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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman di dunia tidak kalah dengan perkembangan 

teknologi yang semakin kompleks. Kompleksitas teknologi saat ini 

memungkinkan kegiatan utama dilakukan oleh masyarakat luas. Saat teknologi ini 

berkembang, setiap orang menjadi lebih mudah melakukan kegiatan belanja 

melalui online shop. Online Shop biasanya digunakan untuk transaksi jual beli 

berbagai macam barang seperti baju, celana, alat kebersihan, atau yang lainnya. 

Online shop tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli saja, melainkan 

digunakan untuk berbagi hadiah maupun undian. Kompleksitas seperti Online 

shop dapat dimanfaatkan tergantung yang menggunakannya dengan cara positif 

maupun negatif.  

  Menurut penulis perkembangan Online shop sangat realistis, Menurut 

Thoyibie media sosial sudah mulai berkembang dan digunakan sebagai alat untuk 

mempromosikan produk, dengan cara melakukan promosi merek perusahaan oleh 

karena itu, dengan mudah dapat membuat produk perusahaan dikenal luas banyak 

orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial bisa kontainer promosi agar 

barang atau produk cepat dikenal oleh masyarakat luas. Shopee adalah salah satu 

dari berbagai macam online shop yang digunakan untuk jual beli dan undian 

berhadiah. Undian berhadiah terdapat berbagai macam cara dan hukum dalam 

Islam yang menjelaskan diperbolehkan atau tidaknya mengikuti undian berhadiah 

di aplikasi shopee. Menurut Muhammad Abduh, dalam hukum Islam mengikuti 

undian berhadiah tidak diperbolehkan atau Haram yang berbentuk individual 

maupun kolektif. Alasannya adalah karena sama saja seperti berjudi. Akan tetapi 

ada hukum yang memperbolehkan mengikuti undian dengan syarat-syarat 

tertentu. Hal tersebut sudah tertulis pada hadits nabi yang berbunyi: 
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Kaidah yang tersebut dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu’anhu: ” Rasulullah Shalallahu “alaihi wa sallam melarang dari jual 

beli (dengan cara) gharor.” 

Gharor adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak 

diketahui hakikat dan kadarnya.  

Kaidah syariat yang terkandung dalam firman Allah Ta’ala: 

                                                                                                                                                                          

                                 
                                                                                                                                           

                               

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, maisir, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S Al 

Ma’idah: 90-91).  

       Mengingat banyaknya pendapat yang berbeda Aturan lotre ini, maka 

pertanyaan ini tampaknya sangat menarik perlu studi lebih lanjut. Namun, di sini 

penulis akan fokus pada pendapat Yusuf Qardhawi. Ini mengingat dia adalah 

Mujtahid terkenal dan dipercayai sebagai ketua majlis fatwa. Selain itu, untuk 

hadiah undian, perusahaan dagang atau Produsen, dia memiliki dua pendapat, 

yaitu, sekali diizinkan dan Kemudian larangan. Menurut Yusuf Qardhawi, undian 

yang diperlukan untuk membeli produk tidak diperbolehkan. Pada saat yang sama, 

cendekiawan lain diizinkan untuk menarik hadiah yang diperlukan untuk membeli 

produk. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pengecekan tiket lotre 

dengan hadiah yang dibutuhkan untuk pembelian produk sesuai dengan 

pernyataan Yusuf Qardhawi. Rumusan pertanyaan pada penelitian ini adalah apa 

saja bentuk undian berhadiah di Shopee dan bagaimana tinjauan hukum islam 
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terhadap undian berhadiah di Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui apa saja hukum yang berlaku dalam undian berhadiah di aplikasi 

Shopee dan bagaimana hukum Islam yang berlaku dalam undian berhadiah di 

aplikasi Shopee. 

Oleh karena itu hal ini menarik untuk diteliti dengan fokus penelitian “ 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDIAN 

BERHADIAH DI APLIKASI  SHOPEE “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja bentuk undian berhadiah di Shopee? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah di 

Shopee? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah memahami latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hukum yang berlaku dalam undian 

berhadiah di aplikasi Shopee dan bagaimana hukum Islam yang berlaku dalam 

undian berhadiah di aplikasi Shopee. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Dari penelitian diharapkan dapat membantu penulis untuk memahami teori 

dalam tata cara dan hukum mengikuti undian berhadiah di aplikasi Shopee. 

 

2. Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan penjelasan 

hukum dan tata cara mengikuti undian berhadiah di Shopee. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Peneliti mendapatkan informasi dari narasumber yaitu 

Ustadz Habibie Mulachela, yang akan dicatat secara terperinci apa saja 

yang dipaparkan ketika wawancara berlangsung. Analisis berbagai data 

dan dokumen mengenai sistem undian Shopee juga digunakan untuk 

menunjang hasil penelitian ini. 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer didapatkan dari wawancara terhadap subjek 

penelitian secara langsung. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu 

penjual Shopee, pembeli Shopee, dan Ustadz Habibie Mulachela. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga 

peneliti mencari dan mengumpulkan data yang sudah tersedia sebagai 

pendukung data primer. Data sekunder dilengkapi dengan referensi 

jurnal, buku, dan hasil penelitian. Pada dasarnya, data sekunder ini 

untuk penunjang data yang akan saya teliti. 

F. Sistematik Penelitian 

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penyusunan pembahasannya 

sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematik pembahasannya. 

Bab kedua, memuat tinjauan Pustaka, bab ini landaskan teori dan review 

studi terdahulu 

 Bab ketiga, membuat gambaran umum tentang undian berhadiah di shopee 

dan tata cara mengikuti undian berhadiah di shopee. 
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 Bab keempat, analisis data yang diperoleh dan putusan-putusan hukum 

Islam yang terjadi dalam undian di Shoope. 

           Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

  

  


