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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang memiliki karakteristik hukum

komprehensif dan realistis, Islam mengatur kehidupan tidak hanya pada

batas individu seorang muslim saja, melainkan meluas ke tingkat

kehidupannya dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa hingga

korelasi kehidupannya tersebut dengan manusia lainnya. Di sisi lain,

Islam tidak menafikkan kenyataan atau realita yang ada dalam

penerapan atau penetapan hukum-hukumnya. Begitu pula pada kegiatan

transaksi finansial.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa dalam Basir (2000: 7 – 9) dan para

ahli lainnya secara umum, mengklasifikasikan transaksi finansial

sebagai bagian dari hukum muamalah (ahkam al-muamalat): yakni

pergaulan hidup masyarakat yang berkaitan dengan kebendaan, hak-

hak, penyelesaian persengketaan, utang-piutang, gadai, hibah, sewa-

menyewa, jual beli dan sebagainya.1 Definisi umum jual beli sendiri

adalah suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan ijab dan qabul yang

menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan.2 Mengacu pada

fungsi komprehensifnya, batasan dan ketentuan hukum dalam jual beli

1 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis dan Sosial), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

2 Harun. Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),
hlm. 66.
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sebenarnya telah ditetapkan sesuai dengan syari’at islam. Hal ini salah

satunya bisa dilihat pada ayat di bawah.

...         ...
Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba,...”QS. Al-Baqarah: 275.

Jual beli diperbolehkan selama objek dan prosesnya tidak

mengandung unsur riba, serta hal-hal lain yang diharamkan dan

bertentangan dengan syari’at Islam.

Sedangkan pengertian dari sewa jasa adalah perpindahan hak

guna atau manfaat dari suatu pekerjaan yang diikuti dengan

pembayaran imbalan atau upah.3 Dalil hukum kebolehan praktik

penyewaan manfaat atas jasa terdapat pada Qs.Al-Qashash:26,

                  
 

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Transaksi finansial dalam penambahan viewer dan subscriber

Youtube merupakan hal yang baru muncul belakangan, sehingga

hukumnya belum bisa ditetapkan. Youtube adalah sebuah situs web

berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada

Februari tahun 2005. Situs web ini memungkinkan penggunanya untuk

mengunggah, menonton, dan berbagi video.4 Tidak hanya sampai disitu,

3 Ibid, hlm.126.
4 Wikipedia. “YouTube”, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube), diakses

Pada 17 Desember 2019.
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akun Youtube memiliki keunggulan tersendiri dibanding akun media

sosial lainnya, yakni bisa dimonetisasi.

Monetisasi adalah mengubah atau mengelola blog baik yang

berbentuk tulisan maupun video atau biasa disebut video blog (Vlog),

yang semula hanya sebagai ajang berekspresi menjadi media untuk

mencari uang. Monetisasi dipakai untuk menunjukkan bahwa halaman

blog/laman Vlog tersebut merupakan media untuk mendapatkan

penghasilan tambahan.5 Adanya monetisasi ini memungkinkan seorang

pengguna Youtube (youtuber) bisa meraup pendapatan fantastis dari

konten yang dibuatnya, bergantung pada jumlah viewer, subscriber,

lama jam penayangan dan iklan yang ditampilkan dalam video.

Secara umum, cara memperoleh profit dari Youtube

dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu profit yang diberikan langsung oleh

pihak Youtube dan yang diperoleh dari kemitraan atau kerjasama

melalui kepemilikan kanal Youtube. Memperoleh keuntungan melalui

kerjasama bisa dilakukan dalam 3 bentuk, yakni memasang afiliasi,

membuka sponsorship atau jasa endorse, serta menjual merchandise

(marketing), baik milik pribadi atau milik brand mitra. Sedangkan

keuntungan dari platform Youtube yang dapat langsung diperoleh

adalah pembayaran dari hasil menggunggah konten menarik yang

menuai banyak viewers. Pembayaran ini diperoleh melalui CPC (Cost

Per Click) dan CPM (Cost Per Mille) yang terkoneksi dengan Google

adsense pada video dalam channel Youtube yang dimiliki.

CPC dan CPM ini akan menentukan besaran nominal pundi-

pundi rupiah yang akan diterima seorang content creator Youtube. CPC

sendiri adalah ketentuan pembayaran per klik pada iklan yang

ditayangkan, baik diawal, di tengah, maupun di akhir video. Sementara

CPM merupakan ketentuan pembayaran per seribu, dimana setiap video

yang telah memperoleh paling tidak 1000 viewers, akan diberikan

5Kompasiana. “Monetisasi,Lumrahtetapi...”, (Online)
(https://www.kompasiana.com/santarosa/5bd658e843322f55446d0816/monetisasi-lumrah-
tetapi?page=all), diakses pada 20 Desember 2019.
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sejumlah uang tertentu, yang besarnya bergantung pada wilayah kerja

youtuber terkait, jenis konten buatannya, relevansi konten dengan iklan

yang dipasang pada videonya serta lama penayangan iklan tersebut.

Sebenarnya, yang menjadi faktor utama seorang youtuber bisa

memperoleh banyak keuntungan melalui pengunggahan video di

channel Youtube adalah jumlah viewernya. Jam penanyangan, jumlah

subscriber dan korelasi iklan dengan konten hanya sebagai faktor

pendukung saja. Penghitungan rata-rata pendapatan seorang youtuber

jika didasarkan pada ketentuan CPM adalah sekitar 1US$ untuk 1000

viewers. Jadi, jika penonton satu video sudah mencapai 1 juta orang

dengan konversi 1US$ sama dengan Rp.14.000,00 maka pembayaran

sebelum dipotong pajak yang diterima youtuber tersebut adalah senilai

Rp.14.000.000,00. Nominal ini jika disesuaikan ketentuan Effective

Cost Per Mille, yakni besar pembayaran CPM sesuai wilayah kerja

youtuber dalam hal ini di Indonesia, maka nilainya akan berubah

menjadi kurang lebih Rp.7.000,00 per 1000 kali views. Jadi, total

pendapatan yang diterima bila penonton kontennya sudah mencapai

angka 1 juta viewers adalah sebesar Rp.7.000.000,00 untuk 1 video

saja. Fakta ini menarik banyak pihak untuk mencoba peruntungan

menjadi seorang content creator di platform Youtube.

Di Indonesia sendiri profesi sebagai seorang youtuber mulai

diminati dan menjadi viral sejak tahun 2018.6 Semakin banyaknya

minat masyarakat sejalan dengan semakin tingginya angka persaingan

yang kemudian memunculkan cara-cara instan guna mampu meraup

banyak keuntungan. Oleh pihak-pihak tertentu, keadaan ini

dimanfaatkan sebagai ladang bisnis berupa penawaran jasa penambah

atau penjualan viewer dan subscriber Youtube.

Berbeda dengan transaksi penjualan followers instagram atau

media sosial sejenis yang dibeli untuk meningkatkan peluang pemilik

6Sepulsa. “Berapa Penghasilan Youtuber”, (Online)
(https://www.sepulsa.com/blog/penghasilan-dari-youtube),diakses pada 20 Desember 2019.
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akun guna mampu bersaing dalam bisnis endorse, penambahan viewer

dan subscriber Youtube secara instan memiliki indikasi tindakan

penipuan dan saling merugikan antar para pihak dan termasuk pihak

ketiga, yakni platform Youtube itu sendiri. Adanya potensi pemilik

channel menerima pembayaran lebih besar karena jumlah penonton dan

pengunjung videonya mengalami penambahan viewer dan subscriber

palsu, menimbulkan tanda tanya perihal kebolehan melakukan tindakan

tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan

pangkajian guna menemui jawaban yang absah sesuai dengan ketentuan

hukum Islam dalam transaksi finansial penambahan viewer dan

subscriber Youtube.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, dapat ditarik sebuah rumusan

masalah berupa:

1. Bagaimana jumlah viewer dan subscriber mempengaruhi nominal

profit dari konten-konten yang diunggah di platform Youtube?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi penambahan

viewer dan subscriber Youtube?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan

masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah viewer dan subscriber konten-

konten video pada channel milik youtuber tersebut terhadap

pembayaran yang diterimanya dari Youtube.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap transaksi

penambahan viewer dan subscriber Youtube.

D. Manfaat Penelitian
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Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat

teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi pembaca, sebagai referensi dan bahan pertimbangan bila

hendak memanfaatkan channel Youtube sebagai media utuk

menambah pendapatan. Terkhusus dalam hal penggunaan jasa

penambah atau pembelian viewer dan subscriber pada video-

video konten buatan yang diunggah ke platform Youtube.

b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pustaka penelitian

serupa tentang perspektif hukum Islam terhadap transaksi

finansial penambahan objek virtual yang berpeluang

merugikan banyak pihak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, sebagai wadah mengaplikasikan ilmu hukum

ekonomi syariah yang dimiliki, dalam hal ini mengungkap

perkara yang luput dari perhatian masyarakat terkait transaksi

finansial penambahan viewer dan subscriber Youtube secara

instan.

b. Bagi masyarakat, sebagai pengingat agar lebih berhati-hati

dalam menggunakan menyikapi tawaran-tawaran untuk

memperoleh keuntungan dengan mamanfaatkan Youtube

melalui jalan pintas atau secara instan tanpa

mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana diatur dalam

syariat Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

kepustakaan. Jenis penelitian ini dipilih karena hasil penelitian yang

diharapkan dari permasalahan yang diteliti hanya dapat diperoleh
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melalui jenis penelitian kepustakan, bukan riset lapangan.7 Pada

jenis penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari

berbagai literatur. Literatur yang dimaksud berupa website resmi

bantuan google dan bantuan Youtube, buku-buku, jurnal, majalah,

artikel, dokumen dan sejarah opini tertentu yang jelas sumbernya.

2. Pendekatan Penelitian

Salah satu asumsi dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah

gejala dari objek penelitian yang bersifat holistik (menyeluruh dan

tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak akan menarik

hasil penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian,

melainkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang

berinteraksi secara sinergis.8

Dalam penelitan ini, pendekatan penelitian yang digunakan

dipilih sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, yakni

pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses

penelitian dimana pemahamannya didasarkan pada metode

penyelidikan perilaku manusia berupa fenomena sosial atau

masalah dari manusia itu sendiri. Hasil dari penelitian dengan

pendekatan kualitatif adalah data deskriptif yang bisa berupa tulisan

maupun pernyataan lisan dari objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari buku-buku dan e-

book, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, media sosial, website

platform youtube, bantuan google, artikel online, dan lain

sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

7Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2002), hlm. 2.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit
Alfabeta), hlm. 207.
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Data-data terkait diperoleh dengan memilih metode paling

relevan, yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah

pencarian atau pengumpulan data tertulis seperti arsip-arsip, buku-

buku, opini, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berkaitan

dengan perkara penelitian berupa portofolio, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 9

5. Metode Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk merubah data dari sebuah

penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan

untuk mengambil sebuah kesimpulan. Pada penelitian kualitatif,

analisis dilakukan dengan pendekatan dari data yang sifatnya lebih

subjektif. Tujuannya, agar prosesnya lebih cepat dan hasilnya

mudah dipahami. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai

dengan penjelajahan materi, pengumpulan data, observasi sumber

kepustakaan, lalu penyusunan hasil berdasarkan data yang telah

dikumpulkan dan dianalisis.10

Adapun metode yang dipilih ialah metode analisis konten.

Menurut Riffe, Lacy dan Fico (1998:20), analisis isi adalah

pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol

komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan

pengukuran yang valid dan analisis menggunakan metode statistik

untuk menggambarkan komunikasi, menarik kesimpulan dan

memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi. Sedangkan

menurut krippendorff (1980:21 dan 1986:8), analisis isi adalah

suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat

direplikasi, “ditiru” dan shahih datanya dengan memperhatikan

konteksnya.

9 Mukhtar, Metode Praktis penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Refrensi, 2013),
hlm. 181.

10 Ibid., hlm. 213.


