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ABSTRAK 
 

Kemajuan internet membawa banyak kemudahan bagi manusia. Internet 
mampu menjangkau segala hal yang pada mulanya sulit untuk di jangkau. 

Kemajuan dalam internet ini juga memudahkan segala bentuk usaha 
bisnis, mulai dari pengenalan produk, promosi atau periklanan, transaksi, dll. 

Banyak dijumpai dalam internet program-program afiliasi yang 
menawarkan penghasilan tambahan yang sangat menggiurkan. Salah satnya yaitu 
hanya dengan membaca e-mail atau PTR (paid to read) dan mengklik iklan PTC 
(paid to click) maka seseorang akan memperoleh bayaran dalam kurs  dollar yang 
masuk kedalam rekening online mereka. 

Penelitian skripsi ini akan membahas tentang “Analisis Hukum Islam 
Terhadap Sistem Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)”. Yaitu status 
uang yang diperoleh dalam program affiliasi ini, sesuai atau tidak dengan konsep 
muamalat dalam hukum Islam. 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai apakah akad pada system PTC 
dan PTR sesuai atau tidak dengan hukum Islam, kemudian menentukan status 
program PTC ditunjau dari segi maslahatnya. 

Sistem pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini didapat dengan studi 
literatur dari berbagai buku dan e-book tentang PTC, serta artikel yang ada pada 
web atau blog yang membahas tentang PTC. 

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi 
dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan 
calon member yang mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan 
rukun akad yang terdapat pada fikih muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah 
karena akad yang terjadi tidak dapat melindungi pihak-pihak yang berkaitan 
sehingga akad menjadi batal. Kemudian tinjauan hukum Islam pada program PTC 
berdasarkan prinsip kemaslahatan, menyatakan bahwa pada program PTC tidak 
sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena terdapat banyak kecurangan-
kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. 
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 Contoh : 

 al-Qalamu -     القلم       ar-Rajulu -      الرجل
 al-Badi<’u -  البديع  as-Sayyidu - السيد

7. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrif. Namun itu hany berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu  -    أمرت  syai’un -   شئ
وءالن     - an-Nau’u    تأخذون -  ta’khużūna 

 x



PERSEMBAHAN 
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MOTTO 
 

 
 

I am a Moslem 
 
 
 

Kunci Perubahan Diri Adalah Hati 
Dan Hati Hanya Bisa Disentuh Oleh Hati 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informatika dalam dunia maya (Internet) belakangan 

ini sangat pesat. Internet yang merupakan implementasi Transmission Control 

Protocol/ Internet Protocol (TCP/ IP) telah memberikan kemudahan dalam 

berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara. Komunikasi 

tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan e-mail 

atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai World Wide Web 

disingkat WWW atau lebih singkat Web.1  

Banyak kemudahan yang memanjakan para Web Surfing yang dapat 

dijumpai, seperti fasilitas membuat Web Log (blog) gratis, Domain Name dan 

Domain Hosting gratis, sampai barang-barang dan software gratis yang dapat 

diperoleh dengan hanya mengikuti survey atau mendownloadnya. 

Di era globalisasi bisnis saat ini, internet merupakan salah satu media 

bisnis yang sangat besar prospeknya, karena melalui internet banyak sekali 

peluang yang ditawarkan untuk memperoleh penghasilan, dari yang berbayar atau 

menggunakan modal sampai dengan yang gratis atau tidak mengeluarkan modal 

keuangan atau bersifat finansial.  

Contoh dari model bisnis dengan menggunakan fasilitas internet adalah 

pembuatan Online Store atau toko online untuk menjual dan memasarkan produk 
                                                 

1 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: 
Magistra Insania Press, 2004), hlm. 4-5. 

 1 



 2
 

yang akan dijual. Untuk membuat online store diperlukan modal untuk pembelian 

Domain Name (nama web, contoh: amazon.com) dan Web Hosting untuk 

menyimpan data-data dan tampilan web. Dengan Online Store tersebut kita dapat 

melakukan transaksi secara langsung berupa penjualan atau pembelian produk, 

jasa, melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan fasilitas 

Internet Banking, dan lain-lain. 

Selanjutnya untuk membuat para pengguna internet dapat menemukan 

web yang sudah dibuat dan agar web tersebut dapat ditemukan dengan mesin 

pencari, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan alamat web beserta kata kunci 

yang nantinya memudahkan para pengguna internet untuk menemukan web kita 

pada layanan mesin pencari seperti: google, yahoo, msn, dan sebagainya. Atau 

dengan mengembangkan jaringan dengan cara saling tukar menukar link, atau 

dengan membentuk sebuah komunitas. 

Selain membuat Online Store untuk mempromosikan dan menjual produk, 

seseorang juga dapat memperoleh penghasilan dari internet dengan mengikuti 

program Affiliate Marketing pada sebuah perusahaan yang memiliki online store. 

Dalam hal ini pihak perusahaan (Merchant) hanya membayar jasa seseorang 

apabila berhasil menjualkan produknya lewat link yang diberikan perusahaan 

kepada seseorang yang telah menjadi Affiliate mereka. 

Untuk dapat mempromosikan produk yang dijual, seorang Affiliate 

Marketers dapat menempatkan link yang diperoleh dari Merchant ke dalam web 

atau blog mereka dengan harapan ada orang yang tertarik untuk meng klik dan 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Saat ada orang yang meng klik 
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Affiliate Link dari merchant yang ada dalam web atau blog tersebut, kemudian 

orang tersebut melakukan pembelian, maka pihak Merchant akan memberikan 

komisi kepada affiliate mereka sesuai dengan kebijakan perusahaan yang sudah di 

cantumkan pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi Affiliate Marketers. 

Beberapa merchant yang menyediakan layanan affiliate yaitu: amazon.com, fatal 

woman.com, lingerie diva.com, dan lain-lain. 

Program affiliasi yang menawarkan penghasilan tambahan sangat banyak 

dan mudah ditemukan di internet. Selain menjadi affiliate marketers untuk 

menjual produk dari merchant, seseorang juga dapat memperoleh penghasilan 

dengan mengikuti program affiliasi berupa PTR (Paid To Read), dan PTC (Paid 

To Click).  

Pada dasarnya program PTC merupakan sebuah cara bagi perusahaan 

untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website mereka. Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu bentuk promosi terhadap produk atau jasa yang mereka 

tawarkan. Namun pada perkembangannya program PTC tidak hanya bersifat 

promosi terhadap produk atau jasa, tetapi juga menawarkan seseorang untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan dengan cepat dan mudah. 

PTR merupakan sebuah program affiliasi yang membayar seseorang 

dengan hanya membaca dan meng klik link yang diberikan melalui e-mail, 

sedangkan PTC merupakan program affiliasi yang akan membayar seseorang 

apabila meng klik iklan dari situs PTC. Setiap klik nilainya bervariasi, ada yang 

$0.01 per klik sampai $0.025 per klik, tapi pada umumnya rata-rata nilai klik yang 

diberikan sebesar $0.01. Untuk Free Member, iklan yang tampil cenderung 
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sedikit, sekitar 10-16 iklan saja per hari, artinya jika nilai per klik adalah $0.01, 

maka hasil yang diperoleh dalam satu hari adalah $0.10-$0.16. Bagi seseorang 

yang sudah melakukan Upgrade Status Membership dari Free Member menjadi 

Bronze Member atau Gold Member dengan membayar $20-$100, iklan yang 

muncul bisa mencapai ratusan per hari. Artinya jika nilai per klik adalah $0.01 

dikalikan 100 iklan, maka hasil yang diperoleh adalah $1. Dengan perhitungan di 

atas, apabila seseorang mengikuti program ini dengan status free member, maka 

total penghasilan yang ia peroleh selama sebulan adalah sebesar $3-$4.8, 

sedangkan bagi Premium Member jumlah penghasilan yang diperoleh dalam 

sebulan adalah $30. Apabila dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai tukar 

rupiah terhadap dollar maksimal 10.000, maka bagi free member hanya akan 

mendapatkan bayaran sebesar Rp. 30.000 - Rp. 48.000, sedangkan premium 

member mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000.  

Akan tetapi pada prakteknya, iklan yang dapat diklik dalam web tersebut 

tidak setiap hari ada, artinya ketika seseorang sudah melakukan klik iklan dalam 

satu hari, maka iklan untuk diklik akan ada lagi dalam jangka waktu 2-3 hari.  

Dalam setiap transaksi muamalat, akad merupakan sebuah syarat yang 

wajib dilakukan oleh pihak yang bertransaksi, baik berupa transaksi jual beli, 

sewa menyewa dan sebagainya.  

PTC merupakan salah satu dari beberapa jenis transaksi yang 

menggunakan jasa internet sebagai medianya, dalam hal ini tetap memerlukan 

sebuah akad, agar setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi sah menurut aturan 

fikih Muamalat dalam Islam. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun tertarik untuk 

menganalisa tentang akad yang terjadi dalam PTC dengan berdasarkan pada 

kaidah-kaidah hukum Islam. 

Kemudian pada program PTC, tidak semua Web Merchant mau membayar 

untuk setiap klik yang dilakukan atau untuk setiap e-mail yang dibaca. Ada 

banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam bisnis ini, juga tentang status 

hukum dari uang yang didapat ketika seseorang mengikuti program ini belum 

begitu jelas. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun ingin menganilisa 

sistem PTR dan PTC berdasarkan hukum Islam, ditunjau dari aspek Maslahat 

yang terjadi dalam kegiatan PTC. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana status dan kedudukan akad dalam transaksi PTC menurut 

hukum Islam? 

2. Apakah mekanisme atau sistem transaksi PTC memenuhi prinsip 

Syari’ah Islam ditinjau dari aspek Maslahat yang terjadi dalam kegiatan 

PTC? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mendapat kepastian hukum mengenai status atau fungsi akad 

dalam PTC dan PTR. 

b. Untuk mengetahui status program PTC ditinjau dari aspek maslahat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

pada umumnya, dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, 

terutama mengenai muamalat. 

b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan hukum Islam mengenai transaksi yang terjadi dalam 

dunia maya (internet). 

 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan yang berkaitan dengan masalah PTC dan PTR serta bisnis 

internet dalam hukum Islam belum banyak buku atau tulisan artikel yang 

menjelaskan secara mendetail tentang hal ini.  

Badruzzaman dalam artikel Seputar PTC yang terdapat dalam blognya  

(http://badruzaman.wordpress.com/about/) mengatakan bahwa, menurut beberapa 

situs iklan kategori bisnis dan keuangan, hiburan, perjalanan, dan lain-lain, 

langkah periklanan dengan sistem PTC ini sangat efektif, karena biasanya seorang 

Netter paling malas jika berselancar di internet, harus terganggu dengan iklan. 

Terlebih iklan yang berupa Spam. Menurut Badruzzaman, Scam (penipuan) dalam 

PTC dapat saja terjadi. Banyak PTC yang tidak bertanggungjawab dan melarikan 

diri. 

http://badruzaman.wordpress.com/about/


 7
 

Sedangkan dalam blog evolutionbiznet 

(http://evolutionbiznet.blogspot.com/), menerangkan bahwa SCAM adalah sebutan 

dari situs-situs penyedia PTC/PTR yang menipu setiap pelanggannya, jadi 

walaupun kita telah mengikutinya dengan mengklik iklan yang telah disediakan, 

namun situs tersebut tidak akan pernah membayar kita sebagai membernya, 

sehingga hanya akan menguntungkan situs penyedia PTC/PTR tersebut. 

Sedangkan skripsi yang membahas tentang advertising atau periklanan 

yaitu, skripsi Ana Muti’ah ”Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Terhadap UU Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 

Pasal 17 dan 20)” yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat 

ditentukan oleh jurus-jurus atau kiat yang dilakukan oleh pengusaha. Salah satu 

jurus yang kini dipandang efektif dan bisa langsung mempengaruhi konsumen 

adalah dengan mengiklankan produknya. Untuk mengiklankan suatu produk, kini 

bisa dilakukan hampir segala cara, lewat media elektronik maupun media cetak.2 

Kemudian pada skripsi yang ditulis oleh Zaenal Fanani ”Transaksi Jual 

Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam”, yang 

menjelaskan tentang transaksi jual beli melalui internet.3 

Dari beberapa sumber di atas, belum ada yang membahas tentang status 

hukum PTC dan PTR secara rinci, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti 

tentang hal ini lebih lanjut. 

                                                 
2 Ana Muti’ah ”Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Terhadap UU Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 Pasal 17 dan 20)” Skripsi Diajukan 
Kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 
3 Zaenal Fanani ”Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan 

Hukum Islam”, Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 

http://evolutionbiznet.blogspot.com/
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E. Kerangka Teoretik 

Syari’at Islam mengatur semua segi kehidupan manusia secara 

menyeluruh. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu hubungan dengan 

Allah (Ubudiyah) dan hubungan kepada sesama manusia (Muamalat).  

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang 

melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan 

hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.  

Untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru 

timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran 

baru yang disebut ijtihad.4 Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar 

mengembangkan Fikih Islam, terutama dalam bidang Muamalat. 

Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, hukum muamalat memiliki 

empat prinsip, yaitu:  

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah Mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh al-Qur’a>n dan sunah Rasul. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur 

paksaan. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 

                                                 
4 KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 

edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15. 
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4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.5 

Masalah PTC dan PTR yang termasuk dalam E-commerce ini merupakan 

sesuatu yang baru dan belum pernah dibahas dalam kajian fikih muamalat. Oleh 

karena itu, menurut Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, 

M.Ag, menjelaskan bahwa ijtihad dalam tatanan ajaran Islam adalah suatu 

keniscayaan, khususnya pada kasus-kasus yang teksnya belum ada, atau ada 

teksnya, namun masih bersifat umum; maka untuk menetapkan pilihan terhadap 

konotasi yang dimaksud oleh teks digunakan ijtihad.6 

Dalam hal ini terdapat kaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwa  

  7ريمها فى المعاملة اال باحة اال أن يدل دليل على تحاألصل

E-Commerce merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai 

proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet, atau proses jual 

beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi 

termasuk internet.8 

Sistem advertising merupakan hal yang paling penting dalam dunia E-

commerce. Dengan menerapkan sistem advertising atau periklanan yang baik dan 

                                                 
5 Ibid., hlm. 15-16. 
 
6 Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M.Ag, Etika Islam dalam 

Berbisnis  (Solo: Zada Haniva, 2008), hlm. 36. 
 
7 Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 
hlm. 130. 

 
8 M. Suyanto, Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia 

(Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 10-11. 
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tepat maka setiap Merchant dapat memperoleh target pengunjung dan penjualan 

sesuai dengan harapan. 

Ada sejumlah alasan mengapa perusahaan-perusahaan memasang iklan di 

internet: 

1. Iklan dapat diupdate tiap waktu dengan biaya minimal, karena itu iklan-

iklan di internet selalu bisa tampil baru. 

2. Iklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat 

besar dalam hitungan global. 

3. Iklan online kadang-kadang lebih murah dibandingkan iklan televisi, 

koran, atau radio. Media beriklan yang disebutkan belakangan itu 

menjadi lebih mahal karena ditentukan oleh ruang yang akan dipakai, 

berapa hari (waktunya) iklan tersebut dimuat, serta pada berapa stasiun 

televisi dan koran lokal atau nasional iklan dipasang. 

4. Iklan pada E-commerce dapat secara efisien menggunakan konvergensi 

teks, audio, grafik, dan animasi. 

5. Manfaat internet sendiri sedang berkembang dengan pesatnya. 

6. Iklan pada E-commerce dapat dibuat interaktif dan dibidikkan ke 

kelompok-kelompok tertentu dan/atau perorangan.9 

PTC adalah salah satu media periklanan dengan biaya relatif sangat murah 

hanya $0.01/klik atau sekitar Rp 100/iklan, dengan biaya $100 maka seorang 

pemasang iklan akan diberikan pengunjung ke websitenya sebanyak 10.000 

pengunjung. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang banner iklan dari 

                                                 
9 Ibid., hlm. 65-66. 
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perusahaan tersebut atau mengirim link perusahaan ke E-mail seseorang yang 

mengikuti program ini, kemudian pihak media periklanan akan membayar orang 

tersebut. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam skripsi ini adalah 

kepustakaan (library research), yaitu dengan mengedepankan aspek teoritis 

yang bersumber dari literatur-literatur yang ada. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analities, yaitu pemaparan yang 

diawali dengan menggambarkan konsep sistem PTC dan PTR meliputi cara-

caranya, serta kelebihan dan kekurangannya, kemudian dianalisis berdasarkan 

hukum Islam. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam. 

4. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, penyusun 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, yaitu 

dengan telaah pustaka catatan dalam bentuk buku-buku dan data-data tertulis 

lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini dengan 

menggunakan analisis data secara kualitatif melalui metode deduktif, yaitu 

proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum, kemudian diambil 

dan didapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan 

setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab 

yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua menjelaskan tentang akad dalam hukum Islam yang merupakan 

sebuah syarat pada setiap transaksi dalam bidang muamalat dan lainnya, 

kemudian dilanjutkan dengan gambaran tentang konsep Maslahat dalam hukum 

Islam. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa status dari 

program PTC ditinjau dari segi akad dan maslahat. 

Bab ketiga merupakan bab yang menggambarkan tentang sistem PTC dan 

PTR. Pada bab ini akan menjelaskan tentang program PTC yang menjadi pokok 

permasalahan dalam skripsi ini yang meliputi definisi, cara kerja, proses 

pembayaran serta kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengetahui secara benar 

tentang program PTC dapat membantu proses analisis terhadap program ini 

berdasarkan akad dan maslahatnya. 



 13
 

Bab keempat merupakan analisa terhadap akad sistem PTC dan PTR  dan 

analisa faktor resiko dalam program ini berdasarkan konsep Maslahat berdasarkan 

teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, guna memperoleh kepastian hukum 

dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan aturan-aturan fikih yang berlaku 

tentang program PTC tersebut. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

A.

dalam

kesim

1. 

a dalam PTC dan PTR tidak sesuai 

dengan syari’at Islam, sehingga posisi akad menjadi batal dalam hukum 

Islam. 

2. Tinjauan hukum Islam pada program PTC berdasarkan prinsip 

kemaslahatan, menyatakan bahwa pada program PTC tidak sesuai 

dengan konsep maslahah mursalah, karena pada program PTC terdapat 

kelemahan dalam melindungi membernya dari kecurangan-kecurangan 

yang terjadi dalam program PTC. Kemudian pada program PTC ini 

 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah penyusun kemukakan 

 bab-bab sebelumnya terhadap program PTC, maka dapat diambil 

pulan bahwa: 

Akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC 

atau admin PTC dengan calon member yang mendaftar pada program 

tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang terdapat pada fikih 

muamalat sehinggan akad yang digunakan termasuk akad yang lemah, 

karena yang terjadi dalam akad PPC ini jelas tidak memiliki kekebalan 

hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi jelas akan banyak sekali 

kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun 

kedua. Oleh karena itu akad yang ad

terdapat ketidakadilan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, 

 70 
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yaitu pihak pengelola at  sedangkan pihak member lebih 

banyak dirugikan baik se pun materil 

1. 

. 

an informasi, dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 

au admin,

cara moril mau

 

B. Saran 

Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat 

muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan 

etika Islam

2. Program PTC sangat rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Karena 

itu, maka sebaiknya calon member yang hendak mengikuti program ini 

hendaknya menghindarinya, karena PTC  dapat menyebabkan kerugian 

bagi member yang mengikuti program tersebut. 

3. Penelitian dalam skripsi ini, merupakan penelitian eksploratif, sehingga 

diperlukan penelitian lanjutan untuk lebih menganalisis pada faktor-

faktor lain, yang mungkin bisa dijadikan sumber pertimbangan hukum. 

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dalam informasi yang 

akurat tentang pola perhitungan yang pasti, hal tersebut dikarenakan 

keterbatas

Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya tentang PTC, untuk 

lebih menelusuri data-data secara lebih akurat. 
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