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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial sebagai pelaku ekonomi, oleh sebab itu 

sering dilakukannya kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Di negara 

Arab pada abad kesembilan hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab pada 

zaman itu disebut dengan istilah jum’iyyah al- muwazhzhafin atau al qardhu at- 

ta’awuni yang sekarang dikenal dengan arisan.  

 Dalam kegiatan bermuamalah ini banyak cara yang bisa dilakukan secara 

mudah dan praktis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin 

pesat tanpa dilakukannya bertatap muka antara kedua belah pihak. Namun sistem 

arisan online merupakan bentuk transaksi muamalah yang belum dikenal pada  

zaman nabi. 

Proses dan pengaruh globalisasi akan memberikan perubahan terhadap cara 

bertransaksi, bermuamalah, dan berkomunikasi. Salah satu bentuk yang nyata dalam 

dunia maya (virtual reality) yang dikenal dengan internet.1 

Widodo mengemukakan dalam bukunya bahwa : “Internet memberikan 

manfaat diantaranya dengan adanya internet dalam kehidupan manusia, manusia 

mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kecepatan, teknologi internet mampu 

mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang 

                                                
1 Liga Kartina, Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Online Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 

2019), hlm. 1. 
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dapat saling terhubung (online) seluruh dunia dan teknologi internet mampu 

mengkonvergensikan data, info, audio, dan visual yang dapat berpengaruh pada 

kehidupan. 

Maka dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan 

kita melakukan pertukaran info dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut 

berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Padahal pada awalnya sistem 

bermuamalah atau bertransaksi itu dilakukan secara barter dan bertemu langsung 

antara dua belah pihak yang kemudian melakukan suatu kesepakatan ataupun 

perjanjian, namun kini lambat laun barter berubah dan cenderung melakukan 

kemudahan dalam sistem regulasi keuangan. 

Arisan disebut sebuah sistem regulasi karena didalamnya ada aturan bagi 

para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala 

aktivitas terkait dengan uang yang dikelola didalamnya.2 

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh 

beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara 

berkala sampai semua anggota memperolehnya.3 

Arisan yang berkembang dan bermacam macam bentuknya ini sudah dikenal 

hampir diseluruh penduduk di plosok tanah air. 

Kegiatan seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan antar mahasiswa. 

Mahasiswa dianggap sasaran tepat untuk kegiatan arisan, selain mereka yang paham 

dengan digital mereka juga bisa mengikuti dengan motif untuk menabung atau 

                                                
2 Sri Awalin Sudesti, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online, (Palembang: Universitas Islam Negeri, 2018), hlm. 2. 

3 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Wjs. Poerwadarminta, PN Balai Pustaka,1976 hlm:57 
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berinvestasi. Dengan banyaknya kenalan antar individu maka sangat mudah untuk 

menawarkan dan menarik seseorang untuk ikut gabung dalam  kegiatan arisan online 

ini dikalangan mahasisawa walaupun berbeda universitas yang ada di Surakarta. 

Arisan online ini diterapkan untuk para mahasiswa yang sedang berkuliah di 

Surakarta, dari berbagai kampus, jurusan, semester, ataupun jenis kelamin semua 

terbuka bebas dengan catatan harus mentaati prosedur yang sudah dijelaskan pada 

saat mendaftar. Apalagi di Indonesia sekarang sedang bergelut melawan virus corona 

yang terus bertambah dan telah menyebar keseluruh dunia pada akhir 2019. Maka 

dengan menggunakan sistem arisan ini kita tetap dirumah saja degan menerapkan 

social distancing sesuai ajuran pemerintah, dengan begitu kita masih bisa 

berkomunikasi dengan rekan rekan arisan tanpa takut akan penularan virus C-19. 

Dalam kondisi seperti ini maka banyak mahasiswa yang sudah pulang ke kampung 

halaman masing masing yang tidak sedikit berada diluar daerah.  

Untuk itu dengan sistem arisan online ini tidak menjadi alasan untuk tetap 

tidak mengikutinya, karena mahasiswa yang tidak berada di Surakarta pun tetap 

dapat bergabung dan mengikuti dengan aman. 

Hingga fenomena ini masih berkembang dengan pesat, tentunya tidak lepas 

dari perhatian dan penjelasan hukum syar’i nya sehingga diperlukan kejelasan 

hukumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji 

arisan online dari sudut hukum Islam serta bagaimana sebenarnya hukum arisan 

online. 
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B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan arisan online berdasarkan sistem menurun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan online dengan sistem menurun? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui arisan online berdasarkan sistem menurun. 

2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan online dengan 

sistem menurun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan dan memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap arisan 

online yang sedang marak terjadi dikalangan masyarakat. 

b. Bagi Peneliti atau penelitian selanjutnya, untuk menjadikan tinjauan sebagai 

bahan sumber referensi atau literatur untuk pengembangan penelitian 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi masyarakat menambah wawasan hukum Islam terhadap arisan online. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu dengan 

cara mendatangi kelokasi penelitian dan dipadukan dengan data lapangan berupa 

wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
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2. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus 

dengan maksud meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam lembaga 

keuangan. 

3. Lokasi penelitian  

    Lokasi yang dijadiakan tempat penelitian lapangan yakni berada di 

Universitas Sebelas Maret (UNS) yang beralamatkan Jalan Ir. Sutami 36 

Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data Pimer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan 

wawancara. 

Data primer dalam penelitian lapangan atau lokasi penelitian diperoleh dari 

sumber utama dan pertama adalah keterangan langsung dari pihak yang 

memberikan informasi kepada peneliti yaitu admin itu sendiri atau pemilik 

akun instagram @by ThaaliaFekaa. 

b. Data Sekunder 

 Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat 

mendukung sumber data primer dengan mengumpulkan berbagai informasi 

melalui jurnal, buku, artikel, media internet maupun sumber sumber lain 

yang menunjang penelitian ini. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

    Untuk dapat memudahkan peneliti ini, maka akan menggunakan 

beberapa metode untuk pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan tindakan pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dan bertatap muka untuk memberikan suatu kesimpulan dari hasil 

tanya – jawab (interviewer) terhadap pihak yang bersangkutan secara bebas 

dengan memegang hal hal yang dipertanyakan pada obyek penelitian. 

b. Dokumentasi   

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu pengambilan data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen merupakan sumber data 

yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis 

ataupun foto yang semuanya itu memberikan informasi dalam proses 

penelitian.  Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian 

sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan. Adanya dokumentasi juga untuk 

mendukung data. Adapun yang didokumentasikan dalam penelitian ini 

adalah ketika wawancara dengan anggota arisan dan owner arisan.  

6. Teknik Analisis Data 

   Dalam analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan 

menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah bentuk pikiran dari 

prinsip umum kemudian ditetapkan pada info yang bersifat khusus setelah 
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terlebih dahulu dikategorikan. Langkah langkah untuk mencapai analisis 

deduktif dapat dilakukan dengan pemaparan atau argumentasi asumsi yang berisi 

statement yang menolak atau menebarkan suatu perkara selanjutnya diambil 

kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

  Untuk mempermudah penulisan dan mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta 

keterkaitan antar bab maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Dalam 

penelitian ini penulis mengelompokkan lima bab dan masing – masing bab terbagi 

atas sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

 BAB I   : Pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar secara keseluruhan, sehingga 

didapatkan tentang pembahasan pada penelitian ini. 

 BAB II  : Landasan Teori, bab ini berisi teori- teorti yang akan digunakan 

untuk penelitian ini yaitu berisi tentang arisan online, qardh, riba dan keterkaitan 

antara mereka. 

 BAB III : Gambaran Umum berisi tentang sistematika arisan online yang 

digunakan pada wilayah tersebut. 

 BAB IV  : Analisis sistematika arisan online keterkaitannya dengan qardh dan 

riba. 

BAB V   : Penutup. Kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian baik untuk 

beberapa pihak. 


