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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Untuk menjalankan sebuah komputer diperlukan 

dua perangkat, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Berbagai software yang beredar di masyarakat ada yang bersifat 

gratis (freeware license) namun ada pula software yang bersifat komersial atau 

dikenakan biaya apabila hendak mempergunakanya (commercial license). 

Pada persewaan jasa internet In-Tech di Surakarta terindikasi adanya 

penggunaan software atau perangkat lunak yang tidak memiliki lisensi 

khususnya software-software yang bersifat komersial. 

In-Tech sebagai persewaan jasa internet di Surakarta adalah salah satu 

yang merasakan dampak secara langsung dengan mahalnya harga software ini. 

Kegiatan usaha masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) ini seringkali terpaksa menggunakan barang bajakan 

agar bisa menetapkan harga sewa tidak terlalu mahal. (Hendri Kurniawan, 

2005: 63) 

Kemudian pengaruh kondisi masyarakat sendiri serta masih lemahnya 

perananan pemerintah dalam melakukan kebijakan mengenai permasalahan 
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penggunaan software didalam prakteknya menimbulkan munculnya berbagai 

permasalahan-permasalahan. 

Penggunaan software komputer yang tak berlisensi pada satu sisi  

bertentangan dengan masalah pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI), namun pada sisi yang lain penggunaan software tesebut merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan. 

Melihat realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan  

yang lebih lanjut dan lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji  

dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PENGGUNAAN SOFTWARE TAK BERLISENSI PADA 

KOMPUTER PERSEWAAN JASA INTERNET DI “IN-TECH” 

SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktek penggunan software pada komputer persewaan jasa 

internet di In-Tech Surakarta ? 

2. Bagaimana hukum penggunaan software komputer yang tak berlisensi 

dalam perspektif hukum islam ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan software pada komputer 

persewaan jasa internet di In-Tech Surakarta. 
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2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap penggunaan software 

komputer yang tak berlisensi. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap 

penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet 

di In-Tech Surakarta, ini diharapkan dapat memiliki manfaat diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai tambahan untuk mengembangkan hazanah pengetahuan 

tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para 

pembacanya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Sebagai rujukan bagi para wirausahawan yang hendak 

berwirausaha di bidang persewaan jasa internet, yang segalanya 

sesuatunya sesuai dengan ajaran agama islam dan tidak melanggar 

dari aturan-aturan agama islam. 

b. Agar supaya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pendiri, 

pengelola, konsumen warnet maupun pemerintah dalam mensikapi 

realita yang terjadi di lapangan. 

c. Dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya bila 

terdapat titik singgung dengan permasalahan ini. 

 


