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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kemajuan ekonomi perdagangan yang di percepat lagi 

oleh kemajuan teknologi dan komunikasi menimbulkan era gobalisasi. 

Keadaan ini dibarengi oleh keadaan manusia dalam meningkatkan harkat, 

kedaulatan, dan tuntutan keadilan. Sehingga bisnis semakin wajar, 

transparan, dan adil.
1
 

Dari kemajuan ekonomi tersebut akan muncul berbagai jenis transaksi 

dalam bisnis dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negri kita 

Indonesia. Banyak transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan 

keuntungan yang berlipat ganda.
2
 Banyak peluang dalam membangun bisnis 

kolektif cepat disambar oleh sistem penjualan berantai atau yang lebih kita 

kenal dengan multi level marketing (MLM). Banyak produk-produk yang 

dikeluarkan dari sistem tersebut misalkan dalam bidang peralatan dapur dan 

kesehatan. Meski banyak barang yang mereka tawarkan, hakikatnya satu, 

yaitu menawarkan produk dengan kualitas (yang diklaim) prima. Kadang 

harganya kompetitif , kebanyakan harganya lebih mahal dari pasaran. Untuk 

menarik peminat, konsumen diiming-imingi berbagai insentif dan diskon 

yang semakin bersar seiring dengan downline yang beranak pinak yang 

berhasil mereka rekrut untuk menjadi member.
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Salah satu dari sistem ini juga di gunakan oleh PT. Melia Sehat 

Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan melalui produk 

obatnya dan kesejahteraan masyarakat melalui downline yang semakin 

banyak maka menghasilkan uang sponsorship dari perusahaan karena sudah 

mendapatkan downline atau member. Dan uang sponsorship tersebut di 

berikan kepada orang yang bisa merekrut member baru. Pembayaran 

sponsorship tersebut di bayar satu hari kerja yang kemudian ditransfer 

melalui rekening masing-masing orang yang dapat merekrut member baru. 

Akan tetapi dilihat dari sistem yang di tawarkan oleh PT. Melia Sehat 

Sejahtera dalam perekrutan member ini dalam akadnya masih termasuk 

dalam akad yang berunsur garar (ketidakjelasan). karena, ketika di jelaskan 

oleh leader
4
 kepada calon member baru hanya di berikan beberapa 

informasi bisnis diantaranya: Pertama, tentang pengenalan profil 

perusahaan. Kedua, produk perusahaan tersebut. Ketiga, Marketing Plan 

dalam perekrutan member baru yang dijadikan downline  serta bonus 

sponsorship bagi yang dapat merekrutnya kedalam bisnis tersebut. dan 

masih ada sistem-sitem yang belum diketahui oleh member baru yang sudah 

bergabung serta kentungan dari sistem ketiga ini. Yang dimana hal tersebut 

bisa memungkinan bermanfaat atau merugikan bagi member baru yang 

sudah bergabung. Sekaligus peneliti juga menjadi member dari perusahaan 

tersebut. Keempat, transparansi terhadap para membernya. Kelima, support 

sistem perusahaan untuk membantu para membernya sukses di bisnisnya 

melalui leader-leadernya. 
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Artinya semua sistem bisnis yang di jadikan sebagai arah gerak 

perusahaan tersebut tidak di jelaskan secara keseluruhan kepada calon 

member baru. 

Dari permasalahan tersebut dan berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, penulis tertarik untuk meneliti tinjauan hukum islam dalam suatu 

bisnis multi level marketing yang di terapkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera 

Cabang Katasura untuk merekrut member baru. dengan mengangkat judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dalam MLM 

(Multi Level Marketing) Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang 

Kartasura. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik akad jual beli dalam MLM Perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera 

Cabang Kartasura dengan calon member baru dalam melaukan sistem bisnis 

tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Untuk menjelaskan status hukum terhadap akad jual beli Multi Level 

Marketing dengan sistem bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang 

Kartasura yang di tinjau dari perpsektif hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salahsatu karya ilmiah yang 

dapat memperkaya khazanah disiplin ilmu tentang hukum Islam yang 

semakin maju suatu zaman, maka semakin banyak khazanah keilmuan 

yang harus digali khususnya dalam bidang bisnis Multi Level Marketing 

(MLM). 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi 

yang positif sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat, mahasiswa dan para pelajar tentang praktek multi level 

marketing (MLM) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 


