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ABSTRAK 
 

Model periklanan online merupakan periklanan dengan mengguanakan 
internet (interconnected network) dengan pengertian jaringan global yang 
menghubungkan computer yang satu dengan yang lainnya diseluruh dunia dengan 
bertujuan untuk menjalin komunikasi dan informasi, dalam era global saat ini 
model periklanan online dipilih masyarakat karena efektif dalam mempromosikan 
barang yang diperjual belikan sehingga menjadi pilihan dalam hal promosi sampai 
bertransaksi, akan tetapi praktek yang terjadi saat ini bertolak belakang dari tujuan 
periklanan tersebut karena model periklanan ini digunakan oleh beberapa oknum 
yang tidak bertanggung jawab sehingga menurunkan rasa kepercayaan 
masyarakat. Maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang praktek 
penyelesaian model periklanan online dengan tinjauan hokum islam sehingga 
dapat diambil kesimpulan bagaimana model periklanan ini dapat disikapi oleh 
masyarakat.  

Kepenulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bersifat 
preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif. Pendekatan normatif di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada 
aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur’an dan al-Hadis. 
Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
berupa penelitian lapangan (field research), obyek utamanya yaitu berupa data 
yang didapat dari masyarakat yang menjadi pengguna internet dan masyarakat 
yang menggnakan jasa periklanan online. Dalam rangka mencari validitas data 
yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya 
data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan 
wawancara kepada masyarakat sebagai pengguna jasa model periklanan online 
dengan dibantu oleh web survey. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 
analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas 
fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan 
umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan 
yang telah ada.  

Berdasarkan hasil penelitian praktek model periklanan online dnegan jual 
beli barang bekas  di tengah masyarakat dapat disimpulkan model periklanan 
online untuk saat ini dapat dikatakan tidak boleh dilakukan karena dalam 
prakteknya sistim yang ada kurang mewakili keamanan masyarakat sebagai 
pengguna jasa tersebut. dikarena sangat beresiko dalam prakteknya ditambah 
dengan banyaknya pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab . Hal ini 
menjadikan khiyar dalam konsep hukum islam kurang efektif dalam realisasinya 
karena resiko yang tinggi dalam penggunaannya dan system yang masih rentan 
manipulasi oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, sebenarnya hokum 
islam dapat memperbolehkan jika model periklanan online ini dapat menjaga 
konsumen dan memperbaharui system sehingga para pengguna layanan ini 
terlindungi. 
 

Kata Kunci: Khiyar, E-Commerce, Akad Salam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba>‘ b be ب

 ta>‘ t te ت

 sa> s\ es (dengan  titik di atas) ث

 ji>m j je ج

 h{a>‘ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>‘ kh ka dan ha خ

 da>l d de د

 za>l z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>‘ r er ر

 zai z zet ز

 si>n s es س

 syi>n sy es dan ye ش

 s{a>d s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t{a>‘ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z{a>‘ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع



 xiii

 gain g ge غ

 fa>‘ f ef ف

 qa>f q qi ق

 ka>f k ka ك

 la>m l el ل

 mi>m m em م

 nu>n n en ن

 wa>wu w we و

 h>a> h ha هـ

  hamzah ’ apostrof ء

 ya>‘ y ye ي

 

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap  

� !"#$% Muta’aqqidain 

 Iddah‘ '!ة

 

3333.... Ta’ Marbu>t}ah Ta’ Marbu>t}ah Ta’ Marbu>t}ah Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata     

a. Bila mati ditulis 

  Hibah  ه()

 ( +,  Jizyah  

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis. 

 Ni’matulla>h   /#.) ا-

ا2345 زآ0ة    Zaka>tul-fitri 
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4. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fath}ah a A 

 ِ Kasrah i I 

 ُ D{ammah  u U 

 

5.   Vokal Panjang        

a. Fath}ah dan alif ditulis a> 

 Ja>hiliyyah   ,0ه67)

b. Fath}ah dan ya> mati di tulis a> 

  8#9  Yas’a> 

c. Kasrah dan ya> mati ditulis i> 

 !6:%  Maji>d 

d. D{ammah dan wa>wu mati u> 

;2وض   Furu>d 

 

6. Vokal-vokal Rangkap 

a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai  

<=>6?  Bainakum  

b. Fath}ah dan wa>wu mati au  

A@ل   Qaul  

 

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 A’antum أأ/$>

 <C2=D نE  Lain syakartum  
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8. Kata sandang alif dan lam  

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

  Al-Qur'a>n ا5"2ان

 Al-Qiya>s ا5"06س

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya. 

 ’<As-sama ا0.95ء

F.G5ا Asy-syams 

 

9. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

 

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

Dapat ditulis menurut penulisannya.  

 Z|awi al-fur>ud ذوى ا245وض

 Ahl as-sunnah   اهI ا95<)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Periklanan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari 

aktifitas bisnis modern saat ini, karena iklan memainkan peran yang sangat 

penting untuk menyampaikan suatu informasi (pesan) tentang suatu produk 

kepada masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa iklan secara 

tidak langsung menentukan penilaian masyarakat mengenai baik buruknya 

kegiatan bisnis. Dalam ilmu ekonomi khususnya dalam dunia marketing kita 

kenal adanya istilah iklan, karena iklan merupakan istilah bauran strategi 

promosi dari marketing yang berfungsi menyampaikan suatu produk kepada 

masyarakat. tujuannya adalah untuk mendekatkan suatu produk dan 

memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut lebih unggul dari 

produk sejenisnya jadi iklan berbicara bagaimana mempengaruhi perilaku 

manusia dan meyakinkan manusia itu sendiri, artinya bahwa iklan sebagai 

instrumen strategi marketing dalam promosi agar mampu menguasai pasar 

sasaran (konsumen).  

Menurut Kleppner iklan atau advertising berasal dari bahasa latin 

Advertere berarti “mengalihkan pikiran”. Philip Kotler seorang pakar 

pemasaran mengartikan periklanan adalah segala bentuk penyajian non 

personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembiayaan.1 

                                                             
1Philip Kotler, Dasar-dasar Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: Prenhalindo, 

1997). hlm. 236  
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Peran periklanan pada zaman sekarang amatlah berkembang karena 

banyaknya transaksi yang menggunakan media elektronika yang bersifat 

pesanan.2 hal ini disebabkan arus globalisasi.Periklanan online menjadi solusi 

bagi sebagian masyarakat yang mempunyai modal kecil dan bukan hanya 

mengiklankan produknya tapi sudah menjadi Trend pasar karena pembeli dan 

penjual dapat berinteraksi selain dengan biaya yang amat murah periklanan 

online ini dipilih karena transaksinya yang amat mudah. Transaksi secara 

elektronik ini lebih dikenal dengan istilah E-Commerce atau E-Bussines.3 E-

Commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, 

dan aplikasi dalam bisnis, baik yang sifatnya private (antar perusahaan), 

public (umum), maupun komunitas tertentu dalam negeri dan internasional, 

tanpa melibatkan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi tetapi melalui 

media elektronik.4 

Sedangkan di kalangan masyarakat luas masih ada yang beranggapan 

bahwa e-commerce dalam praktiknya hanya sebagai online shopping – belanja 

melalui web. Padahal e-commerce tidak semata-mata menyangkut masalah 

transaksi on-line saja, tetapi mencangkup aktifitas-aktifitas lainnya, seperti 

melakukan relasi dengan pelangan, mengidentifikasi terhadap peluang mitra 

bisnis, dan planning produk. Sedangkan web shopping merupakan salah satu 

bagian dari e-commerce yang mempunyai kelebihan tersendiri di dalamnya. 

                                                             
2Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI), Majalah Warta Konsumen, Edisi juli, 

1996, hlm.36 
 
3 Anastasia Diana, Mengenal E-Commerce, (Yogyakarta: Andi 2001), hlm. 1 
 
4 Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-Commerce (Jakarta:PT 

Alexmedia Komputindo, 2001), hlm. 1-2 
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Istilah e-commerce sebenarnya dapat juga didefinisikan berdasarkan lima 

prespektif, yaitu: 

1. On-line Purchasing Perspective, yaitu yang memungkinkan dan menjual 

produk dan informasi melalui internet dan jasa on-line lainnya. Sistem ini 

terfokuskan pada transaksi on-line. 

2. Digital Communication Perspective, yaitu sistem yang memungkinkan 

pengiriman informasi digital, produk, jasa, dan pembayaran secara on-line. 

Sistem ini terfokus pada komunikasi secara elektronik. 

3. Service Perspektive, yaitu sistem yang memungkinkan upaya menekan  

biaya, menyempurnakan kualitas produk dan informasi instan terkini dan 

meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Sistem terfokus pada efisiansi 

dan layanan pelanggan. 

4. Business Process Perspective, yaitu sistem yang memungkinkan 

otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja. Sistem ini terfokuskan pada 

otorisasi bisnis. 

5. Market of one Perspective, yaitu sistem yang memungkinkan proses 

customization produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan dan 

keinginan setiap pelanggan secara efisien. 

Dalam prakteknya salah satu web yang menyediakan periklanan online 

adalah TOKOBAGUS.COM, situs ini merupakan situs yang berfokus pada 

aktifitas jual beli di indonesia. Semua iklan yang ada disitus ini dibuat oleh 

penggunanya sendiri, baik yang menjual maupun yang mencari barang situs 

ini dikelola oleh perusahaan yang bernama PT. Tokobagus. Dalam sejarahnya 
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tokobagus didirikan pada tanggal 9 juni 2005 oleh dua orang pemuda asal 

belanda, Arnold Sebastian Agg dan Remko Lupker, kala itu Arnold sedang 

berlibur di pulau bali dan melihat perkembangan e-commerce di Amerika 

amatlah pesat, menilai di indonesia secara geografis terbagi beberapa pulau 

dan jumlah penduduk yang amat besar, maka tercetuslah ide untuk membuat 

situs Tokobagus pada tahun 2010, PT. Tokobagus akhirnya hijrah ke jakarta 

setelah 5 tahun di Denpasar Bali. 

Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat 

yang dirasakan masyarakat terhadap model periklanan on-line adalah banyak 

menawarkan barang mulai dari barang baru ataupun barang bekas yang 

harganya lebih terjangkau dibandingkan barang yang baru. Oleh karena itu 

dalam prakteknya banyak dari masyarakat lebih memilih barang bekas, 

padahal secara praktik model periklanan ini sangatlah lemah dalam prosesnya 

karena dalam transaksi periklanan online ini sering kali hak khiyar pembeli 

ketika melihat barang yang diperjual-belikan dihilangkan. Karena model 

periklanan online ini tidak terbatas tempat atau khiyar majlis sehingga 

sangatlah rentan mengandung unsurgara>r adapun jaminan yang diberikan 

dalam transaksi ini dapat dimanipulasi oleh penjual5. 

Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat 

barang yang diiklankan pembeli membutuhkan tempat, sehingga dapat melihat 

barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut 

sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang diiklankan karena cacat 
                                                             

5Gara>r (penipuan) ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak seperti 
yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk 
memperoleh harga yang lebih besar, Lihat Azhar Basir, Azaz- azaz Hukum, hlm.103 
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menurut bahasa berarti apa-apa yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu 

barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut dan cacat 

barang tersebut yang menimbulkan hak khiyar yaitu cacat yang menyebabkan 

kekurangannya harga barang.6 

Jika pembeli merasa tertipu karena mandapatkan barang yang tidak 

sesuai dengan cacat barang yang diiklankan, pembeli mempunyai khiyar untuk 

memilih meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati 

sebelumnya hak khiyar ini disebut khiyar aib (cacat). 

Diantara cacat yang mengharuskan adanya hak khiyar adalah:  

1. Cacat itu sudah ada sebelum akad atau setelah akad sebelum serah terima 

barang. 

2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika terjadi akad dan serah 

terima. 

3. Penjual tidak mensyaratkan bahwa barang itu terbebas dari segala macam 

cacat 

4. Hendaklah cacat barang tersebut tidak hilang sebelum fasakh 

Dalam praktiknya model periklanan online tidak lepas dari sorotan 

masyarakat sebagai pelaku ekonomi7. Banyak penjual yang menawarkan 

produk dalam mode periklanan ini akan tetapi tidak sedikit penjual yang 

menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan kesan dan pesan 

yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai 

etika (morality) sebagai akibatnya, iklan-iklan tersebut sering menimbulkan 
                                                             

6Ahmad Azhar Basyir,  
 
7Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam 
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citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu (gara>r). Gara>r dalam bahasa 

arab berarti akibat, bencana, resiko dan sebagainya dalam konteks bisnis 

berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang 

cukup atau mengambil resiko tanpa mengetahui akibatnya atau memasuki 

kancah resiko memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut 

selalu terdapat unsur resiko.8 

Dalam gara>r terkandung beberapa unsur yaitu:  

1. Adanya unsur resiko  

2. Adanya unsur keraguan 

3. Adanya unsur ketidaktahuan. 

4. Adanya unsur judi yaitu untung-untungan 

Dalam praktek model periklanan online ini, penjual (sebagai pemasang 

iklan barang maupun jasa) menawarkan kepada konsumen dan jika konsumen 

tertarik dapat melakukan suatu transaksi yang telah disepakati tanpa adanya 

suatu pengawasan dari pihak tertentu.Hal ini dapat menimbulkan suatu 

pelanggaran etika bisnis karena sangatlah rawan tindak penipuan ataupun 

salahsatu pihak menyalahi etika bisnis yang disebabkan beberapa hal antara 

lain:  

Pertama, sistem transaksinya yang sangat lemah dan tidak 

jelas.Sampai saat ini model periklanan dalam online shop menjadi sesuatu 

yang negatif bagi sebagian masyarakat karena tidak adanya penjaminan sistem 

transaksinya. 

                                                             
8Afzalurahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996) 
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Kedua, informasi yang disampaikan perihal barang ataupun jasa yang 

ditawarkan terkadang kurang maksimal hal ini menyebabkan pembeli akan 

merasa dirugikan jika barang yang diperolehnya tidak sesuai harapan. Oleh 

karena itu tidak sedikitnya masyarakat yang merasa dirugikan ataupun 

ditipu.Padahal iklan dapat dilukiskan sebagai komunikasi antara penjual dan 

pembeli bertujuan memajukan roda ekonomi. 

Fenomena pemalsuan dan penipuan karena adanya kepiawaian dan 

kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh pelaku usaha pada hakikatnya tidak 

hanya terjadi pada zaman kemajuan teknologi modern dalam bentuk iklan, 

Ibnu Taimiyyah (661-728 H) dan Ibnu Qayyim (W. 751H) pernah 

memperingatkan wali hibah untuk benar-benar menghukum bagi mereka yang 

menggunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat.9 

Menurut kajian fiqh Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika 

seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian 

yang signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang 

berbunyi “ceveat emptor” atau “let the buyer beware” (pembelilah yang harus 

berhati hati), tidak pula “ceveat venditor” (pelaku usahalah yang harus berhati 

hati). Tetapi dalam Islam berlaku prinsip keseimbangan (al-ta’adul) atau 

ekuilibrium dimana pembeli dan penjual haruslah berhati hati dimana hal itu 

tercermin dalam teori penjanjian (nazhariyyat al-‘uqu>d) dalam Islam.10 

                                                             
9Muhammad., Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 203 
 
10Muhammad, Etika Bisnis dalam Prespektif Islam, Malang: Malang Press, 2007, hlm 

204 
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Padahal jika model periklanan online dapat dipergunakan dengan etika 

bisnis yang baik akan lebih memajukan roda perekonomian masyarakat dan 

dalam hal ini masyarakat perlu menyikapinya memakai konsep kehati hatian 

dengan cara memilah dan memilih iklan yang benar-benar sesuai dari fungsi 

iklan tersebut yang menawarkan sesuatudengan info yang jelas baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas barang ataupun jasa yang ditawarkan. 

Pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu 

kebebasan berdasarkan keadilan, undang- undang, agama dan etika.  

Adapun dalam etika marketing periklanan Islam mengenalnya sebagai 

berikut:  

1. Melakukan kegiatan marketing secara benar tanpa melakukan penipuan 

dan pemalsuan. 

2. Tidak melakukan upaya marketing atau iklan yang bersifat “menggoda” 

yang mengarah kepada keterpakasaan atau pemaksaan membeli jasa dan 

barang yang ditawarkan. 

3. Tidak menggunakan manipulasi harga walaupun memiliki kemampuan 

untuk itu.Misalnya dalam hal adanya monopoli atau monopsoni tidak 

memanfaatkan posisi dipasar untuk memperoleh keuntungan yang tidak 

layak. 

4. Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengembalikan barang 

yang tidak dia sukai akibat kesalahan atau tidak sesuai dengan 

keinginannya.Ada satisfaction guarantee (jaminan kepuasan) atau money 

back guarantee (garansi uang kembali), serta tidak memaksa konsumen. 
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5. Memberikan jaminan layanan purna jual secara jujur. 

Menurut Imam Ghazali seperti yang dikutip oleh Beekun (1997: 28), 

berikut beberapa prinsip Islami. 

1. Jika seseorang memerlukan sesuatu harus memberikan dengan laba yang 

minimal.Jika perlu, tanpa keuntungan. 

2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya 

dilebihkan. 

3. Jika seseorang ada yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka 

perpanjang.Jangan diberati dan sebaiknya dibebaskan 

4. Bagi seseorang yang membeli dan tidak puas barang tersebut dapat 

dikembalikan 

5. Pengutang dianjurkan membayar hutangnya lebih cepat dan memberikan 

tambahan tanpa harus dipaksa. 

6. Jika penjualan dengan kredit maka sebaiknya dilakukan tanpa memaksa 

jika pembeli belum mampu 

Yang perlu diperhatikan dalam jual beli barang bekas memakai media 

periklanan online ini adalah jaminan barang yang menjadi obyek transaksi 

dapat dimanipulasi dengan mudah jika khiyarmajlis dalam proses transaksinya 

dihilangkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan baik dari segi kualitas 

barang maupun dari ketahanan barang tersebut.Misalnya ketika transaksi 

berlangsung pihak penjual menghilangkan proses khiyarmajlis yang 

berdampak pembeli tidak dapat mengindentifikasi kecacatan barang yang 

diperjual belikan dan mencocokkan kecacatan barang sesuai yang diiklankan. 
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Sehingga ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang yang tidak 

sesuai keinginannya. 

Dari uraian diatas bahwa transaksi dalam periklanan online dapat 

menimbulkan ketidakadilan dalam transaksinya sehingga dapat dikatakan 

haram dikarena sebagian ulama berpendapat, tidak benar penipuan dalam 

perdagangan ataupun curang sehubungan dengan harga, haram juga 

menyembunyikan sifat alamiah komoditas tersebut oleh karena itu 

pelaksanaan bisnis haruslah berpegang pada norma dan syariat karena hal 

tersebut merupakan payung dalam menjalankan strategi bisnis berdasarkan 

syariat Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat 

beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagaimana praktek model periklanan website tokobagus.com dalam 

transaksi jual beli online? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan website 

tokobagus.com dalam jual beli online? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan:  

a. Menjelaskan secara komprehensif tentang periklanan dan transaksi 

yang benar sesuai perspektif hukum Islam. 
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b. Mengidentifikasi masalah yang terjadi ditengah tengah masyarakat dan 

memberikan solusi dalam model transaksi periklanan online sesuai 

hukum Islam dengan pendekatan usul fiqh dan marketing syariah. 

2. Kegunaan  

a. Diharapkan dari penyusunan ini dapat memberikan kontribusi bagi 

masyarakat selaku pelaku ekonomi dan dapat memberikan rasa 

nyaman dalam menjalankan roda perekonomian. 

b. Diharapkan penyusunan ini dapat mengenalkan masyarakat kepada 

suatu bentuk keilmuan hukum Islam (ka>mil)11 yang meliputi seluruh 

aspek kehidupan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penyusun 

berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya–karya yang 

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Adapun pustaka yang 

terkait terhadap hal ini:  

Dalam skripsi saudara Prasetio tentang jual beli onderdil bekas di pasar 

Beringharjo, dalam karyanya terdapat permasalahan yaitu dalam transaksinya 

terdapat system penipuan, dalam prakteknya pedagang tidak mengetahui 

barang yang diperjual belikannya adalah barang tersebut didapat dengan cara 

yang halal ataupun tidak karena pedagang mendapatkan barang tersebut dari 

pemulung dan bengkel. Kemudian dalam prosesnya onderdil tersebut dijual 

                                                             
11“sempurna” 
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kepada konsumen tanpa memberitahukan dalam kuasa siapa barang yang 

menjadi obyek transaksi tersebut.  

Skripsi dari saudara Muhammad Arwan Rifa’i tentang jual beli barang 

bekas prespektif hukum Islam studi pasar Prambanan, dalam karyanya 

terdapat permasalahan yang hampir sama yaitu dalam transaksinya terkadang 

pedagang menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan 

sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen yang menyebabkan 

penipuan. Dalam hal ini sudah dapat dikatakan pembeli mempunyai hak 

khiyar sebagai jaminan barang tersebut dengan permasalahan etika bisnis  

Skripsinya Khoirul Muda’i Ikhsan yang berjudul tinjauan hukum Islam 

tentang khiyar dalam jual beli barang bekas dipasar Mangkubumi 

permasalahan yang terjadi tidak jauh beda yaitu pedagang pasar Mangkubumi 

terkadang menutupi aib barang sehingga dapat terjadinya unsurgara>r dalam 

proses jual beli tersebut. Didalam skripsinya menerangkan bagaimana proses 

terjadinya transaksi didalam jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi 

sehingga terjadinya garar disini penulis berusaha menerangkan konsep 

khiyardalam transaksi tersebut untuk meciptakan transaksi yang adil menurut 

hokum Islam. 

Dari penelusuran karya ilmiah diatas penyusun belum menemukan 

system jual beli barang bekas dengan konsep transaksi salam dengan realisasi 

model periklanan online. 
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E. Kerangka Teoritik 

Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ajaran Islam 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.Tidak ada satupun sendi kehidupan 

yang lepas dari pandangan Islam.Demikian pula Islam mengatur masalah-

masalah ekonomi. Betapa banyaknya ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist nabi 

yang mengungkapkan tentang masalah tersebut. 

Dalam Islam pun mengenal transaksi salam atau pesanan dengan 

syarat tambahan atas syarat jual beli untuk menguatkannya, yaitu: mengetahui 

muslam bih (barang komoditi yang dipesan), mengetahui harga, menerimanya 

ditempat transaksi, bahwa barang yang dipesan berada dalam jaminan. Penjual 

telah menjelaskan sifat ketidakjelasan, menyebutkan masanya dan tempat 

permulaannya. 

Islam juga membicarakan masalah etika. Adapun penulis memakai 

kerangka teori dalam etika Islam sebagai berikut:12 

  

                                                             
12Sofyan S. Harahap.Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam (Salemba Empat 2001. Jakarta) 
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Sebagai konsekwensinya dalam setiap kegiatan ekonomi, yang 

dilakukan seseorang harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan 

dalam Islam agar mendapat ridha Allah SWT. Banyak ayat Al Qur’an yang 

menyinggung tentang penyampaian informasi yang tidak benar pada orang 

lain diantara ayat tentang pelarangan promosi yang tidak sesuai dengan 

kualifikasi barang antara lain ada dalam al-Qur’an yang berbunyi: 

ق هلم يف ان الذين يشترون بعهد اهللا واميام مثان قليال اولئك ال خال

االخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر اليهم يوم القيمة واليز كيهم وهلم عذاب 

  13.اليم
                                                             

13 Ali Imran (3): 77 

Allah 
Tauhid 
Akidah 

Al –Qur’an 

Konsensus masyarakat 
yang dirumuskan dari Al-

Qur’an dan hadist 

Etika, Akhlak/tingkah 
laku pribadi 
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Asbabul nuzul ayat ini:  

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abi< Aufa, bahwa seorang laki 
laki menjajakan dagangannya dipasar.Kemudian dia bersumpah dengan 
menyebut nama Allah bahwa dia telah mengeluarkan hartanya yang cukup 
besar untuk memodali barang dagangannya yang akan dikelola oleh 
seorang laki-laki muslim. Padahal sumpahnya itu dusta. Maka Allah pun 
menurunkan ayat ini.14 

 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam 

mempunyai beberapa macam prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-sunnah. 

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

paksaan. 

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari 

mad}arat dalam kehidupan masyarakat. 

4. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.15 

Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka 

atau saling ridha antara kedua belah pihak, sesuai firman Allah SWT:  

16ياايهاالذينامنواالتاكلوااموالكمبالباطالالانتكونتجارةعنتراضمنكم
 

 

                                                             
14“Abu Thahir Muhammad bin Yakub Al-Fairuzabadi”. Tafsir Ibnu Abbas (Disertai 

Asbabul Nujul karya Imam Jalaludin As-Suyuthi). (Padi: Bandung, 2008) 
 
15 Azhar Basir, Azas-Azas Hukum, hlm. 15. 
 
16An-Nisa>’ (4):29. 
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Sedangkan menurut hadist Nabi SAW: 

ان النىب صلي اهللا عليه وسلم سئل اى الكسب اطىب؟ قال عمل الرجل 

17بيدع مربور
  

Adapun jual beli yang diperbolehkan oleh syara’ ada 3 macam yaitu: 

1. Dapat dilihat oleh pembeli 

2. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya 

3. Suci dan bermanfaat18 

Dalam transaksinya manusia mempunyai kebebasan dalam mengikat 

dirinya terhadap suatu akad hal ini mengakibatkan ada ketentuan hukum yang 

didapat dalam suatu akad adapun syarat sah jual beli ada lima syarat sebagai 

berikut:  

1. Suci barangnya 

2. Dapat dimanfaatkan 

3. Milik orang yang melakukan akad 

4. Dapat diserahkan 

5. Dapat diketahui barangnya 

Ketika dalam proses akad tersebut terdapat elemen gara>r transaksi 

tersebut dianggap tidak sah menurut Azzarqa penipuan disini terjadi dua 

macam antara lain:  

1. Penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (bersifat ucapan)  

                                                             

 
17Muh}ammad Yasin ibn Abdillah, Nail al-Mara>m, Syarh} Bulug al-Mara>m min Adillati 

al-Ah}ka>m, Kitab al-Buyu>’, cet.1 (Bagdad: Maktabah al-Wat}a>niyah,1985), IV:5. 
 
18 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, Fiqh Islam Lengkap, cet ke-2 (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 1994) hlm. 133 
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2. Penipuan yang bersifat suatu barang atau biasa disebut dengan penipuan 

yang bersifat perbuatan.19 

Praktek periklanan menurut perspektif hukum Islam dibahas dalam 

buku Syari’ah marketing karya Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir 

Sula menjelaskan bahwa ketika dalam halnya praktek bisnis sebenarnya 

mempunyai dua prespektif waktu.Pertama prespektif waktu sekarang yaitu 

ketika hidup didunia dan kedua prespektif waktu setelah mati, jadi ketika 

berbisnis diperlukannya spiritual marketing yaitu tingkatan “pemasaran 

langit”, yang karena didalam prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip muamalah (bisnis syariah), yang mengandung nilai-nilai 

ibadah yang menjadikannya puncak tertinggi dalam pemasaran yaitu 

muamalah, jadi semata mata bisnis itu disertai keikhlasan untuk mencari ridha 

Allah dan seluruh transaksinya menjadi ibadah dimata Allah Swt dan yang 

disebut dengan syariah marketing ada 4 syarat panduan bagi pemasaran antara 

lain sebagai berikut:  

1. Teistis (Rabba>niyyah)  

2. Etis (Akhla>qiyah)  

3. Realistis (Al-Waqi>’iyyah)  

4. Humanistis (Insa>niyyah)  

Adapun dasar periklanan menurut buku etika bisnis dalam prespektif 

Islam, iklan dilukiskan sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen, 

antara penjual dan calon pembeli.Dalam proses komunikasi ini iklan 

                                                             
19Must}afa Ah}mad Az-Zarqa, Al-Fiqh al-Isla>mi fi< S{aubih al-Jadi<d, (Damsik: al-Fu Ba’ah 

Al-Adib, 1968), hlm. 379. 
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menyampaikan “pesan.” Dengan demikian iklan bermaksud memberikan 

informasi dengan tujuan terpenting adalah memperkenalkan produk atau jasa 

dengan landasan:  

1. Berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi harus diniatkan ibadah 

kita kepada Allah SWT. 

2. Bersikap jujur (objektif)  

3. Sikap toleransi antar penjual dan pembeli  

4. Tekun (istiqamah) dalam menjalankan usaha 

5. Berlaku adil dan melakukan persaingan sesama pebisnis dengan baik dan 

sehat 

Pendalaman materi diatas akan penyusun gunakan untuk mengakhiri 

pembahasan sebagai jalan mengambil suatu kesimpulan yang mana akan 

dikembalikan untuk kemaslahatan umat yang diharapkan untuk 

menghindarkan rusaknya akad. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis 

penelitian lapangan (Field Research), dalam hal ini yang menjadi obyek 

penyusunan adalah pandangan masyarakat terhadap transaksi model 

periklanan online dalam jual beli barang bekas. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah preskriptif 

analitik yaitu bagaimana hukum Islam memberikan penilaian terhadap 

praktek jual beli barang bekas menggunakan model periklanan online yang 

terjadi didalam lingkungan masyarakat dan menjelaskan ketentuan yang 

seharusnya terjadi menurut hukum Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu:  

a. Interview atau wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan 

bertanya kepada responden.20 Wawancara dilakukan dengan 

mengambil responden dari masyarakat dan pengguna model periklanan 

online. 

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola 

dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang 

dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang 

berhubungan dengan penyusunan.21Penyusun mengumpulkan data 

berupa proses membuat suatu iklan dan proses transaksi Selain itu, 

penyusun juga menelaah bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan 

model periklanan yang diatur oleh hukum Islam. 

 

                                                             
20Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai, ( Jakarta: LP3ES.2), 

hlm 145 
 
21Sulistyo Basuki, Dasar-dasar Dokumentasi, (Jakarta: UniversitasTerbuka: 1996), hlm. 

11 



 20 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang bertolak ukur berdasarkan ketentuan dalam norma-norma 

agama atau hukum Islam (fiqh) dikaitkan dengan praktek bisnis dalam 

mode periklanan online sebagai upaya mendapatkan kebenaran. 

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah analisis 

kualitatif22. Dengan mengumpulkan data langsung (purposive sampling) 

secara latar alami (sebagai sumber data langsung). Lalu dengan data 

induktif untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum ke 

realis periklanan dengan hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan 

secara khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan maka pembahasan 

dalam penyusunan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang 

masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur 

yang menjadi syarat penyusunan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penyusunan, dan sistematika pembahasan. 

                                                             
22Teknik analisa Miles dan Huberman 
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Bab kedua, berisikan tentang pengertian periklanan online, 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran didalam model jual beli 

periklanan online dan di bab ini pula mengemukakan bagaimana hukum Islam 

mengatur periklanan.Kajian ini dibahas sebagai awal kerangka dasar 

penyelesaian masalah. 

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian 

dengan mengutamakan kondisi sosial ditengah masyarakat dalam pemakaian 

model periklanan online dengan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran 

dengan pengolahan data yang diambil penulis. 

Bab keempat, analisis tentang langkah-langkah penyelesaian model 

periklanan online berdasarkan pandangan hukum Islam (fiqh muamalah), etika 

periklanan Islam. 

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan pembahasan sebelumnya 

dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisa penyusun dengan  mengambil kesimpulan dari responden 

menjawab 79,6% ragu-ragu, ketika ditanya apakah periklanan online itu aman, 

dan 86,4 % menjawab tidak selalu sesuai, ketika ditanya kualitas informasi 

yang diberikan model periklanan online. Dengan data di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa jual beli dengan model periklanan tokobagus.com ada 

dalam keadaan yang berrisiko tinggi maka khiyar menjadi jaminan yang 

mutlak ketika pelaksanaan transaksinya,  hal ini dapat dilihat bahwa dalam 

prakteknya  terdapat: 

1. Belum terjaminnya sistem pengamanan dalam sistem model periklanan 

online dan belum terjaminnya kualitas informasi yang diberikan.  

2. Kurang maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku penipuan sesuai 

hukum yang berlaku. 

3. Banyak pelaku usaha yang menghilangkan etika bisnis dengan memasang 

iklan yang mempunyai unsur gharar. 

4. Konsumen yang kurang berhati-hati dan terkadang enggan melapor 

penipuan yang dialami karena nominalnya yang kecil. 

Empat hal tersebut berdampak domino sehingga dalam prakteknya 

menyebabkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan 

model periklanan ini akan melakukan spekulasi.  
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1. Transaksi akan berjalan sebagaimana yang disepakati dengan barang yang 

sesuai dengan iklan yang dipasang oleh penjual. 

2. Transaksi berjalan dengan lancar akan tetapi barang yang didapat tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Transaksi berjalan akan tetapi barang yang dijanjikan tidak dikirim oleh 

penjual atau pemasang iklan. 

Oleh karena itu dapat dipastikan menurut tinjauan hukum Islam 

transaksi jual beli dengan model periklanan tokobagus mutlak dipenuhi 

beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjual 

belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka 

transaksi jual beli dengan model periklanan tokobagus.com diperbolehkan. 

 

B. Saran-Saran  

Dari beberapa point diatas, hukum Islam dapat menyatakan boleh 

ketika unsur-unsur yang merugikan dapat dihilangkan dengan cara: 

1. Setiap kegiatan usaha jasa model periklanan online melibatkan pemerintah 

sebagai pengawas transaksi elektronik, dan pemerintah dapat berperan 

aktif didalamnya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, sesuai 

UU ITE No.11 Tahun 2008. Dan hukum Islam, Ibnu Taymiyyah 

mengatakan, “ sudah menjadi kewajiban pemerintah mengawasi tindakan 

penipuan yang terjadi dikalangan masyarakat, dan menghukum mereka 

dengan hukuman ta’jir  apabila mereka terbukti melakukan tindakan 

penipuan itu” 
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2. Penyelenggara layanan dapat bertanggung jawab atas iklan yang 

disampaikan sehingga iklan yang menjadi bentuk informasi kepada 

masyarakat menjadi lebih berkualitas dan penyelenggara layanan harus 

dapat memberikan ruang pengaduan masyarakat sehingga ketika 

terjadinya penipuan dapat langsung ditindaklanjuti. 

3. Pelaku bisnis dengan model periklanan online dapat beretika bisnis yang 

baik. Tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suatu pasar yang baik. 

Penulis memuat bagan yang menjelaskan bagaimana hukum Islam 

dapat menyatakan boleh dalam proses periklanan ini sebagai bentuk solusi dan 

saran berdasarkan hukum Islam: 
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I 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB  

No Hal Footnote Terjemahan 
   BAB I 

1 14 13 

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga 
yang sedikit. Mereka itu tidak dapat (pahala) di akhirat. 
Dan Allah tidak akan berkata kata dengan mereka dan 
tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab 
yang pedih. 
 

2 15 16 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yamh bathil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu 
 

BAB II 

3 40 40 

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan 
khiyar selama mereka belum berpisah, Jika keduanya 
benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli 
mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta 
(Tuhan) akan memusnahkan keberkahan mereka 
 

BAB IV 

4 66 44 
Mencagah terjadinya kerusakan harus didahulukan 
daripada mengharapkan akan datangnya sisi kebaikan. 
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BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH 
 
 

MALIK BIN ANAS 
Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan 

dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh 
negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. 
Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu 
hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai 
rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul Al-Muwat}t}a’ . 
Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M. 
 
ABŪ HANIFAH 

Nama lengkapnya adalah Abu> Hanifah an-Nu’man bin S|a>bit bin Zufi at- 
Tami<mi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al- 
Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, 
yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, 
Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawadhu’ 
serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan 
kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (qadhi) yang 
ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan 
hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya Al-Musuan  
(kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makhārij (buku ini dinisbatkan 
pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan olah Abu Yusuf), dan fiqh Akbar. Abu 
Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan 
di Kizra. 
 
AHMAD BIN HAMBAL 

Nama lengkapnya adalah Abu> Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin 

Hambal bin Hilāl al-Syaȋbanȋ. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 
M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya 
monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam 
bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau 
sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru 
dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 
tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemiranya pesat 
menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut. 

 

ALALALAL----GHAZALGHAZALGHAZALGHAZALȊȊȊȊ    
Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazalȋ. Beliau dilahirkan di 

Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan 
masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat 
disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak 
terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita 
tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". 



 III  

Salah satu dari karya terbesar Al Ghozaȋl adalah kitab Ihyā Ulumūdȋd n yang 
terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu. 
 

YŪSUF QARDAWȊȊȊȊ 
Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. 

Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia 
dididik menghapal Al-Qur’an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 
tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur’an dengan fasih. Kecerdasannya mulai 
terlihat ketika ia berhasil mengyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin 
Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, 
kemudia ia melanjutkan pendidikannnya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, 
lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.  

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan 
menulis disertasi dengan judul “Fikih Zakat” yang selesai dalam 2 tahun. Karir, 
aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua 
Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Qatar yang ia dirikan 
dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma’had ad-

Dȋn (Institut Agama). 
 
M. QURAISY SHIHAB 

Beliau  adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan 
Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah 
menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan 
masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya 
monumentalnya adalah berupa Tafsir al-Misbah. 
 
ABDULLAH BIN ABBAS 
 Beliau adalah sahabat kelima yang meriwayatkan hadist lahir 3 tahun 
sebelum hijriah ayahnya adalah abbas merupakan paman dari nabi Muhammad 
SAW sedangkan ibunya adalah Lubabah bin Harist dari beliaulah berasal bani 
abbasiah beliau menetap di Tha’if hingga wafat pada tahun 68 H di usia 71 tahun 
 
IMAM JALALUDDIN AS-SUYUTHI 
 Beliau adalah tokoh yang menggeluti segala bidang antara lain : menulis al 
quran, hadist, fiqh , sejarah, politik dan social beliau dilahirkan dikairo 1 rajab 
tahun 849 H beliau wafat pada tahun 19 jumadil ula 911 H dikuburkan di kushun 
selama hidup beliau di abdikan untuk mengarang kitab fiqh dan fatwa pada 
masanya. 
 
SYAIKH SAYYID SASASASA<<<<BIQBIQBIQBIQ 
 Beliau dilahirkan pada tahun 1915 dan mendapat pendidikan di al Azhar 
selain berdakwah belia mengarang kitab yang mashur dengan judul Fiqh sunnah 
dan diterjemahakan diberbagai Negara beliau meninggal pada tanggal  28 febuari 
tahun 2000 
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HERMAWAN KARTAJAYA 
 Beliau adalah pendiri dan presiden Mark Plus & Co serta juga menjabat 
sebagai presiden word marketing association. Buku internasional karyanya adalah 
attracting investor: A marketing approach to finding funds for your business(john 
wiley & sons, 2004) Rethingking marketing : sustainable marketing enterprise in 
asia (prentice hall, 2002) dll. Termasuk karya yang bejudul syariah marketing  
 
MUHAMMAD SYAKIR SULA 
 Lahir dipalopo Sulawesi selatan, 12 Febuari 1964, ia lulus difakultas 
pertania jurusan social ekonomi universitas padjajaran bandung beliau salah satu 
pemegang gelar professional ahli asuransi syariah selainsebagai ahli asuransi 
konvensiaonal, salah satu buku yang telah terbit yaitu marketing syariah yang 
ditulis bersama hermawan kartajaya  
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