
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya 

berinvestasi, karena semakin maju pendidikan sebuah masyarakat, semakin tinggi 

pula tingkat kesadaran terhadap pentingnya mengembangkan harta yang dimiliki, 

salah satunya melalui invetasi. 

Sharpe et all (1993) merumuskan investasi dengan pengertian; 

mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa 

mendatang yang jauh lebih besar.1 Secara garis besar, investasi dapat dibagi dua, 

yaitu; real asset investment (investasi di sektor riil) dan financial asset investment 

(investasi di sektor keuangan)2, dan salah satu investasi yang masuk dalam 

financial assat investment adalah perdagangan valas secara online/Forex Online 

Trading (FOT).  

Foreign Exchange Online Trading (FOT) merupakan perdagangan foreign 

exchange/valas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana 

kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi-

instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet.3 

Menurut BIS (Bank for International Settlements) atau bank sentral dunia, 

rata-rata perputaran uang dalam transaksi trading foreign exchange dunia per-hari 

                                                            
1 Sawidji Widoatmodjo, Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini  (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2013) hlm. 3 
2  Ibid. hlm. 4  
3  Ibid. hlm.69. 
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di luar bursa (over the counter) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS.4 Jumlah 

yang besar tersebut tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi masing-masing 

negara yang terlibat. 

Dalam prinsip muamalah (Ekonomi Islam), perdagangan mata 

uang/valas/forex dinamakan Al-sharf yang merupakan sebuah nama 

transaksi/penjualan nilai harga al-muthlaqah (semua jenis nilai harga) satu dengan 

yang lainnya.5 

Pada dasarnya, transaksi jual beli dibolehkan dengan memenuhi syarat-

syarat; tidak ada unsur riba, maisir, gharar, dll. memang hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang 

mengharamkan atasnya, terkait dengan trading foreign exchange, Islam juga telah 

mengaturnya. Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan 

secara tunai ditempat tersebut, tidak ada terhutang. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

dalam sebuah hadits Rasululloh Shalallohu ‘alaihi wasallam dari sahabat Abu 

Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu’ anhu: 

يُعوا َال َتِبيُعوا الذََّهَب ِبالذََّهِب ِإالَّ ِمْثًال ِبِمْثٍل ، َوَال ُتِشفُّوا َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ، َوَال َتِب
اْلَوِرَق ِباْلَوِرِق ِإالَّ ِمْثًال ِبِمْثٍل ، َوَال ُتِشفُّوا َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ، َوَال َتِبيُعوا ِمْنَها 

 )رواه البخاري ومسلم. (َغاِئًبا ِبَناِجٍز
"Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan 
sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. 
Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan 
sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan 
janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar 
dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan." (Riwayat Bukhary dan 
Muslim) 
                                                            

4 R Serfianto D. Purnomo dkk, Buku pintar pasar uang dan pasar valas, (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2013), hlm.121. 

5 DR. Ahmad Hasan,“Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif  Sistem Keuangan Islami” terjemahan 
dari buku “Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman 
Barito dan Zulfakar Ali (, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.240  
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Apabila hal ini dikaitkan dengan perdagangan valas secara online/Forex Online 

Trading, dimana seperti yang telah disampaikan diatas tentang Forex Online 

Trading yaitu kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan 

instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet, maka 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang 

asing/trading foreign exchange secara online tersebut dan apa dasar hukumnya. 

Atas dasar uraian diatas penulis mengambil judul penelitian; Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Foreign Exchange Online Trading. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dirumuskan suatu  masalah, yaitu: bagaimana 

pandangan Hukum Islam terhadap Forex Online Trading? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan 

pandangan hukum Islam terhadap Forex Online Trading. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, 

terutama dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah dalam tataran teoritis pada 

masalah perdagangan mata uang asing/valas/foreign exchange. 

2. Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

masukan yang konstruktif kepada lembaga fatwa formal yang domain-nya 
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membahas permasalahan ekonomi syariah di Indonesia yaitu Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI demi meningkatkan pencegahan upaya terjadinya 

praktek ribawi, dan secara makro terhindar dari resesi ekonomi yang 

melanda ekonomi global dunia dewasa ini, juga perbaikan dalam penerapan 

praktek lembaga keuangan berbasis syari’ah, khususnya dalam perdagangan 

valas/ foreign exchange online trading. 


