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ABSTRAK 

 

Bitcoin adalah sebuah komoditas digital berbasis kriptopgrafi atau disebut 

juga sebagai mata uang virtual atau mata uang digital yang digunakan oleh 

penggunanya atau suatu komunitas sebagai alat transaksi maupun investasi. Di 

Indonesia penggunaan Bitcoin bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi sudah 

masuk ke ranah fiqh. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya 

respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia maupun pendapat ulama dalam 

menyikapi masalah Bitcoin tersebut. Diantaranya komisi fatwa MUI Malang yang 

mengatakan bahwa penggunaan Bitcoin hukumnya haram karena tidak diakui oleh 

BI, berpotensi besar terjadi transaksi gharar, dan rawan disalahgunakan untuk 

kejahatan. Fatwa MUI Malang tersebut cukup berbeda dengan hasil keputusan 

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 

2018. Menurut hasil keputusan Bahtsul Masail tentang pandangan fiqih terhadap 

penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi maupu investasi adalah sah, dan boleh 

digunakan untuk bermuamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul 

permasalahan yaitu bagaimana analisis keputusan Bahtsul Masail NU tentang Bitcoin 

dan apa metode yang digunakan ulama NU dalam memandang Bitcoin. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 

doktrinal atau penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mengambil referensi 

pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya 

berasal dari dari data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan studi kepustakaan melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut 

dianalisis dengan pendekatan hukum Islam. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bitcoin 

dikategorikan sebagai harta virtual sudah sesuai, karena Bitcoin memenuhi unsur māl 

(harta) sehingga pada dasarnya dapat digunakan untuk bertransaksi, namun karena 

Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran, 

maka Bitcoin tidak sah sebagai alat tukar. Sedangkan untuk berinvestasi 

diperbolehkan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Adapaun metode penetapan 

hukum hasil Bahtsul Masail NU tentang Bitcoin adalah ilhaqi, yaitu menyamakan 

sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban 

hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan rujukan yang digunakan, yang mana 

mengandung unsur nuqud (emas dan perak). Dari segi argumentasi yang mengacu 

pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan 

fiqh tentang penggunaan Bitcoin.  

Kata kunci: Bahtsul Masail, Bitcoin, Nahdlatul Ulama 
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ABSTRACT 

Bitcoin is a cryptographic-based digital commodity or also referred to as a 

virtual currency or digital currency that is used by its users or a community as a 

transaction or investment tool. In Indonesia, the use of Bitcoin is not merely a matter 

of technology, but has entered the realm of fiqh. An interesting phenomenon related 

to this is the response of several large Indonesian Islamic organizations as well as 

the opinions of scholars in addressing the Bitcoin issue. Among them are the Malang 

MUI fatwa commission which says that the use of Bitcoin is illegal because it is not 

recognized by BI, has a high potential for gharar transactions, and is prone to being 

misused for crime. The Malang MUI fatwa is quite different from the results of the 

decision of Bahtsul Masail of the East Java Nahdlatul Ulama Regional Board 

(PWNU) in 2018. According to the results of Bahtsul Masail's decision regarding the 

fiqh view of the use of Bitcoin as a transaction or investment tool, it is legal, and may 

be used for muamalah. Based on this background, problems arise, namely how to 

analyze Bahtsul Masail NU's decision on Bitcoin and what methods are used by NU 

scholars in viewing Bitcoin. 

This research is a type of normative legal research that is doctrinal or library 

research, namely by taking library references and documents relevant to this 

problem. The data source comes from secondary data. While the data collection 

technique uses literature study through documentation, then the data is analyzed 

with an Islamic law approach. 

Based on the analysis carried out, it can be concluded that Bitcoin is 

categorized as virtual property is appropriate, because Bitcoin meets the element of 

mal (treasure) so that it can basically be used for transactions, but because Bank 

Indonesia prohibits the use of Bitcoin as a medium of exchange or payment, then 

Bitcoin is not legal. as a medium of exchange. Meanwhile, investment is allowed as 

long as it is not for speculative purposes. As for the method of determining the law as 

a result of Bahtsul Masail NU regarding Bitcoin, it is ilhaqi, which is equating 

something that has a legal decision with a problem for which a legal answer is 

sought. This can be seen from the reference used, which contains elements of nuqud 

(gold and silver). In terms of arguments referring to reference books, no one clearly 

mentions the fiqh view on the use of Bitcoin.  

Key Word : Bahtsul Masail, Bitcoin, Nahdlatul Ulama 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alîf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Bâ‟ B Be ة

 Tâ‟ T Te د

 Sâ‟ ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jîm J Je ج

 Hâ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ‟ Kh ka dan ha ر

 Dâl D De ص

 Zâl Ż zet (dengan titik di atas) ط

 Râ‟ R Er ع

 Zai Z Zet ػ

 Sīn S Es ؽ

 Syīn Sy es dan ye ف

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ‟ ṭ te (dengan titik di bawah) غ
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 Zâ‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ن

 Lâm L el ي

َ Mîm M em 

ْ Nûn N en 

ٚ Wâwû W w 

ٖ Hâ‟ H ha 

 Hamzah ‟ apostrof ء

ٞ Yâ‟ Y ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis muta‟addidah ِزعّضص صح

 Ditulis „iddah عّضح

 

III. Tā Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h 

 Ditulis Hikmah دىّخ

 Ditulis Illah عٍخ
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 ‟Ditulis Karāmah al-Auliyā وغاِخ األ١ٌٚبء

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau denga harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr ػوبح اٌفطغ

 

IV. Vokal Pendek 

 َـ

 فعم

fathah 

 

 

ditulis 

 

ditulis 

a 

 

fa‟ala 

 َـ

 ركش

Kasrah 

ditulis 

 

ditulis 

i 

 

żukira 

 َـ

 ٚزْة

Dammah 

ditulis 

 

ditulis 

U 

 

yażhabu 
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V. Vokal Panjang 

1 fathah + alif 

 جب١ٍ٘خ

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyah 

2 fathah + ya‟ mati 

 رٕـٝ

ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3 kasrah + ya‟ mati 

 وغ٠ُ

ditulis 

ditulis 

î 

karîm 

4 dammah + wawu mati 

 فغٚض

ditulis 

ditulis 

û 

furûḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

1 Fathah + yā mati 

 ث١ٕىُ

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2 Fathah + wau mati 

 لٛي

ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

VII.  Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis a‟antum أأٔزُ

 ditulis la‟in syakartum ٌئٓ شىغ رُ

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah, kata sandang yang diikuti oleh Huruf 

Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya 



 
 

xiii 
 

 ditulis al- Qur‟ān اٌمغاْ

 ditulis al- Qiyās اٌم١بؽ

2. Bila diikuti Huruf Syamiyyah, ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.  

 ditulis asy- Syams اٌشّؾ

 ‟ditulis as- Samā اٌـّبء

IX. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis Ẓawī al- Furūd طٜٚ اٌفغٚض

 ditulis Ahl as- Sunnah اً٘ اٌـٕخ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dahulu tidak ada kini bermunculan 

yang selanjutnyaa menuntut jawaban dari segi hukum. Berbagai masalah yang 

muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, 

ekonomi, sosial, sandang, pangan dan kesehatan dan sebagianya seringkali meminta 

jawabannya dari sudut hukum.
1
 Pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat 

transaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian 

sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, 

barang  dipertukarkan dengan barang. Dalam hal ini, al-Ghazali menggambarkan 

adanya kesulitan yang tampak dalam penggunaan sistem barter disetiap 

transaksinya. Sebab dalam sebuah ekonomi barter terdapat kesulitan-kesulitan yang 

sulit dipecahkan tanpa adanya alat tukar (uang). Kesulitan-kesulitan tersebut meliputi 

double bahkan multiple coincidence of wants, yaitu  harus ada pertemuan kebutuhan 

yang saling bersesuaian antara dua orang yang akan melakukan transaksi dengan 

barang yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2
 

Derasnya gelombang globalisasi yang saat ini pada tahap era teknologi 

                                                           
1
 Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyyah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 2.  

2
 Ahmad Dimyati, Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologi terhadap Keuangan al-

Ghazali (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 58. 
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informasi menjadikan sistem transaksi antar manusia terevolusi kembali. 

Hadirnya mata uang digital seakan mempertegas bahwa sekarang adalah eranya 

teknologi dan informasi. Dalam sejarah yang ada, terdapat berbagai macam bentuk 

alat transaksi dalam sistem pembayaran yang telah digunakan oleh para manusia. 

Mulai dari sistem barter, seperti dijelaskan di atas, pembentukan uang logam, uang 

kertas konvensional, hingga era sekarang dengan konsep alat pembayaran elektronik. 

Berbagai media yang digunakan sebagai alat representasi suatu mata uang 

mengalami evolusi mengikuti alur perkembangan zaman, yang tentunya tidak bisa 

dilepaskan dari sisi positif maupun negatifnya. 

Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi 

telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai 

alat tukar dalam dunia perekonomian. Sistem pembayaran pun berubah sepanjang 

waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (payments system) 

dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan 

perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan 

sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya, aset kertas seperti cek dan uang kertas 

mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.
1
 

Perihal bentuk uang yang terus berubah seiring dengan perkembangannya, 

masyarakat dunia selangkah lebih maju dengan mulai menggunakan alat pembayaran 

non tunai. Hal ini ditandai dengan puncaknya uang non fisik yang sering juga disebut 

                                                           
1
 Frederich S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I, 

alih bahasa  Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 

72. 
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sebagai uang digital, elektronik, ataupun virtual. Nilai uang non fisik tersebut tetap 

sama jika dinominalkan. Hanya saja uang non fisik lebih cenderung digunakan dalam 

transaksi berbasis teknologi informasi.
2
  

Dewasa ini, terdapat ide baru di sebagian kalangan untuk menciptakan mata 

uang baru yang berbasiskan pada cryptography. Cryptography merupakan cabang 

ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Para ahli matematika dan ilmu 

komputer telah menemukan kegunaan lain dari cryptography ini, yang dapat 

digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang transaksi jual beli 

yang disebut cryptocurrency. Dari cryptocurrency inilah dapat melahirkan berbagai 

mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata 

uang pada umumnya, salah satu yang terkenal pada saat ini yakni Bitcoin. 

Bitcoin merupakan salah satu bentuk mata uang virtual yang tersimpan dalam 

sistem komputer atau elektronik, yang dapat digunakan sebagai alat transaksi antar 

manusia. Bitcoin menawarkan metode pembayaran yang lebih simpel daripada para 

pendahulunya. Melalui cara kerjanya yang tanpa membutuhkan pihak ketiga, 

menjadikannya sebagai salah satu alat transaksi yang murah dan mudah untuk 

digunakan. Bahkan kemunculan Bitcoin dan virtual currency lainnya diproyeksikan 

akan menjadi uang di masa depan oleh para penggunanya. 

Istilah dunia ekonomi dan bisnis modern, Bitcoin dan Cryptocurrency 

merupakan hal baru yang menarik untuk diperbincangkan. Masa depan dunia 

                                                           
2
 Ibrahim Nubika, Bitcoin (Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial) 

(Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 56. 
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perekonomian dan bisnis, diramalkan akan banyak melibatkan Cryptocurrency dan 

Bitcoin sebagai pilar pelaksanaannya. Berbicara mengenai digital vs virtual, dalam 

pemaknaan lebih sempit, digital berbeda dengan virtual. Jika e-money dan e-wallet 

yang sudah beredar luas saat ini merupakan sebuah sistem digital, maka Bitcoin akan 

termasuk dalam kategori virtual.
3
  

Pada ranah fiqh muamalat, Oni Sahroni, menjelaskan dalam konteks uang 

digital, tidak ada underlying dan tidak diterbitkan otoritas. Underlying yang 

dimaksud adalah aset yang dijadikan sebagai dasar transaksi. Berdasarkan gambaran 

itu, Oni menyimpulkan dua hal. Pertama, uang virtual bukan mata uang. Sebab, jika 

melihat definisi, mata uang harus diterima masyarakat luas dan diakui otoritas. 

“Uang digital diterima sebagian kalangan saja sehingga bukan mata uang. Maka 

ketentuan sharf (pembayaran) tidak berlaku di sana karena bukan mata uang”. 

Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (gharar). Secara pribadi, Oni melihat Bitcoin 

tidak ada underlying, jual beli antar kupon yang tidak mempresentasikan underlying, 

dan harga tidak terkendali serta tidak jelas.
4
  

Melihat permasalahan di atas, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur kemudian 

turut andil dalam mengkaji hal tersebut. Bahtsul Masail sendiri  merupakan salah 

satu forum diskusi keagamaan dalam keorganisasian NU (Nahdlatul Ulama) di 

Indonesia. Forum ini berusaha menemukan jawaban hukum dari pembahasan 

permasalahan-permasalahan majemuk yang muncul di masyarakat. Secara 

                                                           
3
 Ibid., hlm. 79. 

 
4
 “ini pakar fiqih soal uang digital” https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-

ekonomi/18/01/25/p33mcj335-ini-kata-pakar-fiqih-soal-uang-digital, diakses pada 06 Januari 2021. 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/25/p33mcj335-ini-kata-pakar-fiqih-soal-uang-digital
https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/25/p33mcj335-ini-kata-pakar-fiqih-soal-uang-digital
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fungsional, munculnya Lembaga Bahtsul Masail ini adalah sebuah lembaga yang 

membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang juga memberikan fatwa-fatwa 

hukum secara keagamaan umat Islam.
5
 

Secara spesifik tentang hukum Bitcoin dalam fiqih, pada hasil kajian Komisi 

Waqi‟iyyah PWNU Jawa Timur pada 10-11 Februari 2018 yang dilaksanakan di PP 

Sunan Boejagung Samanding Tuban Jawa Timur, lebih memandang Bitcoin sebagai 

sebuah “harta virtual menyerupai dain”. Karena berfungsi sebagai sebuah harta 

virtual, maka Bitcoin dapat dijadikan sebagai sebuah alat transaksi yang sah, 

sekaligus bisa juga dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi. Hasil keputusan 

Komisi Waqi‟iyyah PWNU Jawa Timur: memutuskan Bitcoin sebagai alat tukar, 

instrumen investasi maupun jual-beli boleh dilakukan.
6
  

Meski hasil keputusannya boleh dilakukan, namun Bahtsul Masail Jawa 

Timur juga memandang Bitcoin masih belum diatur secara pasti oleh pemerintah 

Indonesia, sehingga pemerintah tidak bisa menjamin keamanan investasi dan 

mempunyai resiko tinggi karena sepenuhnya bergantung pada pasar.
7

 Namun 

ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah 

dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara‟. Apabila di kemudian 

hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan 

                                                           
5
 https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018, diakses pada 27 Oktober 

2018.   

 
6
 Ibid.  

 
7
 https://bitcoinmedia.id/bahtsul-masail-pwnu-jatim-membahas-bitcoin-ini-hasilnya/ , diakses  

pada 27 Oktober 2018. 

 

https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018
https://bitcoinmedia.id/bahtsul-masail-pwnu-jatim-membahas-bitcoin-ini-hasilnya/
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sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena faktor adanya kejahatan atau 

mafsadah yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah.
8
 

Hasil pembahasan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur cukup berbeda dengan 

fatwa MUI Malang yang pernah dikeluarkan pada bulan Mei 2016 lalu. MUI Malang 

menyebut bahwa transaksi dengan menggunakan Bitcoin haram dan tidak diakui 

pemerintah. Pendapat itu didasarkan pada sebuah tafsir dari ayat al-Qur‟an yang 

menerangkan bahwa mukmin diharuskan taat kepada pemimpin (pemerintah) dalam 

tujuh hal. Salah satu dari ketujuh hal tersebut adalah tentang mata uang.
9
 Komisi 

fatwa MUI Malang tersebut menilai bahwa sebuah transaksi keuangan, sumber uang 

yang diperoleh haruslah jelas. Dalam Islam menuntut kejelasan di setiap transaksi 

agar memenuhi syarat jual beli. Sedangkan Bitcoin dihasilkan dari sebuah alat yang 

menghasilkan uang secara otomatis. Sehingga sudah jelas unsur haramnya. Terlebih 

koin yang didapat tidak mempunyai bentuk yang jelas dan hanya tersimpan di sebuah 

dompet virtual (e-wallet). 

Konsep Bitcoin semula merupakan suatu bentuk inovasi mata uang digital 

yang tidak terdesentralisasi oleh suatu negara. Di Indonesia sendiri uang yang sah 

yang diakui oleh Indonesia adalah rupiah
10

, sehingga Bitcoin adalah mata uang yang 

tidak diakui oleh pemerintah. Padahal menurut Dumairy, sahnya alat tukar 

                                                           
8
 https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin, diakses pada 27 

Oktober 2018. 

 
9
 https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin, diakses pada 27 Oktober 2018. 

 
10

 Lihat UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Mata Uang.  

 

https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin
https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin
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setidaknya harus memenuhi tiga syarat. Pertama adalah bisa diterima secara umum. 

Kedua, berfungsi sebagai alat pembayaran, ketiga adalah sah, maksudnya adalah 

diakui oleh Negara.
11

 Dari ketiga persyaratan di atas penggunaan Bitcoin belum 

memenuhi ketentuan sahnya alat tukar, diantaranya tidak diakui pemerintah dan 

belum diterima masyarakat secara umum (hanya komunitas tertentu saja). 

Pada praktiknya sekarang, Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai alat tukar 

melainkan juga digunakan sebagai barang komoditas yang diperjual belikan seperti 

emas dan perak maupun saham. Sehingga terjadi fluktuasi harga pada Bitcoin yang 

bisa saja menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya apabila suatu saat harga 

Bitcoin turun drastis. Maka dari itu berinvestasi dengan Bitcoin mengandung risiko 

yang besar jika terjadi kerugian maka pemerintah tidak dapat menanggung resiko 

yang terjadi. Dan kerugian tersebut merupakan tanggung jawab individu maupun 

komunitas yang menggunakan Bitcoin.  

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai 

virtual currency khususnya tentang Bitcoin. Pada penelitian ini penulis ingin 

menganalisis virtual currency (Bitcoin) menurut keputusan Bahtsul Masail PWNU 

Jawa Timur tahun 2018 dengan titik tekan pada metode pengambilan keputusan 

hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya serta untuk mengetahui latar 

belakang munculnya fatwa tersebut dan keabsahan Bitcoin dalam hukum Islam. 

 

 

                                                           
11

 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka pokok 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 

2018 tentang Bitcoin?  

2. Apa metode yang digunakan oleh Bahtul Masail PWNU Jawa Timur  

tahun 2018 dalam membahas Bitcoin ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai 

adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 

tahun 2018 tentang Bitcoin. 

b. Menjelaskan metode penetapan hukum yang digunakan Bahtsul 

Masail PWNU Jawa Timur tahun 2018 dalam membahas Bitcoin. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu hukum dagang pada umumnya dan hukum 

Islam. 
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b. Secara Praktis  

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat secara umum 

mengenai hukum transaksi dengan Bitcoin.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam karya ilmiah yang meliputi 

beberapa langkah berupa identifikasi, lokasi dan analisis dari beberapa dokumen 

yang berisi informasi, digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian karena 

dikhawatirkan penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Setelah penulis 

melakukan identifikasi dan penelusuran dari beberapa literatur ilmiah, maka telah 

ditemukan beberapa referensi berhubungan dengan permasalahan yang diungkapkan 

penulis, yaitu:  

Pertama, penelitian oleh Muhammad Imam Sabirin mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang berjudul 

“Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini 

membahas dan menjelaskan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual 

beli ditinjau dari hukum Islam.
12

 Penelitian ini menyimpulkan, penggunaan Bitcoin 

sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online 

termasuk dari pada syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, 

karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan dari pada syari‟at 

Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud. Perbedaan penelitian 

                                                           
12

 Muhammad Imam Sabirin, Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Prespektif Hukum 

Islam, Skrispi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memaparkan terkait transaksi 

Bitcoin dalam perspektif  hukum Islam saja, sedangkan penulis ingin membahas 

terkait transaksi dengan Bitcoin ditinjau dari hukum Islam menurut hasil keputusan 

Bahtsul Masāil PWNU Jawa Timur tahun 2018. Persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas Bitcoin menurut perspektif dan/ atau hukum Islam.  

Kedua, penelitian oleh Ari Pribadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN 

Walisongo Semarang (2014) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alar 

Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli Bitcoin di Dunia Maya)”. Penelitian ini 

menjelaskan bahwasannya Bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar itu melanggar 

UU yang sudah diterapkan di Indonesia karena undang-undang sudah mengatur 

mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
13

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah pada tinjauan hukum Islam yang mengarah pada hasil 

keputusan Bahtsul Masāil PWNU Jawa Timur tahun 2018. Sedangkan persamaannya 

adalah terletak pada objek pembahasan Bitcoin itu sendiri yang ditinjau dari hukum 

Islam.   

Ketiga, penelitian oleh Khoirul Anwar, S.H.I mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, program studi Hukum Bisnis Syariah (2016) yang berjudul “Transaksi 

Bitcoin Prespektif Hukum Islam”. Peneliti memaparkan bahwasannya dalam 

Hukum Islam transaksi dengan Bitcoin itu bersifat masysir dan gharar. Serta masih 

                                                           
13

 Ari Pribadi, Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli 

Bitcoin di Dunia Maya), Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014. 
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banyak madharat dari pada manfaat yang didapat.
14

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah penelitian ini memaparkan terkait transaksi Bitcoin dalam 

perspektif  hukum Islam saja, sedangkan penulis ingin membahas terkait transaksi  

dengan Bitcoin ditinjau dari hukum Islam menurut hasil keputusan Bahtsul Masail 

PWNU Jawa Timur tahun 2018. 

Keempat, penelitian oleh Nur Lailatus Sholihah mahasiswi fakulas Syari‟ah 

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) yang berjudul “Tinjauan Fiqh 

Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan 

Perusahaan Artabit”. Penelitian ini menjelaskan mekanisme pertukaran yang 

berbasis bitcoin di Perusahaan Artabit tinjaun fiqh muamalah melalui studi pada 

DSN-MUI.
15

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini 

memaparkan tentang pertukaran uang berbasis Bitcoin di Perusahaan Artabit tinjauan 

fiqh muamalah melalui studi pada DSN-MUI. Sedangkan penulis ingin memaparkan 

terkait transaksi dengan Bitcoin ditinjau dari hukum Islam menurut hasil keputusan 

Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 2018. Persamaan penelitian ini terletak 

pada tinjaun hukum Islamnya. 

  Kelima, penelitian oleh M. Eko Supriyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (2017) yang berjudul 

“Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat 

                                                           
14

 Khoirul Anwar, Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam, Tesis Program Studi Hukum 

Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.   
15

 Nur Lailatus Sholihah, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan 

Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit, Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif  

Hidayatullah Jakarta, 2014. 
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Transaksi Keuangan Resmi”. Penelitian ini menjelaskan larangan penggunaan 

Bitcoin sebagai alat transaksi di Rusia
16

 sedangkan penelitian penulis membahas 

transaksi Bitcoin menurut hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tmur Tahun 

2018. 

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur 

Aulia mahasiswa Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan 

Desain, Institut Teknologi Bandung (2018) yang berjudul “Teknologi 

Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syari‟at 

Islam”. Jurnal ini menggambarkan seputar teknologi Bitcoinnya sendiri, dan tentang 

keabsahan penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam.
17

 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penulis ingin memaparkan 

terkait transaksi dengan Bitcoin ditinjau dari hukum Islam menurut hasil keputusan 

Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 2018, sedangkan persamaannya adalah 

terletak pada tinjauan hukum Islamnya. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori (teoretical framework) adalah kerangka berpikir kita yang bersifat 

teoritis atau konsepsional mengenai masalah yang kita teliti. Keranngka berpikir 

tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel 

                                                           
16

 M. Eko Supriyadi, Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai 

Alat Transaksi Keuangan Resmi, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2017. 

 
17

 Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam 

Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17:1 (April 2018), hlm. 88. 
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yang akan diteliti. Suatu kerangka teoritis merupakan teori yang kita buat untuk 

memberikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti. Teori itu 

masih bersifat sementara yang akan kita buktikan kebenarannya dengan cara meneliti 

dalam realitasnya. Konsep-konsep yang akan dipakai dalam kerangka teoritis lebih 

abstrak daripada konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka konsepsional.
18

 

1. Uang  

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan: “Alat tukar 

atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh 

pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang 

dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
19

  

Uang mempunyai suatu fungsi pokok dalam sistem perekonomian, yaitu 

memudahkan pertukaran barang dan jasa untuk melaksanakan perdagangan. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan tunggal uang dalam sistem perekonomian 

adalah untuk memungkinkan pelaksanaan perdagangan semurah mungkin agar 

tercapai hasil berikutnya berupa peningkatan produktivitas.
20

 

Uang mencapai maksud – tujuan pokoknya sebagai “roda besar sirkulasi, 

instrument untuk perdagangan” dengan melaksanakan empat fungsi khusus yang 

masing-masing menghilangkan kesukaran-kesukaran barter murni seperti 

                                                           
18

 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Cet. Ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), 

hlm. 158. 

 
19

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 585. 

 
20

 Stephen M. Goldfield dan Lester V. Chandler, Ekonomi Uang dan Bank, (Jakarta: PT. Bina 

Aksara, 1998), hlm. 5-6.  
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diuraikan sebelumnya. Fungsi-fungsi ini adalah sebagai (1) satuan nilai, (2) 

medium pertukaran, (3) standar pembayaran yang ditangguhkan, (4) 

penyimpanan nilai. Dua fungsi yang belakangan, dinamakan fungsi derivative 

(turunan) karena berasal dari fungsi primer. 
21

  

2. Virtual 

Virtual adalah ketiadaan atau, kelebihan atau kekurangan yang tidak bisa 

dipresentasikan. Data yang bergerak dan secara konvensional, dapat diverifikasi 

untuk kebanyakan pengguna komputer, dan hal ini merupakan sesuatu yang 

nyata, sehingga kita perlu meruntuhkan gagasan umum mengenai “realitas” dan 

menuangkannya ke dalam konsep yang lebih halus.
22

 

Howard Caygil berkomentar: Rangkaian teknik yang membentuk word 

wide web dan basis teknologinya dalam jaringan internet, yang tampaknya 

menjanjikan seni baru memori, di mana pengetahuan sebagai penemuan 

teknologi menggantikan pengetahuan sebagai ingatan, dan di mana didalamnya 

arsip muncul sebagai efek dari jaringan yang dimungkinkan oleh karya teknologi 

memori alih-alih hanya sekedar tempat (dan dengan hati-hati diawasi) 

penyimpanan informasi.
23

 

Komunikasi bermediasi komputer (Computer Mediated Communication 

atau CMC) yang termasuk di dalamnya mungkin tidak hanya perangkat lunak 

                                                           
21

 Ibid., hlm. 8. 

 
22

 Rob Shields, Virtual (Sebuah Pengantar Komprehensif), (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 

hlm. 21. 
23

 Ibid., hlm. 44.  
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dan perangkat keras untuk jaringan dial-up melalui saluran telepon, tetapi juga 

sistem optikal berkecepatan tinggi seperti kabel berkecepatan tinggi terbaru, 

yang membentuk infrastruktur penyangga internet yang dibutuhkan untuk 

mencapai kecepatan atau bandwitch yang memadai, dan digunakan untuk 

mencapai pengalaman interaksi percakapan melalui internet. Tidak hanya 

mendeskripsikan ulang tetapi mentransmisi perubahan posisi peserta dan objek 

dalam lingkungan virtual, yang kemudian berlanjut menjadi sebuah tantangan. 

Lingkungan virtual yang dipakai bersama merupakan sebuah lingkungan virtual 

di mana peserta berada pada jarak yang saling berjauhan dan bertemu di simulasi 

lingkungan yang bergantung pada klauser teknologi.
24

 

3. Ijtihad 

Perkembangan peradaban manusia bukanlah tanpa dampak bagi persoalan 

hukum Islam. Secara empiris, bahwa hukum Islam berjalan seiring dengan 

perkembangan zaman. Hal demikian menuntut bagi para ahli hukum untuk 

berijtihad menemukan hukum atas persoalan kontemporer yang belakangan ini 

banyak muncul ke permukaan di masa Islam ditemukannya hukum yang pasti. 

Berangkat dari kaidah fiqh yang berbunyi: 

ال ٠ٕىغ رغ١غ األدىبَ ثزغ١غ األػِبْ 
25

 

                                                           
24

 Ibid., hlm. 68-69. 

  
25

 A. Asjmuni Abdurrahman, Qa‟idah-Qa‟idah Fiqih, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 

1976), hlm. 107. 
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Ijtihad dalam usul fiqh diartikan sebagai proses untuk pengerahan daya 

upaya guna melahirkan hukum.
26

 Definisi ijtihad yang cukup representative 

adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahāb Khalāf yaitu 

mengerahkan daya upaya untuk sampai kepada hukum syar‟i dari dalil-dalil 

yang rinci dan dalil-dalil syar‟i.
27

 Definisi tersebut telah jelas menyebutkan apa 

yang dimaksud ijtihad, darimana sumbernya dan apa substansi dari ijtihad itu 

sendiri. Dalam kitab ilmu usūl fiqh, wacana tentang metode penetapan hukum 

Islam juga disebut dengan metode ijtihad.
28

 

Secara harfiah, ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengarahan daya 

kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang mengandung beban dan 

kesulitan
29

 

4. Maqāsid al-Syari’ah 

Maqāsid adalah bentuk jama‟ dari maqsād yang berarti kesengajaan atau 

tujuan.
30

 Adapun dalam ilmu syariat, al-maqāsid dapat menunjukkan beberapa 

makna seperti al-hadaf (tujuan), al-garad (sasaran), al-matlūb (hal yang 

                                                           
26

 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam (Yogyakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2008), 

hlm. 20.  

  
27

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 

2003), hlm. 317. 

  
28

 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam, hlm. 80. 

  
29

 Forum Karya Ilmiah 2004 MHM PP Lirboyo, Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam (Kediri: 

MHM PP Lirboyo, 2004), hlm. 314. 

 
30

 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya, Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 1123-1124. Lihat juga Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari‟ah 

Menurut  Al-Syatibi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.   
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diminati), ataupun al-gayāh (tujuan akhir) dari hukum Islam.
31

 Seperti halnya 

yang dikemukakan oleh Jaser „Audah dalam bukunya Maqasid Syari‟ah as 

Philosophy of Islamic Law berikut ini: 

“The term „maqsid‟ (plural: maqasid) refers to a purpose, objective, 

principle, intent, goal, end, telos (Greek), finalite (French), or Zweek 

(German).”
32

 

a. Abdul Wahāb Khalāf: 

ٌّمصٛصاٚ دىبَاال رشغ٠عخ ِٓ اٌشبعع اٌعبَ   ٚرٛف١غ ظغٚع٠برُٙ ثىفبٌخ إٌبؽ ِصبٌخ رذم١ك ٘ٛ 

ٚرذـ١ٕ١برُٙ دبج١برُٙ
33

  

“Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang 

darūriyyāt, hājiyyāt, dan tahsiniyyāt.” 

b. Imām al-Gazāli: 

إلثمبءاٌ دب٠ٚخ عجبعح اٌّمبصض فغعب٠خ اإلثزضاء ؿج١ً عٍٝ ٚاٌزذص١ً اٌمٛاغع ٚصفع 
34

 

                                                           
31

 Jaser Audah, Al-Maqasid untuk Pemula, alih Bahasa Ali Abdelmon‟im, cet. Ke-1 

(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6. 

 
32

 Jaser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach 

(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 2. 

  
33

 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Usulil Fiqh, cet. Ke-8 (Mesir: Maktabah Ad-Da‟wah Al-

Islamiyah Syabab Al-Azhar, t.t), hlm. 197.   

 
34

 Abu Hamid al-Ghazali, Syifa al-Galil fi Bayani al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-

Ta‟lil, cet. Ke-1 (Baghdad: Al-Irsyad, 1971), hlm. 159.  
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“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan Syariah adalah upaya mendasar 

untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong 

terjadinya kesejahteraan.” 

c. Imām al-Syātibi 

ٚاٌض ١ٔب ِعب ٘ظٖ اٌشغ٠عخ ٚظعذ ٌزذم١ك ِمبصض اٌشبعع فٟ ل١بَ ِصبٌذُٙ فٟ اٌض٠ٓ
35

 

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat.” 

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syātibi mempergunakan kata yang 

berbeda-beda berkaitan dengan maqāsid syari‟ah. Kata itu ialah maqāsid al-

syari‟ah, al-maqāsid al-syar‟iyyah fi al-syari‟ah, dan maqāsid min syar‟i al-

hukm.
36

 

Dari ungkapan al-Syātibi di atas, mengandung kesimpulan bahwa 

yang terkandung dalam maqāsid al-syari‟ah adalah kemaslahatan umat 

manusia. Maqāsid al-syari‟ah adalah makna hikmah, rahasia dan tujuan yang 

dikehendaki syariat dalam suatu hukum, baik secara umum maupun secara 

khusus untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.
37

 

                                                           
35

 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‟ah (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-

Ilmiyah, 2005), I: hlm. 3. 

  
36

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari‟ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 64. 

  
37

 Ahmad Mas‟ari, Sustainable Development Perspektif Maqasid al-Syari‟ah, dalam Seminar 

Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 9, Fakultas Sains dan Teknologi, 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 18-19 Mei 2017.  
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Menurut al-Syātibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yakni dalam 

rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Para ulama 

sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat 

dengan tujuan untuk menjaga lima pilar kehidupan manusia tersebut. Kelima 

pokok tersebut dinamakan dengan kulliyah al-khams. Begitu juga sebaliknya, 

segala sesuatu yang mengancam eksistensi lima pilar tersebut dinamakan 

mafsadah, dan menolak mafsadah sendiri merupakan sebuah kemaslahatan. 

Adapun untuk kepentingan menetapkan hukum, yakni ditinjau dari 

segi tingkatan kekuatan, dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu 

kebutuhan darūriyyat (primer), kebutuhan hājiyyāt (sekunder) dan kebutuhan 

tahsiniyyāt (tersier). Pertama, kebutuhan primer hanya bisa dicapai apabila 

terpeliharanya kulliyah al-khams. Apabila tidak tercapai, akan menimbulkan 

kerusakan dalam kehidupan manusia. Kedua, kebutuhan sekunder, apabila 

tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia, tidak 

sampai pada tingkatan menimbulkan kerusakan hidup manusia. Ketiga, 

kebutuhan tersier, ditujukan demi penyempurnaan hidup manusia, apabila 

tidak terpenuhi tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan 

manusia, tetapi hanya sebatas mengurangi keindahan dan etika.  

Adapun apabila ditinjau dari cakupannya, terbagi menjadi tiga bagian, yakni: 

Pertama, al-„āmmah, yaitu kemaslahatan atau kemafsadatan yang berdampak atau 

berkaitan dengan semua orang. Kedua, al-khāssah, yaitu kemaslahatan atau 

kemafsadatan yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. 
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Ketiga, al-juz‟iyyah, yaitu kemaslahatan atau kemafsadatan yang berkaitan dengan 

orang-orang tertentu saja. Pembagian ketiganya merupakan aspek yang penting , 

karena dapat diketahui manfaat ataupun mafsadat yang akan timbul dari cakupan 

tersebut. Apabila terjadi pertentangan kemaslahatan antara satu dengan yang lainnya, 

menurut jumhur ulama, kemaslahatan yang lebih umum harus lebih didahulukan 

daripada kemaslahatan di bawahnya.
38

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, 

dilakukan secara kritis, objektif, ilmu untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman 

yang mendalam atas suatu masalah.
39

 Sebuah metode diperlukan dalam melakukan 

penelitian agar permasalahan yang dikaji dapat selesai sesuai harapan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dengan 

menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang 

dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa karya ilmiah, buku, media 

online dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan 

diteliti yakni, pembahasan mengenai penggunaan mata uang Bitcoin dalam 

transaksi jual beli. Hal ini ditujukkan agar dapat diperoleh data yang jelas dan 

akurat. 

                                                           
38

 Ibid., hlm. 287  

 
39

 Dr. J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5-6. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan 

yang telah diatur oleh hukum boleh atau tidaknya penggunaan mata uang Bitcoin 

sebagai alat transaksi dalam jual beli online, yang kemudian dihadapkan dengan 

analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam.  

3. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian 

yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif.
40

 Berkaitan dengan Undang-undang yang melarang penggunaan virtual 

currency di Indonesia.  Selain itu juga untuk menemukan hukum konkrit dari 

bentuk praktik penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran 

yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan dengan 

ketentuan hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan guna penyusunan skripsi, penulis melakukan 

penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. Data primer berupa karya tulis skripsi, tesis, dan buku-buku tentang 

Bitcoin, buku-buku, undang-undang, al-Qur‟an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh. 

Selain itu akan diperkuat dengan data sekunder seperti, artikel-artikel di website, 

dan komentar para komunitas pengguna Bitcoin.  

                                                           
40

 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2013), hlm. 295. 
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5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif 

maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal 

yang menjadi konteks dan konsep Bitcoin sebagai mata uang, sehingga dapat 

diketahui konteks riil Bitcoin. Analisis deduktif digunakan untuk menganalisis 

mengenai konsep mata uang secara hukum Islam dan dikaitkan dengan mata 

uang Bitcoin.  

G. Sistematika Pembahasan  

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh  dan memudahkan dalam 

memahami penelitian skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini 

terdiri dari: 

 Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan. 

Bab ini memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang metode penetapan hukum, 

uang dan virtual currency kemudian ditambah dengan teori pendukung lainnya untuk 

dapat menjelaskan objek yang dikaji. 

 Bab ketiga, merupakan bab yang berisi data yang terkait dengan penelitian 

yang dilakukan, meliputi Bitcoin, pandangan, diskursus dan metode yang digunakan 

para ulama tentang Bitcoin pada keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 

2018. 
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Bab keempat, meliputi analisis normatif hukum Islam yang dihubungkan 

dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi mata uang (currency) dan dari segi 

transaksi objek Bitcoin itu sendiri.  

Bab kelima, berisi tentang seluruh rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan 

dari pembahasan sebelum-sebelumnya, sehingga memperjelas jawaban terhadap 

permasalahan yang telah diteliti. Pada bab ini disertai saran yang merupakan hasil 

pemikiran penyusun berdasarkan analisa yang diperoleh.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah penulis lakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menyimpulkan: 

1. Para ulama NU mengkategorikan Bitcoin sebagai harta virtual, karena dari 

beberapa rujukan kitab mu‟tabarah Bitcoin telah memiliki unsur harta yaitu 

berharga dan bernilai, sehingga dengan terpenuhinya kondisi harta maka 

Bitcoin sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi. 

Namun, karena Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan Bitcoin 

sebagai alat tukar, maka penggunaan Bitcoin untuk tujuan transaksi 

pembayaran tidak sah. Sedangkan untuk tujuan investasi selama tidak untuk 

motif spekulasi maka diperbolehkan, namun Bank Indonesia memberikan 

peringatan untuk waspada dan berhati-hati terkait pengguna  Bitcoin sebagai 

investasi, karena tidak ada Lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi 

kerugian. 

2. Adapun metode yang digunakan Lembaga Bahtsul Masāil PWNU Jawa 

Timur terkait pandangan fiqh tentang penggunaan Bitcoin sebagai alat 

transaksi maupun investasi, para mubahitsin yang terdiri dari ulama dan 

intelektual NU menggunakan metode ilhaqi, yaitu menyamakan sesuatu 

yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban 
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hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan dalil yang digunakan, yang 

mana para mubahitsin mengkategorikan Bitcoin sebagai harta virtual serupa 

dain yang mengandung unsur nuqud (emas dan perak). Dari segi 

argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang 

menyebut secara jelas mengenai pandangan fiqh tentang penggunaan Bitcoin 

yang dalam bahasa Arab disebut ٓاٌت و٠ٛ atau اٌعٍّخ اٌغل١ّخ (mata uang digital). 

B. Saran-saran 

1. Bagi Pengguna Bitcoin 

Walaupun Bitcoin memiliki unsur nilai dan berharga, sehingga boleh 

digunakan sebagai transaksi maupun investasi. Namun otoritas keuangan 

Indonesia tidak menganggap Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan 

ilegal, maka para pengguna perlu bijak dalam menggunakan Bitcoin sebagai 

alat pembayaran dan tetap waspada dalam menggunakan Bitcoin sebagai 

sarana investasi karena resiko ditanggung sendiri. 

 

2. Bagi Pengambil Kebijakan (PWNU) 

Sistematika dalam perumusan keputusan Bahtsul Masāil atau format ittifaq 

hukum Hasil Keputusan Bahtsul Masāil supaya dalam penyempurnaannya 

disertai dengan jalan keluar dari tindakan lanjutan sebagai konsekuensi dari 

bunyi keputusan tersebut. Dengan latar belakang permasalahan yang dibahas 

disertai dengan tindakan lanjutan, nantinya keputusan Bahtsul Masāil dapat 
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dipahami oleh kalangan umum dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat 

maupun menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. 
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