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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tidak hanya mengatur hubungan 

antara manusia dengan pencipta-Nya (hablum minallah), melainkan hubungan 

antara manusia dan sesamanya (hablum minannas). Kedua hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan. Terlebih dalam hal menjalankan tugasnya sebagai khalifah untuk 

memakmurkan bumi, suatu tugas yang tidak dapat diemban oleh semua makhluk 

meskipun malaikat sebagai hamba Allah Ι yang taat menjalankan perintah-Nya. 

Dalam melaksanakan kekhalifahannya itu, Allah Ι menciptakan manusia sebagai 

makhluk yang paling sempuma dibandingkan dengan makhluk ciptaan-Nya yang 

lain. Perbedaan tersebut diberikanNya pada manusia antara lain seperti akal, nafsu, 

naluri, ilmu dan agama.  

Beberapa firman-Nya dalam Al Qur'an, Allah Ι memerintahkan kepada 

manusia untuk bekerja dan berusaha mememuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari 

pekerjaan yang ringan sampai pada pekerjaan yang berat. Semuanya dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti dalam Q.S. Ar-Rum: 46; Al-

Jumuah: 11, dan Al-Fathir: 12. 
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa dia 

mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk 
merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal 
dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat 
mencari karunia-Nya; mudah-mudahn kamu bersyukur (Q.S. Ar Rum: 
46). 

 
   

  ⌧ 
 ⌧ 

☺     
    

   
   
 

   
Artinya : Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 

untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri 
(berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki (Q.S. 
Al-Jumuah: 11). 

 
  

 ⌧  
   
⌧ ⌧   

   
☺  

  
   

   
   

   
   

Artinya : Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap 
diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu 

1 
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kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat 
mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada 
masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut 
supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur 
(Q.S. Al-Fathir: 12). 

 
Perkembangan akhir ini, dagang (jual beli) menjadi fenomena yang sering 

kita temui karena bisa merubah seseorang menjadi kaya, tapi bila orang itu tidak 

menjalankan dengan konsisten maka yang ditemui adalah kebangkrutan. Robert T. 

Kiyosaki (2006: 31) membagi wilayah kinerja manusia menjadi empat yaitu 

kuadran kiri ada E (employe) dan S (self employe); dan kuadran kanan ada I 

(investor) dan B (bussines owner}. Di wilayah E (employe} yaitu wilayah yang 

mencakup orang-orang yang bekerja dengan orang lain atau dengan instansi lain, 

seperti pekerja, guru, dokter di rumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah S 

(self employe) yaitu wilayah yang mencakup orang-orang yang sudah memiliki 

usahanya sendiri atau tidak bekerja dengan orang lain maupun instansi yang lain, 

seperti wiraswasta, pemilik took, dokter yang sudah buka praktek sendiri, dan 

lain-lain. 

Sedangkan di wilayah I (investor) yaitu wilayah orang-orang yang memiliki 

modal yang cukup besar sehingga mampu membeli saham perusahaan lain seperti 

Mac Donal, Friend Chicken, dan lain-lain. Sedangkan wilayah B (bussines owner) 

yaitu wilayah orang-orang yang berinvestasi sehingga lebih banyak dikenal 

dengan nama "menanam asse” seperti network marketing, multi level marketing, 

dan lain-lain. 

Robert T. Kiyosakhi (2006: 66) mengatakan bahwa “bila ingin kaya 
maka ambilah kuadran kanan sebagai jalur usahamu karena di wilayah 
tersebut uang yang bekerja untuk kita sedangkan di kuadran kiri, kita 
yang bekerja untuk uang.” 
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Sekarang kita tinggal memilih mau kuadran kanan atau kuadran kiri untuk 

menghadapi roda kehidupan ini, mau bekerja untuk uang atau membangun asset, 

itu semua adalah pilihan individu masing-masing. 

Berita-berita tentang pemutusan hubungan kerja, penerimaan calon pegawai 

negeri sipil yang semakin bertambah banyak, angkatan kerja yang semakin 

bertambah, tingkat pengangguran yang semakin bertambah tinggi, jumlah lulusan 

SMU sampai Perguman Tinggi semakin tahun semakin meningkat, akhir-akhir ini 

sering menghiasi halaman koran-koran nasional maupun lokal, televisi lokal 

maupun nasional, radio-radio dan internet. 

Angkatan kerja, pengangguran, jumlah lulusan semuanya bertambah yang 

seharusnya diimbangi dengan penambahan jumlah lapangan kerja dan perhatian 

pemerintah terhadap persoalan ini tidak cukup responsife. Hal ini bisa dilihat dari 

data berikut: 

“..........Saat ini jumlah pengangguran sudah mencapai 45,2 juta orang. 
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.650.000 orang lain merupakan 
pengangguran terdidik luolusan perguruan tinggi ......... “ www.mail-
archive.com/msg00090.html 
 

Dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data yang cukup 

mengagetkan yaitu pada tahun 2004 penduduk miskin mencapai 36 juta jiwa 

kemudian angka ini naik pada tahun 2005 menjadi 63,6 juta jiwa. Itu sama dengan 

28,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini belum ditambah dengan 

kalangan pengangguran terselubung seperti golongan yang mempunyai 

penghasilan rendah tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan 

jumlah orang miskin ini disebabkan oleh semakin sempitnya lapangan kerja. 
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Mengingat berita-berita tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat 

pengangguran ini dari tahun ke tahun terus meningkat (Arifa'1:10-11). 

Apalagi sekarang di masyarakat sedang ada fenomena MLM (Multi Level 

Marketing) yang merupakan salah satu cabang dari direct selling (penjualan 

langsung). Direct selling (DS) bermakna metode penjualan barang atau jasa 

tertentu kepada konsumen, dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh 

jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha. Sedangkan arti dari 

MLM (Multi Level Marketing) yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi 

yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan 

sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang 

membedakannya dengan sistem pemasaran yang lain, di antara ciri-ciri khusus 

tersebut adalah terdapatnya banyak jenjang atau level, melakukan perengrutan 

anggota baru, penjualan produk, terdapat sistem pelatihan, serta adanya komisi 

atau bonus untuk tiap jenjangnya. 

Dalam sistem ini, calon distributor semacam “membeli” hak untuk mencari 

anggota baru, menjual produk, dan mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan 

mereka sendiri maupun dari hasil penjualan anggota yang direkrut (downline) di 

dalam organisasi jaringannya. Sedangkan sponsor adalah sebutan bagi orang yang 

memperkenalkan orang lain untuk ikut bergabung dengan MLM tersebut dan telah 

memenuhi persyaratan untuk menjadi distributor, juga disebut sebagai Upper Line 

(Kuswara, 2005: 103). 

Ada perbedaan antara bisnis MLM dengan beberapa usaha yang berkedok 

MLM. Seperti terkuaknya kasus-kasus penipuan yang melibatkan miliaran rupiah 
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dana masyarakat, seperti kasus PT. Banyumas Mulia Abadi (BMA), Danasonik, 

dan Kospin yang pernah berkembang di Indonesia. Yang mana usaha-usaha 

tersebut lebih dekat pada money game (permainan uang), arisan berantai, atau 

skema piramida. Sedangkan orang-orang awam hanya bisa melihat sesuatu 

berdasarkan fakta yang ada. Hal ini wajar karena orang-orang awam itu belum 

mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan usaha yang berkedok MLM 

(Kiyosakhi, 2006: 20). 

Bisnis MLM, khususnya Tianshi mungkin kerap mendapat kritik dari 

berbagai golongan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Karena disinyalir 

dalam praktek bisnis ini nampak menyalahi ketentuan dalam hukum Islam. Seperti 

halnya dalam hal pembagian point keuntungan yang terkesan eksploitasi, melalui 

pemanfaatan posisi yang dilakukan oleh upline terhadap downline. Dan 

kebanyakan masyarakat yang langsung terjun menekuni bisnis MLM ini belum 

memahami karakteristik bisnis MLM secara utuh, bahkan pelaku dan pengelola 

bisnis MLM ini pun tidak mengetahui perbedaan tersebut. Mereka menganggap 

bisnis MLM dapat menjangkau kendala-kendala seperti fleksibilitas dalam waktu, 

biaya, tenaga kerja, dan lain-lain, meskipun tetap mempunyai kesulitan dalam 

mencari downline dan memasarkan barang yang diperdagangkan. Namun 

umumnya kendala tersebut bersifat personal. Jadi bisnis ini yang dianggap mampu 

mendatangkan keuntungan besar, dengan fleksibilitas diatas belum cukup untuk 

alasan tetap eksis menjalani bisnis ini. 

Alasan tersebut menjadikan muncul pro dan kontra dalam menyikapi bisnis 

MLM di masyarakat. Maka, berpijak dan uraian penulis tertarik untuk mengetahui 
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dan membahas lebih jauh tentang "Multi Level Marketing pada Perusahaan 

Tianshi Solo Ditinjau dari Hukum Islam". 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mengetahui pengertian dan perbedaan interpretasi yang dapat 

merusak konsistensi topik dari formulasi judul diatas, maka perlu penulis uraikan 

istilah-istilah tersebut dalam definisi operasional. 

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Multi Level Marketing (pemasaran multi tmgkat) adalah konsep 

penyaluran barang (poduk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan 

kepada para konsumen untuk turut terlibat secara aktif sebagai penjual 

dan memperoleh keuntungan dalam garis kemitraannya (P.T. Tianshi, 

2000: 15). 

2. Perusahaan Tianshi adalah China Tianshi Group Co., Ltd, yang 

berkedudukan di No. 6 Yuanquan Road, Wuqing New-Tech Industrial 

Park, TianJin, China (P.T. Tianshi, 2000: 15). 

3. Hukum Islam menurut Fyzee (1949: 22) adalah keseluruhan dari 

perintah-perintah Allah Ι  

 

C. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah rnaka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian mi adalah apakah MLM Perusahaan Tianshi telah 

sesuai dengan Hukum Islam? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Multi 

Level Marketing pada Perusahaan Tianshi Solo ditinjau dari Hukum Islam. 

2. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1). Dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan pengetahuan 

tentang Multi Level Marketing. 

2). Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

khususnya bagi masyarakat yang tertarik dengan Multi Level Marketing 

sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan usahanya. 

3). Memberikan wawasan baru tentang adanya Multi Level Marketing 

Syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Evaluatif. Pengertian dari 

Deskriptif Evaluatif yaitu laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal 

dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, 

catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 1990: 6). 

2. Metode Pengumpulan Data 
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a. Obeservasi 

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan yang dikerjakan 

sebagai suatu proses untuk mengadakan penjajakan tentang perilaku 

manusia atau kelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan. 

b. Dokumentasi 

Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan objeknya adalah buku / 

literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Metode Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data, selanjutnya diadakan penganalisaan 

sekaligus sebagai pembahasan untuk itu penults menggunakan metode analisis 

kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu suatu cara untuk menganalisis data 

yang telah ada dan menyimpulkannya dengan mencari hal-hal yang bersifat 

umum, ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus (Hadi, 1987: 3). 

 

F. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika skripsi ini antara lain: 

BAB I  :Pendahuluan, Berisi tentang: latar belakang masalah, penegasan 

istilah, pemmusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II  :Prinsip-prinsip Jual Beli dan Aspek-aspek Pokok MLM, Berisi 

tentang: Prinsip-prinsip umum jual belt meliputi Pengertian jual 

beli, Dasar hukum Jual beli, Rukun dan syarat jual bell, Bentuk-

bentuk jual beli, klasifikasi jual beli, Prinsip-prinsip hukum jual 
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beli. Dan Prinsip-prinsip umum bisnis; MLM Syariah meliputi 

Pengertian MLM Syariah dan Kriteria MLM Syariah. 

BAB III :Praktik MLM P.T. Tianshi Solo, Berisi tentang: Kilas balik 

sejarah MLM; aspek-aspek pokok MLM meliputi pengertian 

MLM, unsur-unsur MLM; Peijalanan imperium Tianshi; Jenjang 

karier; Marketing plan meliputi Marketing Plan berdasarkan 

peringkat dan standar kenaikan level, Rencana pembagian bonus; 

Keunggulan marketing plan Tianshi; Contoh perhitungan bonus; 

Produk; Perjenjangan Dan Bonus MLM PT. Tianshi Solo. 

BAB IV :Hukum Islam dan Aspek-aspek MLM PT. Tianshi Solo, Berisi 

tentang perbandingan hukum islam yang ada dengan MLM yang 

dipraktekkan di P.T. Tianshi. 

BAB V  :Penutup, Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 




