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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

www.kaskus.co.id adalah sebuah forum dimana sekelompok orang di 

dunia maya berkumpul untuk bertukar informasi satu sama lain. 

www.kaskus.co.id merupakan situs jejaring sosial karya anak bangsa, yang 

didirikan oleh Darwis Andrew yang sekarang bertugas sebagai Admin atau 

orang yang bertanggung jawab dalam masalah teknis dalam pemograman dan 

kinerja forum www.kaskus.co.id dan ditemani oleh Ronald dan Budi. 

Awalnya www.kaskus.co.id yang dibangun sejak 6 November 1999 

hanya digunakan untuk memenuhi tugas kuliah  ketika mereka 

menyelesaikan kuliah di Seattle, Amerika Serikat (Darwis, 1992). Seiringnya 

perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun dan bertambahnya 

minat masyarakat untuk bersosialisasi, akhirnya www.kaskus.co.id hingga 

kini difungsikan sebagai sarana bersosialisasi elektronik atau jejaring sosial. 

www.kaskus.co.id sendiri berasal dari kata Kasak-kusuk yang memiliki arti 

berbincang-bincang, berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan sebagainya. 

www.kaskus.co.id sampai sekarang tidak hanya digunakan sebagai 

sarana bertukar pikiran atau bertukar informasi saja, ternyata 

www.kaskus.co.id digunakan oleh para prngguna www.kaskus.com atau 

member kaskus yang biasa disebut Kaskuser untuk aktifitas jual beli secara 
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online. Bahkan dari pihak www.kaskus.co.id sendiri telah memfasilitasi 

sebuah tempat khusus untuk jual beli secara online yang dinamakan Forum 

Jual Beli atau biasa disingkat FJB. Pelaku utama sebagai penjual atau 

pembeli adalah kaskuser itu sendiri. Sedangkan pihak www.kaskus.co.id 

hanya sebagai fasilitator dan pengawas dalam forum. Pihak 

www.kaskus.co.id tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang terhadap 

transaksi jual beli yang dilakukan oleh kaskuser. 

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih 

dalam tentang jual beli online di www.kaskus.co.id. Penulis akan melihat jual 

beli secara online di www.kaskus.co.id dari perspektif atau sudut pandang 

Islam. Sebenarnya penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh penulis-

penulis sebelumnya, namun penulis skripsi ini menempatkan penelitiannya di 

www.kaskus.co.id. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana jual beli online di www.kaskus.co.id menurut pandangan 

hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

online di www.kaskus.co.id. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai khazanah pengetahuan bagi penulis tentang hukum bisnis syariah. 

2. Sebagai sumbangsih pemikiran tentang jual beli online yang syariah kepada 

masyarakat yang berinteraksi di dunia maya. 

 

 

 


