiatannya dapat selaras dengan nilai-
nilai yang terdapat dalam Qur’an dan 
Sunnah. Dengan berpegang pada aturan-
aturan Islam manusia mencapai tujuan 
yang tidak semata-mata bersifat materi 
melainkan didasarkan pada 
kesejahteraan bersama baik itu untuk 
kehidupan di dunia atau kehidupan di 
akhirat.  

Dalam ekonomi Islam 
pengambilan keuntungan harus 
memenuhi unsur adil, sebagaimana 
firman Allah dalam Al-Qur’an surat 
Huud ayat 84. Ayat tersebut dapat 
difahami bahwa bolehnya pengambilan 
keuntungan terhadap bisnis perniagaan 
harus didasarkan pada aspek keadilan, 
sehingga membawa kemanfaatan untuk 
semua pihak. Lawan dari keadilan 
adalah tindakan yang merugikan 
manusia, yang merampas hak-hak 
manusia dan segala perbuatan yang 
dapat menimbulkan kerusakan pada 
masyarakat. Dengan demikian, adil 
adalah nilai dasar yang berlaku dalam 
kehidupan sosial (social life) (Rahardjo, 
2002: 388). 

Lalai terhadap ajaran agama, 
sedikitnya rasa takut kepada Allah 
merupakan sebab yang mendorong 
mereka untuk melakukan hal tersebut, 
tidak tanggung-tanggung berbagai upaya 
ditempuh agar keuntungan dapat diraih, 
bahkan dengan melekatkan label syar’i 
pada praktek perniagaan yang sedang 
marak belakangan ini walaupun pada 
hakikatnya yang mereka lakukan itu 
adalah transaksi ribawi. 

Jika kita memperhatikan praktek 
jual beli yang dilakukan para pedagang 

saat ini, mungkin kita dapat menarik satu 
pendapat, bahwa sebagian besar para 
pedagang dengan mudahnya menipu 
para pembeli demi meraih keuntungan 
yang diinginkannya, oleh karena itu 
seseorang yang menggeluti praktek jual 
beli wajib memperhatikan syarat-syarat 
sah praktek jual beli agar dapat 
melaksanakannya sesuai dengan 
batasan-batasan syari’at dan tidak 
terjerumus ke dalam tindakan-tindakan 
yang diharamkan. 

Berikut beberapa syarat sah jual 
beli untuk diketahui dan direalisasikan 
dalam praktek jual beli agar tidak 
terjerumus ke dalam praktek perniagaan 
yang menyimpang: 
1. Persyaratan yang berkaitan dengan 

pelaku praktek jual beli, baik penjual 
maupun pembeli, yaitu: 
 Hendaknya kedua belah pihak 

melakukan jual beli dengan ridha 
dan sukarela, tanpa ada paksaan.  

 Kedua belah pihak berkompeten 
dalam melakukan praktek jual 
beli, yakni dia adalah seorang 
mukallaf dan rasyid (memiliki 
kemampuan dalam mengatur 
uang), sehingga tidak sah 
transaksi yang dilakukan oleh 
anak kecil yang tidak cakap, 
orang gila atau orang yang 
dipaksa. 

2. Yang berkaitan dengan objek/barang 
yang diperjualbelikan, syarat-
syaratnya yaitu: 
 Objek jual beli (baik berupa 

barang yang dijual atau 
harganya/uang) merupakan 
barang yang suci dan bermanfaat, 
bukan barang najis atau barang 
yang haram. 

 Objek jual beli merupakan hak 
milik penuh, seseorang bisa 
menjual barang yang bukan 
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miliknya apabila mendapat izin 
dari pemilik barang.  

 Objek jual beli dapat 
diserahterimakan. 

 Objek jual beli dan jumlah 
pembayarannya diketahui secara 
jelas oleh kedua belah pihak 
sehingga terhindar dari gharar. 

Islam tidak hanya menekankan 
agar memberikan timbangan dan ukuran 
yang penuh, tetapi juga dalam 
menimbulkan itikad baik dalam transaksi 
bisnis. Untuk membina hubungan baik 
dalam berbisnis, semua perjanjian harus 
dinyatakan secara tertulis dengan 
menyantumkan syarat-syaratnya, karena 
“yang demikian itu lebih adil di sisi 
Allah, dan lebih menguatkan persaksian, 
dan lebih dapat mencegah timbulnya 
keragu-raguan.”  
(Al-Baqarah: 282-283). 

Disamping itu, ada beberapa hal 
yang terkait dengan perdagangan 
syariah, yaitu: 
1. Penjual berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada 
konsumen, sehingga konsumen akan 
merasa telah berbelanja sesuai 
syariah Islam, dimana konsumen 
tidak membeli barang sesuai 
keinginan tetapi menurut kebutuhan. 

2. Penjual menjalankan bisnisnya 
secara jujur yakni kualitas barang 
yang dijual sesuai dengan harganya, 
dan pembeli tidak dirangsang untuk 
membeli barang sebanyak-
banyaknya. 

3. Hal yang paling baik bukan masalah 
harga yang diatur sesuai mekanisme 
pasar, namun status kehalalan barang 
yang dijual adalah lebih utama. 
Dengan konsep perdagangan syariah, 
konsumen yang sebagian besar 
masyarakat awam akan merasa 
terlindungi dari pembelian barang 

dengan tidak sengaja yang 
mengandung unsur haram yang 
terkandung di dalamnya. Barang-
barang yang dijual dengan 
perdagangan syariah juga diperoleh 
dengan cara tidak melanggar hukum. 

4. Barang dan komoditas yang dijual 
haruslah berlaku pada pasar terbuka, 
sehingga pembeli telah mengetahui 
keadaan pasar sebelum melakukan 
pembelian secara besar-besaran.  

C. Gharar  dalam Pandangan Etika 
Bisnis Islam 

Kita mengenal berbagai mata 
uang yang ada di dunia ini, uang yang  
beredar di masyarakat dalam praktek dan 
mekanismenya memiliki batasan 
nominal yang telah ditetapkan oleh 
negara-negara tersebut, yang antara 
negara satu dengan yang lain tidak lah 
sama. Sebelum merujuk ke pembahasan, 
penulis mencoba memahami terlebih 
dahulu batasan nominal rupiah, yang 
mana telah menjadi standar mata uang 
yang ada di Indonesia sendiri. Dengan 
berjalannya waktu dan bertambahnya 
hari membuat perubahan yang berkenaan 
dengan nominal nilai mata uang 
khususnya rupiah sendiri. Dalam 
kehidupan masyarakat sendiri untuk 
tahun 2012 nilai mata uang yang paling 
kecil pada mata uang rupiah adalah Rp 
100,00.  Inilah yang akan dijadikan 
rujukan penulis untuk menanggapi 
masalah pembulatan kembalian yang 
masuk dalam etika bisnis Islam. 

Ulama Syafi’iyah melarang 
bentuk perbuatan dalam ijab qobul. 
Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak 
menunjukkan adanya ‘iwadh atau timbal 
balik, sehingga jual beli semacam ini 
menurut ulama Syafi’iyah tidaklah sah. 
Pendapat terkuat dalam hal ini adalah 
ijab qobul boleh dan sah dengan 
perbuatan, dengan alasan: 
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Pertama, Allah membolehkan 
jual beli dan tidak membatasinya dengan 
bentuk akad tertentu. 

Kedua, sesuai ‘urf (kebiasaan) 
dengan si pembeli menerima barang dan 
penjual menerima uang, maka itu sudah 
menunjukkan ridho keduanya. Jika 
dengan perkataan dianggap ridho, maka 
dengan perbuatan bisa teranggap pula.  

Sehingga dari sini mengenai 
bisnis warnet yang berlaku di 
masyarakat cukup saling ridho dengan si 
pemilik warnet dan si pembeli 
menyerahkan uang, maka itu sudah 
dianggap sah. Di satu sisi yang 
membatalkan jual beli adalah unsur 
gharar.  
1. Pengertian Gharar 

Gharar merupakan bentuk 
penipuan yang dapat mengakibatkan 
hilangnya unsur kerelaan dari pihak-
pihak yang dirugikan. Menurut 
pandangan ilmu fikih, gharar berarti 
penipuan dengan tidak mengetahui 
jenis, jumlah, atau tipe barang-
barang yang diperjualbelikan 
(Amrin, 2006: 47). Sedangkan 
definisi gharar menurut mazhab 
Imam Safi’i seperti dalam kitab 
Qalyubi wa Umairah, gharar itu 
adalah apa-apa yang akibatnya 
tersembunyi dalam pandangan kita 
dan akibatnya paling mungkin 
muncul adalah yang paling kita 
takuti. Wahbah as-Zuhaili memberi 
pengertian tentang gharar sebagai 
al-khatar dan at-taghrir, yang 
artinya penampilan yang 
menimbulkan kerusakan (harta) atau 
suatu yang tampaknya 
menyenangkan tetapi hakikatnya 
menimbulkan kebencian (Sula, 2004: 
46). 

Hal  ini masuk dalam 
kategori perjudian. Sehingga, dari 
penjelasan ini  dapat diambil 

pengertian yang dimaksud jual beli 
gharar adalah semua jual beli yang 
mengandung ketidakjelasan, 
pertaruhan, atau perjudian.  

2. Hukum Gharar 
Dalam syari’at Islam, jual 

beli gharar ini terlarang. Dengan 
dasar sabda Rasulullah dalam hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dari Abu Hurairah yang 
berbunyi: 

علَيه وعلَى آله  نهى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا
 وسلَّم عن بيعِ الْغررِ

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wa’ala alihi wa sallam melarang  
dari jual beli (dengan cara) gharar. 
(H.R Imam Muslim).  
(http://al-atsariyyah.com/tidak-
boleh-ada-gharar-dalam-muamalat/). 

 
Dalam sistem jual beli gharar 

ini terdapat unsur memakan harta 
orang lain dengan cara batil. Padahal 
Allah melarang memakan harta 
orang lain dengan cara batil 
sebagaimana tersebut dalam Al-
Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188. 

Menurut keterangan As-
Sa’adi, jual beli gharar termasuk 
dalam kategori perjudian. Ibnu 
Taimiyyah sendiri menyatakan, 
semua jual beli gharar, seperti 
menjual burung di udara, onta dan 
budak yang kabur, buah-buahan 
sebelum tampak buahnya, dan jual 
beli al-hashaah, seluruhnya 
termasuk perjudian yang diharamkan 
Allah. 
(http://ustadzkholid.com/fiqih/menge
nal-jual-beli-gharar/). 

3. Jenis Gharar 
Dilihat dari peristiwanya, 

gharar bisa ditinjau dari tiga sisi. 
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a. Jual beli barang yang belum ada 
(ma’dum), seperti jual beli  
habal al habalah (janin dari 
hewan ternak). 

b. Jual beli barang yang tidak jelas 
(majhul), baik yang mutlak, 
seperti pernyataan seseorang: 
Saya menjual barang dengan 
harga seribu rupiah, tetapi 
barangnya tidak diketahui secara 
jelas. 

c. Jual beli barang yang tidak 
mampu diserahterimakan, seperti 
jual beli budak yang kabur, atau 
jual beli mobil yang dicuri. 
Ketidakjelasan ini juga terjadi 
pada harga, barang dan pada 
akad jual belinya. 

d. Ketidakjelasan pada harga dapat 
terjadi karena jumlahnya, seperti 
segenggam Dinar. 

Syaikh As-Sa’adi menyatakan 
bahwa kesimpulan jual-beli gharar 
kembali kepada jual beli ma’dum 
(belum ada wujudnya), seperti habal 
al habalah dan as-sinin, atau kepada 
jual beli yang tidak dapat  
diserah terimakan, seperti budak 
yang kabur dan sejenisnya, atau 
kepada ketidak jelasan, baik mutlak 
pada barangnya, jenisnya atau 
sifatnya. 
(http://ustadzkholid.com/fiqih/menge
nal-jual-beli-gharar/). 

Jual beli yang mengandung 
gharar, menurut hukumnya ada tiga 
macam: 
a. Yang disepakati larangannya 

dalam jual beli, seperti jual beli 
yang belum ada wujudnya 
(ma’dum). 

b. Disepakati kebolehannya, seperti 
jual beli rumah dengan 
pondasinya, padahal jenis dan 
ukuran serta hakikat sebenarnya 
tidak diketahui. Hal ini 

dibolehkan karena kebutuhan dan 
karena merupakan satu kesatuan, 
tidak mungkin lepas darinya. 

c. Gharar yang masih 
diperselisihkan, apakah diikutkan 
pada bagian yang pertama atau 
kedua. Misalnya ada keinginan 
menjual sesuatu yang terpendam 
di tanah, seperti wortel, kacang 
tanah, bawang dan lain-lainnya. 

Ulama-ulama fikih sepakat 
tentang keberadaan gharar dalam jual 
beli tersebut, namun masih berbeda 
dalam menghukuminya. Adanya 
perbedaan ini, disebabkan sebagian 
mereka diantaranya Imam Malik 
memandang ghararnya ringan, atau 
tidak mungkin dilepas darinya 
dengan adanya kebutuhan menjual, 
sehingga memperbolehkannya. 
Sebagian yang lain diantaranya 
Imam Syafi’i dan Abu Hanifah 
memandang ghararnya besar, dan 
memungkinkan untuk dilepas 
darinya, sehingga meng-
haramkannya. 
(http://ustadzkholid.com/fiqih/menge
nal-jual-beli-gharar/). 

 
C. 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: 
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 
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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). 

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. 

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 

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. 

b. Interview (Wawancara) 
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 
    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 
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para ahli dalam bidang etika bisnis 
dalam Islam. 

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).  
Setelah melakukan observasi 

terhadap objek penelitian, penulis mulai 
menganalisis dan mencoba untuk 
mengkomparasikan terhadap teori etika 
bisnis dalam perspektif Islam. Sedikit demi 
sedikit teori terhadap pembulatan yang 
berkaitan dengan etika bisnis Islam telah 
dijelaskan dan dijabarkan melalui bab II, 
yang mana itu akan menjadi rujukan penulis 
dalam menganalisis hasil observasi yang 
telah didiskripsikan pada bab III.  

Dalam penelitian ini penulis memilih 
Kota Klaten bagian utara yang menjadi 
objek penelitian. Kota Klaten merupakan 
sebuah kota di Propinsi Jawa Tengah yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam. 
Seiring dengan kemajuan jaman 
perkembangan teknologi di Kota Klaten 
mulai menyebar dan berkembang di 
masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui 
perkembangan beberapa warnet  yang mulai 
bermunculan di Kabupaten Klaten baik di 
kotanya, kecamatan maupun di desa-desa. 
Dengan adanya kebutuhan manusia 
berkenaan dengan pendidikan, internet 
menjadi pembantu para pendidik dalam 
mendidik anak didiknya. Dengan adanya hal 
itu mulailah bermunculan usaha-usaha yang 
memberi pelayanan/ penyewaan internet 
yang disebut warnet. 

 
Analisis Warnet-Warnet di Kecamatan 
Klaten Utara 

Dalam dunia bisnis, terutama dalam 
sistem pembayaran sering kali terjadi yang 
namanya 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, 
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.  

Dalam menganalisis warnet-warnet 
yang menjadi objek penelitian, penulis 
mencoba untuk membagi warnet-warnet 
tersebut menjadi dua macam kelompok 
warnet, kelompok pertama yaitu warnet 
yang menggunakan pembulatan dalam 
pembayaran, dan kelompok yang kedua 
adalah warnet yang tidak menggunakan 
pembulatan dalam pembayaran. Berikut 
adalah daftar warnet yang menjadi objek 
dari penulis: 
A. Warnet Yang Menggunakan 

Pembulatan Pembayaran 
1. Fun House  

Penentuan harga di warnet ini 
adalah berdasarkan batas minimal 
pemakaian yaitu 1 jam sebesar  
Rp 2.000,00 Berdasarkan wawancara 
dari beberapa user umumnya 
masalah pembulatan ditemukan pada 
pemakaian yang kurang dari batas 
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minimal pemakaian maka akan 
dibulatkan, misalnya jika pemakaian 
di bawah satu jam, maka akan 
dibulatkan menjadi Rp 1.000,00 
karena harga awal untuk 
menggunakan warnet adalah sebesar  
Rp 750,00. Dipandang dengan etika 
bisnis islam hal ini sudah keluar dari 
jalur bisnis yang Islami, dengan 
adanya pembulatan yang melebihi 
nominal Rp 100,00. Tidak adanya 
unsur keadilan dalam hal 
pembayaran dan juga hilangnya 
unsur ridha dari user membuat 
transaksi ini bertentangan dengan 
etika bisnis menurut Islam, karena 
adanya unsur keterpaksaan dari para 
user membuat unsur keridhaannya 
menjadi hilang, user memakai jasa 
warnet tersebut  semata-mata hanya 
karena dasar kebutuhan akan akses 
data internet, membuat mereka mau 
tidak mau menerima hal itu. Dan 
juga terjadinya gharar dalam 
pembayaran yaitu perubahan harga 
yang terdapat dalam monitor yang 
dipakai oleh user dibulatkan ke atas, 
dimana perolehan nominal  
Rp 250,00 dari Rp 750,00 menjadi 
nominal Rp 1000,00 tidak diketahui 
asal muasalnya. 

 
2. Anggun.net 

Penentuan harga di warnet ini 
adalah biaya ditentukan oleh lama 
pemakaian. Berdasarkan wawancara 
dari beberapa user umumnya 
ditemukan masalah pembulatan 
ketika pemakaian kurang dari batas 
minimal pemakaian maka akan 
dibulatkan, misalnya jika pemakaian 
di bawah satu jam, maka akan 
dibulatkan menjadi Rp 1.000,00 dari 
harga awal Rp 750,00.  
Dipandang dari etika bisnis Islam hal 
ini sudah keluar dari jalur bisnis 

yang Islami, dengan adanya 
pembulatan yang melebihi nominal  
Rp 100,00. Tidak adanya unsur 
keadilan dalam hal pembayaran dan 
juga hilangnya unsur ridha dari user 
membuat transaksi ini bertentangan 
dengan etika bisnis menurut Islam, 
karena adanya unsur keterpaksaan 
dari para user membuat unsur 
keridhaannya menjadi hilang, user 
memakai jasa warnet tersebut  
semata-mata hanya karena dasar 
kebutuhan akan akses data internet, 
membuat mereka mau tidak mau 
menerima hal itu. Juga terjadinya 
gharar dalam pembayaran yaitu 
perubahan harga yang terdapat dalam 
billing di monitor yang dipakai oleh 
user dibulatkan ke atas, dimana 
perolehan nominal Rp 250,00 dari 
nominal Rp 750,00 menjadi Rp 
1000,00 tidak diketahui asal 
muasalnya. 

 
3. Ndelik.net 

Sistem yang diterapkan 
dalam menentukan harga umumnya 
sama dengan warnet lain, yaitu biaya 
ditentukan oleh lama pemakaian, 
batas minimal pemakaian adalah 
seribu rupiah, tetapi ada program-
program tertentu yang sudah 
ditentukan harganya Berdasarkan 
wawancara dari beberapa user 
umumnya ditemukan masalah 
pembulatan ketika pemakaian kurang 
dari batas minimal pemakaian maka 
akan dibulatkan, misalnya jika 
pemakaian di bawah satu jam, maka 
akan dibulatkan menjadi Rp 1.000,00 
dari tarif awal Rp 750,00. Di 
pandang dari etika bisnis Islam hal 
ini sudah keluar dari jalur bisnis 
yang Islami, dengan adanya 
pembulatan yang melebihi nominal 
Rp 100,00. Tidak adanya unsur 
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keadilan dalam hal pembayaran dan 
juga hilangnya unsur ridha dari user 
membuat transaksi ini bertentangan 
dengan etika bisnis menurut Islam, 
karena adanya unsur keterpaksaan 
dari para user membuat unsur 
keridhaannya menjadi hilang, user 
memakai jasa warnet tersebut  
semata-mata hanya karena dasar 
kebutuhan akan akses data internet, 
membuat mereka mau tidak mau 
menerima hal itu. 

Berdasarkan dari dalil diatas 
terdapat ketidakpastian (gharar) 
dalam pembulatan yang terjadi di 
warnet ini. Rp 1.000,00 dari tarif 
awal Rp 750,00 yang memiliki 
selisih nominal sebesar Rp 250,00. 

4. DNA.net 
Penentuan harga dimulai dari 

batas awal pemakaian yaitu  
Rp 1.000,00. wawancara dari 
beberapa user umumnya masalah 
pembulatan ditemukan pada 
pemakaian yang kurang dari batas 
minimal pemakaian maka akan 
dibulatkan ke atas, misalnya jika 
pemakaian di bawah satu jam, maka 
akan dibulatkan menjadi Rp 1.000,00 
karena tarif awal untuk 
menggunakan warnet adalah sebesar  
Rp 750,00. Di pandang dari etika 
bisnis Islam hal ini sudah keluar dari 
jalur bisnis yang Islami, dengan 
adanya pembulatan yang melebihi 
nominal Rp 100,00. Tidak adanya 
unsur keadilan dalam hal 
pembayaran dan juga hilangnya 
unsur ridha dari user membuat 
transaksi ini bertentangan dengan 
etika bisnis menurut Islam, karena 
adanya unsur keterpaksaan dari para 
user membuat unsur keridhaannya 
menjadi hilang, user memakai jasa 
warnet tersebut  semata-mata hanya 
karena dasar kebutuhan akan akses 

data internet, membuat mereka mau 
tidak mau menerima hal itu.  Juga 
terjadinya gharar dalam pembayaran 
yaitu perubahan harga yang terdapat 
dalam billing di monitor yang di 
pakai oleh user dibulatkan ke atas, 
dimana perolehan nominal Rp 
250,00 dari nominal Rp 750,00 
menjadi  
Rp 1000,00 tidak diketahui asal 
muasalnya. 
  

B. Warnet yang Tidak Menggunakan 
Pembulatan Pembayaran 
1. You.net 

Sistem harga yang diterapkan 
adalah berdasarkan lama pemakaian, 
minimal waktu pemakaian di sini 
adalah satu jam sebesar Rp 2.500,00 
Berdasarkan penelitian pada user, 
umumnya tidak ditemukan 
pembulatan yang dimaksud karena 
warnet cenderung menghilangkan 
pembulatan tersebut. 

Dipandang dari etika bisnis 
Islam dalam pembulatan dan juga 
pengambilan keuntungan, warnet 
tersebut sudah memenuhi kriteria 
etika bisnis yang Islami atas dasar 
pernyataan di atas, yaitu pembayaran 
sewa warnet dengan 
menggunakan/berdasarkan sistem 
yang telah ditetapkan oleh pemilik 
warnet, yang mana penyewaan 
warnet dalam perjamnya seharga Rp 
2.500,00 . Dilihat dari segi pandang 
user, mereka ridho akan hal tersebut 
atas dasar keterbukaan dalam harga 
sewa warnet perjamnya, hal itu juga 
mencerminkan akan adanya unsur 
keadilan dalam transaksi di warnet 
tersebut.  

2. Green.net  
Sistem yang diterapkan 

dalam menentukan harga yaitu satu 
jam pertama dipatok harga Rp 
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2.000,00 selanjutnya tergantung dari 
lama pemakaian. Berdasarkan hasil 
wawancara dari beberapa user 
terdapat masalah tentang pembulatan 
yaitu, yang tertera di billing berbeda 
dengan nominal yang harus dibayar, 
di billing tertera  
Rp 1.900,00 tapi pada saat 
membayar dikenai biaya Rp 
2.000,00. Selisih antara harga 
sebenarnya dan juga harga yang 
dibayarkan hanya berkisar Rp 100,00 
yang mana itu menunjukan nominal 
terkecil dalam mata uang rupiah dan 
juga ada unsur ridho antara user 
dengan pihak warnet. Jika dengan 
perkataan dianggap ridho, maka 
dengan perbuatan bisa teranggap 
pula. Sehingga dari sini mengenai 
bisnis internet yang berlaku di 
masyarakat cukup saling ridho 
dengan si pemilik warnet dan si 
pembeli menyerahkan uang, maka 
itu sudah dianggap sah, hal itu juga 
bisa dikatakan bahwa warnet tersebut 
sudah menerapkaan unsur keadilan 
dalam pembayaran terhadap pemakai 
warnet. 

3. Klik.net  
Sistem yang diterapkan 

dalam menentukan tarif adalah  
Rp 1.000,00/setengah jam, tetapi 
sekarang diubah menjadi minimal 
pemakaian Rp 2.000,00/jam . 
Mayoritas user tidak menyebutkan 
tentang pembulatan yang dimaksud 
karena jika ada nominal yang ganjil 
maka warnet cenderung 
menghilangkan pembulatan tersebut 
ke nominal bulat di bawahnya. Dari 
uraian di atas sudah sesuai dengan 
etika bisnis Islam dengan dasar 
pembulatan yang terjadi lebih 
cenderung ke nominal di bawahnya 
seperti halnya yang diceritakan oleh 
user, dan juga sudah ada patokan 

harga yang menjauhkan pemilik 
warnet dari unsur gharar. 

 
A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis dan juga 
memahami mekanisme yang diterapkan 
para pengusaha warnet dalam 
pembulatan pembayaran, penulis 
mencoba untuk menyimpulkan antara 
pembulatan yang dibolehkan oleh Islam 
dan juga pembulatan yang tidak 
dibolehkan oleh Islam. Penulis telah 
menemukan beberapa warnet yang tidak 
Islami di Klaten Utara tapi masih ada 
yang menggunakan cara-cara yang 
Islami menurut pandangan penulis. 
Adapun kriteria pembulatan yang 
dilakukan oleh warnet-warnet yang 
dianggap oleh penulis sudah sesuai 
dengan cara Islam adalah: 
1. Penentuan harga sewa telah 

ditetapkan di awal. 
2. Apabila terjadi selisih maka 

pembulatan yang dilakukan 
maksimal sebesar Rp 100,00. 

3. Adanya Transparansi dalam hal 
pengembalian pembayaran. 

4. Adanya unsur ridho antara pihak 
warnet dengan orang yang 
menggunakan warnet. 

5. Tidak adanya unsur gharar dalam 
penentuan harga sewa warnet. 

Adapun kriteria pembulatan yang 
tidak dibolehkan oleh Islam khususnya 
yang terjadi di warnet-warnet Klaten 
Utara adalah: 
1. Tidak adanya ketetapan harga yang 

mana menjadi rancu. 
2. Pembulatan yang dilakukan melebihi 

nominal Rp 100,00. 
3. Adanya unsur gharar yang dilakukan 

oleh pihak warnet dalam 
pengembalian pembayaran. 

4. Tidak adanya transparansi antara 
pihak warnet dengan penyewa 
warnet. 
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5. Adanya ketidak adilan dalam sewa 
menyewa warnet. 
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