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ABSTRAK 

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Muamalaah Terhadap Transaksi Game On-

line Jenis Rising Force Classic merupakan penelaahan ilmiah atas fenomena 

tentang transaksi game on-line yang sering terjadi dikalangan gamers. Rumusan 

masalah adalah bagaimana mekanisme transaksi jual beli on-line dalam game on-

line pelaksanaan transaksi melalui game on-line jenis Rising Force Classic. 

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif melalui penelitian kepustakaan 

(Library Research) sumber data penelitian dari sumber data primer dan data 

sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisa data kualitatif. 

Kemudian pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu metode 

yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena 

(teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang 

bersifat khusus. 

Hasil penelitian adalah yang pertama, proses awalnya adanya dua orang 

(penjual dan pembeli) yang bertransaksi dengan akad jual beli atas barang yang 

terdapat dalam permainan  tersebut melalui character yang dipertemukan di arena 

permainan. Melalui chatting, para pemain dapat memperbincangkan harga hingga 

tujuan untuk mentransfer uang. Dan yang kedua, transaksi jual beli yang ada di 

dalam permainan game on-line jenis Rising Force Classic. Dinyatakan tidak sah 

syarat sebab barang yang diperjualbelikan bukan milik si penjual, barang yang 

diperjualbelikan memiliki sedikit manfaat dan membeli barang tersebut 

merupakan suatu pemborosan. 

Kata kunci: transaksi, game, on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Theses entitled review of gaming Transactions Against Fiqh Muamalah 

Fiqh on-line Type Game Rising Force Classic is a scientific study is on the 

phenomenon of on-line gaming transactions that often occurs among gamers. 

Formulation of the problem is how the mechanism of buying and selling in-

game on-line implementetion of on-line transactions via on-line game kind of 

Rising Force Classic. 

Methodology this research is qualitative research through libraries 

(Library Research) research data source from the data source for the primary 

and secondary data. Data analysis was done with a qualitative data analysis 

method. Later retrieval method using deductive inference, i.e., the methods set 

out in the common knowledge of a phenomenon (theory) and dotted defends on 

general knowledge that was about to judge things that are special.  

Results of the study is the first, the process was initially two people (seller 

and buyer) that dealing with contract buying and selling of goods contained in 

the game through a character who reunited in the gaming arena. Through chat, 

players can chew over the price until the goal to transfer money. And the 

second, buying and selling in the on-line game play types of Rising Force 

Classic. Outlawed terms because goods sold does not belong to the seller, the 

goods supplied have few benefits and buying items is a waste. 

Keywords: transaction, games, on-line 
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Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 

tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

 -------------   -------------------  Fathah 

 ------------- ́ -------------------  Kasroh    

 ------------- ّ -----------------  Dlommah 

 

Contoh: 

 Kataba = متة

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذمس

Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat 

dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf. 

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

Contoh : 

  kaifa : ميف

 alȃ„ : عيي

 haula : حىه

 amana : امه

 ai atau ay : اي

Mad 

Mad atau panjang dilambang dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi 

berupa huruf atau benda 

Contoh : 

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya ȃ a dan garis panjang di atas اي

 Kasroh dan ya Ȋ i dan garis di atas اي

 Dhomman dan waw Ū u dan garis di atas او

 



 
 

 
 

 qala subhanaka :         قاهRظثحىل

 shama ramadlana :   صاRًزRمضان

 rama :    زRمي

 fiha manafi‟u :   فيهاRمىاRفع

نتثىنRماRيمنسRوني   : yaktubuna ma yamkuruna 

 iz qala yusufa liabihi :   اذقاهRيىRظفRالتيً

 

Ta’ Marbutah 

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang terdapat harakat fatha kasroh dan dlammah, 

maka transliterasi adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah/h/ 

3. Kalau pada kata yang terahir sama dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh : 

 

 Raudlatul athfȃl زوضحRاالطفاه

 Al-Madinah al-munawwarah اىمدRيىحRاىمىىRزRج

 

Syaddad (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberik tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala = وصه  Robbanȃ = زتىا

 

Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua seperti berikut. 

 

Contoh 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwabu Al-tawwabu اىتىRاب

 Al-syamsu Asy-syamsu اىثمط

 



 
 

 
 

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasi sesuai dengan aturan – 

aturan di atas dengan bunyinya. 

Contoh : 

Pola Penulisan 

 Al-badi’u Al-badi’u اىثديع

 Al-qomaru Al-qomaru اىقمس

 

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandanf ditulis 

secara terpisah dari kata yang mengikuti dan di beri tanda hubung (-). 

 

Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namum hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

 

Contoh : 

 Umirtu = أومسخ   Ta’khuzuna = تاخرون

 Fa’tibiha = فاتيثها  Asy-syuhada’u = اشهداء

 

Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata – kata tertentu yang penulisannya dengan ada huruf arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata – kata lain karena ada furuf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikuti kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai 

berikut : 

Contoh Pola Penulisan 

 Wa innalaha lahuwa khair al - raziqin وانRىهاRىهىRخيسRاىساشقيه

 Fa aufu al – kaila wa al - mizana فأوفىاRاىنيوRوRاىميصان

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MOTTO  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi 

kehidupan manusia. Ia memberikan bimbingan dalam sendi kehidupan. Hal ini 

tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam saja, tetapi sumber-sumber itu 

sendiri menekankannya.
1
 

Islam merumuskan suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem-

sistem lainnya. Hal ini diantarannya nampak pada sistem ekonomi Islam yang 

memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim 

dan melaksanakan kegiatan ekonomi. Islam juga memiliki tujuan-tujuan syariah 

(Maqasyidu Syariah) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. Syariah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai 

kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat 

penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, serta menuntut kepuasan 

yang sangat seimbang antara kepuasaan materi dan rohani.
2
 

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya 

kemaslahatan manusiadi dunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa 

perdagangan merupakan salah cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.
3
 

                                                           
1
Syahid Muhammad Baqir Ash – Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka 

Zahra, 2002, hal.163. 
2
Tim Pengembangan Perbankan Syari‟ah Institut Bamkir Indonesia, Konsep, Praktek dan 

Implementasi Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta; Djembatan, 2001), hal 10 
3
Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E – commerce Prespektif Islam, (Yogyakarta: 

Magistra Insani Press, 2004) hal .4. 



 
 

 
 

 

Firman Allah SWT 

                         

                        

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(an-Nisa:29) 

 

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta yang didapatkan 

secara batil atau tidak benar dan ayat tersebut juga mejelaskan bahwa 

perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta serta 

muwujudkan kemaslahatan. Di karenakan, dalam Islam di tegaskan bahwa 

sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut 

berusaha untuk mengarahkan hingga dapat terwujud kemakmuran atau 

kemaslahatan bersama.
4
 

Menurut fiqh muamalah, transaksi jual beli terjadi adanya kehendak antara 

dua pihak atau lebih untuk meindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar 

menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbeilkan dan menerima harga 

sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan rukun dan syarat 

ditentukan oleh fiqh muamalah.
5
 Jumhur ulam menyatakan bahwa rukun jual beli 

itu ada empat, yaitu: penjual dan pembeli, shigat (lafal ijab dan qabul), ada barang 

yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti uang. Sedangkan yang masuk ke dalam 

                                                           
4
Nurul Huda dan Mohamed Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), hal 14 
5
Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh – Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis 

Islam,(Jakarta : Visis Insani Publising, 2005) hal. 14 



 
 

 
 

syarat jual beli adalah orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang 

diperjualbelikan dapat dimanfaatkan oleh manusia, diserahkan pada saat akad 

berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dengan harga yang 

disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Serta yang lebih utama 

adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. 

Dalam perdagangan secara Islam dijelaskan bahwa transaksi ada yang 

bersifat fisik, dengan mengahdirkan benda yang menjadi objek ketika terjadi 

transaksi atau tanpa menghadirkan benda tersebut dengan cara memesan dan 

harus dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan secara langsung 

atau dikemudian hari sampai batas tertentu.
6
 Seiringan perkembangan zaman yang 

semakin maju, saat ini sangat memungkinkan manusia bertransaksi secara 

langsung dengan cepat karena telah didukung oleh teknologi yang canggih. 

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah 

mempengahruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. 

Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global 

yang serba transparan yang menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang 

ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet
7
, yakni sebuah teknologi yang 

memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia 

melalui dunia maya. Dengan teknologi internet, human action (prilaku manusia), 

human relation (interaksi antar manusia), human realtion (hubungan 

kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan komunikasi 

                                                           
6
 Haris. Op.cit hal 14 

7
Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking disebut Cyberspace, 

yaitu jaringan komputer terbanyak dan terbesar yang menggunakan basis protokol TCP/IP 

(Protokol komunikasi di seluruh dunia). Selengkapnya dilihat mico Pardosi, Uraian Lengkap 

Internet (Penerbit dan percetakn Indah: Surabaya:2000) hal 9 



 
 

 
 

global telah menciptakan tantang-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-

transaksi sosial dan ekonomi.
8
 

Teknologi internet ini tidak hanya untuk lalu lintas informasi tapi lebih dari 

dipakai untuk berbisnis. Revolusi bisnis informasi merupakan aktivitas yang 

memang tengah berjalan seperti juga ketika dahulu mobil „merevolusi‟ kereta 

kuda dan juga kamera digital yang mulai menggatikan kamera manual dan kini 

internet telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbisnis. Selain itu pula, 

salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan misalnya untuk bermain. 

Permainan video game dengan menggunakan konesi internet tersebut dikenal 

sebagai game on-line. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet
9
, 

game on-line juga mengalami perkembangan yang pesat. 

Jika dilihat dari segi “genre” permainnya, ada beberapa jenis game on-

lineseperti aksi-shooting, fighting, aksi petualangan, role palying, strategy, dan 

lain-lain. Game yang berjenis strategi lebih memerlukan keahlian berpikir dan 

memutuskan setiap gerakan secara berhati-hati dan terencana. Seperti halnya 

game-game yang lain. Game on-line jenis Rising Force Classic, yang merupakan 

bagian dari game aksi petualangan pun mengalami pebaruan-pembaruan. Game 

ini, merupakan kategori massive multiplayer game, artinya semua orang didunia 

ini dapat bermain dalam waktu bersamaan. Jadi antar gamers
10

 dapat berinteraksi 

dalam satu permainan melalui fasiltas chatting dengan pemain yang berdomisili 

                                                           
8
Haris Op.cit hal 5 

9
Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer 

yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Contro Protocol/Internet 

Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication 

protocol) untuk melayani  miliaran pengguna di seluruh dunia. 
10

. Gamers adalah seseorang yang bermain video game secara individu atau kelompok, 

gamers biasanya memilki forum atau komunitas untuk membahas game yang mereka mainkan. 



 
 

 
 

entah dimana. Tidak hanya sekedar bermain, para gamers pun bisa menjual 

barang yang di dapat ataupun di buat di dalam game on-line
11

 diantaranya senjata 

(weapon), baju (armor), cincin (elemental) dan lain sebagainya. Jual beli pada 

game on-line sama halnya dengan jual beli yang ada pada dunia nyata. Yaitu 

penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter di dalam game 

dengan memanfaatkan fasilitas chat world. Kemudian calon pembeli juga bisa 

menawar barang lewat karakter di dalam game yang dimainkan juga. Lalu, 

penjual dan pembeli ini akan memanfaatkan fasilitas chatting untuk bertanya  

seputar barang yang diperjualbelikan itu, seperti menentukan harga barang, cara 

pembayaran dan lain sebagainya. 

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, kegiatan jual beli 

benda pada game on-line jenis Rising Force Classic menimbulkan beberapa 

persoalan, seperti tidak adanya kepastian hukum tentang jual beli ini, karena 

barang yang diperjualbelikan tersebut bukanlah barang kepunyaan si penjual 

melainkan barang tersebut milik GM(pembuat game/operator game). Pemain 

hanya diberikan hak untuk menggunakan barang-barang yang didapat dalam 

gagme hanya untuk mempermudah pemain menyelesainkan misi-misi yang sulit. 

Dari beberapa permasalahan yang ditimbul dari transaksi game on-line
12

 

diatas, apabila di tarik dan dikaitkan pada kajian fiqh mualamah, khususnya 

mengenai rukun dan syarat sah transaksi di dalam game on-line. Hal ini 

dikarenkan banyak sekali permasalahan yang timbul di dalam transaksi tersebut, 
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On-line adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan internet, 

sehingga komputer dapat mengakses internet/browsing dan lain-lain. 
12

Game on-line adalah sebuah jenis video permaianan yang hanya dapat dijalankan atau 

dimainkan apabila suatu perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengn jaringan 

internet 



 
 

 
 

oleh sebab itu penulis perlu melakukan penelitian tentang game on-line tersebut, 

dengan mengambil judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP 

TRANSAKSI GAME ON-LINE JENIS RISING FORCE CLASSIC 

B. Rumusan Masalah 

Dari keterangnn diatas, maka ada beberapa permasalahan yang di bahas dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli dalam game on-line jenis Rising  

 Force Classic? 

2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamnlah terhadap pelaksanaan transaksi 

 melalui game on-line jenis Rising Force Classic? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

a. Mengetahui transaksi jual beli dalam game on-line jenis Rising Force 

 Classic. 

b. Mengetahui hukum transaksi jual beli di dalam game on-line jenis Rising 

 Force Classic dalam prespektif fiqh muamalah. 

2. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan, manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya pada bidang hukum ekonomi syariah dan mampu 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas di bidang hukum 

ekonomi syariah. 

 



 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang jual beli di dalam 

Islam banyak model dan ragamnya, dan memberikan gambaran 

hukum terhadap transaksi tersebut yang dilakukan oleh para gamers 

dan masyarakat pada umumnya. 

b. Sebagai penambah bagi khazanah pengetahuan di bidang fiqh 

muamalah dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas 

tentang jual beli yang dilarang dan di perbolehkan. 

D. Penelitian Terdahulu 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian 

terdahulu yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Pertama, dalam skripsi Dampak 

Game on-line Terhadap Pelajar Dan Mahasiswa karya Rudyansah Jurusan 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik Universitas Hasanuddin 

Makassar 2014, Di dalam skripsi ini dijelaskan positif dan negatif bermain game 

on-line di kalangan perlajaran dan mahasiswa pada kesimpulannya isi skripsi ini 

bermain game on-line tidaklah baik, karena bermain game on-line lebih banyak 

dampak negatif dari pada dampak positifnya. 

Kedua, dalam skripsiPerbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Bermain Game 

on-line Dengan Yang Tidak Bermain Game on-line Pada Kelas V SD N 60 Kota 

Bengkulu karya Bayu Triyas Sukmo Wibowo Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2014. Di dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan 

nilai hasil belajar siswa yang bermain game on-line dan tidak bermain game on-

line. Pada kesimpulannya isi skripsi ini menyatakan rata – rata nilai hasil belajar 



 
 

 
 

siswa yang bermain game on-line lebih besar dibandingkan dengan nilai rata – 

rata hasi belajar siswa yang tidak bermain game on-line. 

Sedangkan Skripsi yang dibahas oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Fiqh 

mua’malah Terhadap Transaksi Jual Beli Benda Maya Dalam Game on-line Jenis 

Rising Force Classic (RF Classic)”  Dalam skripsi ini akan membahas mengenai 

praktik jual beli di dalam game on-line, yang menjadi suatu kebiasaan gamers 

untuk melakukan transasksi semacam ini. Barang yang diperjualbelikan barang 

yang bersifat maya. Permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi ini karena tidak 

sesuai dengan fungsi game yang sebenarnya. Pada kasus ini penulis membahas 

tentang transaksi jual beli pada game on-line. 

E. Metode Penelitian 

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk 

memperoleh data-data yang akan di jadikan dasar dalam penelitian skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Pustaka (Library 

research). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, 

artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupakarya 

ilmiah, buku, media on-line dan lainnya, yang berhubungan dengan objek 

permasalahan yang akan diteliti yakni pembahasan mengenai transaksi jual 

beli di dalam game on-line jenis Rising Force Classic. 

 

 



 
 

 
 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang di butuhkan adalah data tentang transaksi jual beli 

dalam game on-line jenis Rising Force Classic. Adapun sumber data yang 

dibutuhkan adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari 

lapangan
13

, yaitu selama penulis mengadakan penelitian melaui media 

internet yang menyediakan seluruh data terkait transaksi jual beli dalam 

game on-line jenis Rising Force Classic. Karena lahan dalam melakukan 

jual beli bukan dilakukan di pasar akan tetapi di dunia maya. 

1. http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b

398b042f6cccce46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc1

4862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc41688382 

2. http://ameliaatunggal.blogspot.co.uk/2007/12/perkembangan-game-

di-indonesia-saat-ini.htm 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang diperoleh dari data-data didapat dari buku-buku, 

surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain 

sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

1. Adh – Dharir, Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad, 2005, 

Transaksi dan Etika Bisnis Islam, Jakarta:Visis Insani Publising,  
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 Suratman dan H.Philips Dillah.”Metode Penelitian Hukum”.cet.1,(Bandung. 

CV.Alfabeta,2013). Hal 46 

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6cccce46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc41688382
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6cccce46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc41688382
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6cccce46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc41688382
http://ameliaatunggal.blogspot.co.uk/2007/12/perkembangan-game-di-indonesia-saat-ini.htm
http://ameliaatunggal.blogspot.co.uk/2007/12/perkembangan-game-di-indonesia-saat-ini.htm


 
 

 
 

2. Al-Maududi, Abu al-A‟la. 1990. Fiqh mua’malah dan konstitusi 

Sistem Politik Islam, alih bahasa Asep Hikmak, cet. 1 .Bandung : 

Mizan 

3. Ash-Shadr , Syahid Muhammad Baqir,2002. Keunggulan Ekonomi 

Islam. Jakarta: Pustaka Zahra 

4. Asnawi, Haris Faulidi. 2004.Transaksi Bisnis E-commerce 

Perspektif Islam. Yogyakarta:Magistra Insani Press. 

5. Basyir,Ahmad Azhar. 1998. Asas-Asas Hukum Mu’amalah. 

Yogyakarta : Fakultas Hukum UII. 

6. Huda, Nurul dan Mohamed Heykal: 2010. Lembaga Keuangan 

Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Prenadamedia Group 

7. Tim Pengembangan Perbankan Syari‟ah Institut Bankir Indonesia. 

2001. Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank 

Syari’ah, Jakarta:Djembatan  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi, yaitu dengan telaah pustaka baik berupa buku maupun jurnal 

yang memenuhi kriteria dan memilki relevansi dengan objek yang diteliti. 

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menulis, mengedit, 

mengklarifikasi, mereduksi dan kemudian menyajikan. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, 

yaitu menganalisis dan menggambarkan data melaui bentuk kata-kata atau 



 
 

 
 

kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh 

keterangan jelas dan rinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan 

atas data kualitatif tersebut, penyusunan menggunakan metode deduktif, 

yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum 

mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan 

umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.
14

 Dalam hal ini 

adalah praktek transaksi jual beli dalam game on-line jenis Rising Force 

Classic. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini penyusun membagi kedalam bagian-

bagian sebagai berikut. 

Bab I merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian 

terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan bagian landasan teori tentang tinjauanumum dalnm bab 

kedua ini terbagi dua subbab yaitu: yang pertama pengetian jual beli, rukun dan 

syarat, macam-macam jual beli, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan 

hikmah dan manfaat jual beli. Dan yang kedua akan menguraikan tentang sejarah 

perkembangan game on-line, model-model game on-line, benda-benda yang 

diperjualbelikan dalam game on-lineRising Force Classic dan dampak negatif dan 

positif bermain game on-line. 
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Sarifuddin Azwar, Metode Peneltian, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 

40 



 
 

 
 

Bab III  tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dalam game on-line jenis 

Rising Force Classic. Dalam bab ketiga ini memilki dua subbab, yaitu: yang 

pertama bagaimana mekanisme jual beli dalam game on-line jenis Rising Force 

Classic, dan yang kedua bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli 

dalam game on-line jenis Rising Force Classic.  

Bab IV merupakan bab yang terakhir atau penutup yang berisikan uraian 

dan jawaban pokok permasalahan dengan menggunakan analisa dari bab III.  



 
  

 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Jual Beli 

1. Pengertian Jual beli 

 Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena 

dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berbaling untuk 

meninggalkan akad jual beli.
15
kata ba‟i (البيع) dalam bahsa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata (beli).
16

Secara etimologi jual beli 

.adalah proses tukar menukar barang dengan barang (البيع)
17

Secara terminologi 

terdapat beberapa perngertian dari jual beli, yaitu: 

a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan 

 barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, 

 atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara 

 yang sah yakni ijab qabul.
18

 

b. Sayyid sabiq, jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta atas 

dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan harta ganti yang 

dapat dibenarkan.
19

 

c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan 

barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
20
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010) 

hal 69 
16

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat), (Jakarta:Raja 

Grafindo Persada, 2003) Hal 113 
17

Rachmat Syafei,Fiqh Muamalah(Bandung :Pustaka Setia, 2006), hal 91 
18

Wahbah Az-Zuhailiy<,FiqhIslamwaAdillatuhu,(Jakarta:GemaInsani,2011),hal 25 
19

 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, hal 67 
20

Muhammad Asy-Syarbini, Mugnil-Muntaaj, juz 2,(Beirut: Dar al Fikr,tt), hal 2 



 
  

 
 

d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang barang 

 yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.
21

 

e. Ulama Malikiyah, jual beli adalah akad mu‟awadhoh (timbal balik) atas 

selain manfaat bukan pula untuk menikmati kesenangan. 

f. Ulama Syafi‟iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar 

menukar harta denga harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk 

memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. 

g. hlnin nnnnailnU, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau 

tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk 

waktu selamanya bukan riba dan hutang.
22

 

 Dari berbagai macam defenisi di atas, dpat disimpulkan bahwa yang 

dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan 

barang kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan dengan barang yang 

akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh 

pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Sebagaiman digambarkan 

dalam surah An-Nisa ayat 29, yaitu:  

                         

                      

sArtinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
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 Ibid hal 68 
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 Ahmad  Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah 2010) hal 176 



 
 

 

 
 

2. Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur‟an, 

Sunnah dan Ijma‟ ulama. Jual beli sebagai saran tolong-menolong antara sesama 

manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.
23

 

1) Al-Qur‟an 

              

 “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

(QS.Al-Baqarah :275) 

 

 

               

 “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah: 198) 

 

           

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29) 

 

2) Hadits Rasulullah SAW 

 Dari Rifa‟ah ibn Rafi 

ُّٖ ملسو هيلع هللا ىلص ّْ ُصئَِل االٌَِب ْ٘رٍ َهْبُش َُلُّ بَ َّ  ٍِ ُّٕ اْلَأْضِي أَْ َُ٘٘ي َ :َعََل   َعَوُل الشب ُجِل ِبَِ٘ذ     أَ

(ٍس . )سّاٍ ابّزاسّالذب َن  

“Rasulullah saw ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan 

(profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan 

manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”(HR.Al-Bazzar dan Al-

Hakim). 

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda: 

ذَا ءِ  َِ الٌش َّ َي  ْ٘ ْٗع ذِّ  الّصِ َّ َْ٘ي  ُْ٘ي َهَر الٌّبِِّ٘ ّْ ُق اأْل ِه ذُ  ب ِجُش الصب (هزٓ )سّاٍ التش  أَلتب  
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 M. Ali Hasan Op.cit  hal 115 



 
 

 

 
 

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para 

nabi, shaddiqin dan syuhada.”.
24

 

3) Ijma‟ Ulama 

Berdasarkan ijma‟ ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekan sejak 

masa Rasulullah hingga sekarang.
25

Para Ulama dan seluruh umat Islam 

sepakat tentang diperbolehkan jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh 

manusia pada umumnya. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan 

manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang 

lain.
26

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki 

apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di 

tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-

menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli diperbolehkan 

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan 

barang lainnya yang sesuai.
27

Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah 

bentuk ijma‟ umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.
28

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

1) Rukun Jual beli 

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad 

(penjual dan pembeli), Ma’qaud alaih (objek akad). 
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Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalah. Cet. Ke-1.(Jakarta: Kencana : 2010) hal 

68 
25

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal 121 
26

 Dimyauddin Djuwaini Op.cit hal 73 
27

 Rachmat Syafei, Op.cit,hal  
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 Ahmad Wardi Muslich, Op.cit, hal 178 



 
 

 

 
 

a. Akad (Ijab Qabul) 

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan 

sah sebelum ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, 

boleh ijab qabul dengan surat menyusat yang mengandung ijab dan qabul. 

Ijab adalah pernyataan pertama yan di sampaikan oleh satu pihak yang 

menunjukan kerelaan. Baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul 

adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, 

meskipun keluarnya belakangan. 

Ijab qabul adala perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak untuk 

menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan 

perkataan atau perbuatan. 

 Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama 

tersebut dapat diapahami bahwa penerimaan ijab dan qabul bukan dilihat dari 

siapa yang lebih dahulu menyatakan. Melainkan dari siapa yang memiliki. Dalam 

konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan 

memilkinya adalah pembeli. Pernyataan yang dikeluar oleh penjual adalah ijab. 

Meskipun datangnya belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh 

pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.
29

 

b. Aqaid (Penjual dan Pembeli) 

 Rukun jual beli yang kedua adalah Aqaid atau orang yang melakukan akad, 

yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2010), hlm. 70-71 



 
 

 

 
 

yang lalu mengenai akad penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah 

(kecakapan) dal wilayah (kekuasaan).
30

 

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut: 

1. Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan 

hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi: 

a. Ahliyah wujub yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan 

kewajiban dan mendapatkan hak. 

b. Ahliyyatul‟ada yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan 

transaksi secara benar dan sesuai syarat. 

2. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala 

konsekuensi hukumnya) menurut syari’i.
31

 

c. Ma’qud Alaih (Objek Akad Jual Beli) 

Ma’qud Alaih atau objek aqad jual beli adalah barang yang dijual(mabi’)dan 

harta/uang(tsaman).
32

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat objek barang yang 

diperjualbelikan sebagai berikut: 

Objek-objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak 

berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar 

dan tidak terdaftar. 

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai beriut: barang yang 

diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, 

barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan diketahui 
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 Oni Sahroni dkk, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet- 1, hlm. 33 
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pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui penunjukkan 

dianggap memenuhi syaraat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan 

lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu 

akad.  

 Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, 

jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan ataukeseluruhan, barang yang 

ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan. Sekalipun kapasitas dari 

takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang 

dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
33

 

2) Syarat Jual Beli 

Adapaun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkaap 

oleh jumhur ulama ialah sebagai berikut: 

1. Syarat Orang yang Berakad 

a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

 belum berakal hukumnya tidak sah. 

b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. 

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu bersamaan. 

2. Syarat yang Berkaitan  dengan Ijab dan Qabul 

a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal. 

b. Qabul sesuai dengan ijab. 
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c. Ijab  dan qabul dilakukan dalam suatu majelis.Maksudnya kedua belah 

pihak yang melakukan aqad jual beli hadir dan membicarkan masalah 

yang sama. 

3. Syarat yang Diperjualbelikan 

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia 

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak 

boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas 

dalam tanah. 

d. Dapat diserah pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah 

disepakati bersama ketika aqad berlangsung. 

4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Dapat diusahakan pada waktu aqad (transaksi), sekalipun secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu 

dibayar kemudian berhutang. Maka waktu pembayarannya pun harus 

jelas waktunya. 

c. Apabila jual beli itu dilakuka dengan barter, maka barang dijadikan nilai 

tukar, bukan barang yang, karena kedua jenis barang tersebut tidak 

bernilai dalam pandangan syara’.34
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4. HacaM dan Bentuk Jual Beli 

Beberapa ulama berpendapat tentang jual beli, dibedakan menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 

1. Jual beli yang diperbolehkan terdiri dari: 

a. Jika barang itu sudah ada, maka jual beli itu diketahui oleh pembeli. 

b. Jika barang itu tidak sah, maka orang yang menjual harus 

menyebutkan keadaan dan sifat-sifat barang tersebut. 

c. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat bagi 

manusia. 

2. Jual beli dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut: 

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, 

bangkai dan khamr. 

a. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti seperti mengawinkan seekor 

domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. 

b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual 

beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak 

tampak. 

c. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah dan 

kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang 

masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada 

persangkaan riba didalamnya. 

d. Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas 

untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini 



 
 

 

 
 

dilarang karena barang tersebut masih samar. Dalam hal ini pembeli 

akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu 

panen bisa kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan 

penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya. 

e. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh 

menyentuh, seorang misalkan seseorang menyentuh sehelai kain 

dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka orang yang 

menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang 

karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 

kerugian bagi salah satu pihak.
35

 

f. Jual Beli dengan  munabzah, yaitu jual beli  secara lempar melempar 

atau menjatuhkan misalnya “ saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan 

dengan harga sepuluh,”lalu diambil oleh pihak kedua atau dia 

berkata:”saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan 

syarat jika saya menjatuhkan kepadamu, “maka jual beli menjadi 

wajib dan tidak menjadi khiyar (memilih). Dan batal karena tanpa 

ru‟yah (melihat) atau karena tanpa shigat atau karena syaratnya 

rusak.
36

 

g. Jual beli suatu barang yang sudah dibeli sebelumnya, karena 

kepemilikannya belum sempurna seluruhnya. 
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h. Bai’ul gharar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau 

memuat pertaruhan dan perjudian, seperti penjualan ikan yang masih 

didalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan 

bagus tetapi di bawahnya jelek. 

i. Banyak bersumpah dalam jual beli, yakni yang dilakukan dengan 

bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah 

palsu.. 

j. Jual beli yang mengandung unsur riba, yakni jual beli yang dalam arti 

syara’ adalah akad satu untuk satu ganti khusus tanpa diketahui 

perbandingannya dalam penilaian syarat etika berakad atau bersama 

dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya.
37

 

5. Barang-barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan 

Dalam agama Islam, ada beberapa barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. 

Diantaranya adalah: 

1. Khamr (Minuman Memabukan) 

َُلُّ َخْوٍش َدَشامٌ  َّ َُلُّ ُهْضِأٍش َخْوٌش ،   
 

Artinya:Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah 

haram.(HR.Muslim) 

Sedangkan menurut Madani mengatakan bahwa khamer secaraa etimologi berasal 

dari kata مخر-خيرم-مخار yang menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk 
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menyebut kerudung yang biasanya dipakai wanita digunakan istilah khimar مخرا 

karena kerudung itu menutupi kepada dan rambutnya.
38

 

2. Bangkai, Babi, Patung 

Jabir bin Abdullah r.a telah mendengar Rasulullah SAW bersada ketika di 

Makkah: 

 َْ ُُ َّ ُ َصِوَر َسُصَْل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص َٗعُُْل، َعبَم اْلفَتْخِ،  دذٗث َجببِِش ْبِي َعْبِذ هللاِ، أًََب

َسُصْلَ  َّ األَْصٌَبِم :َِعَ٘ل  بَِوأبتَ  إِىب هللاَ  َّ ٌِْزِٗش  اْلِخ َّ ْ٘تَِت  اْلَو َّ َْ٘ر اْلَخْوِش  َم بَ َُ َدشب

ب  َِ َُُي بِ ُْٗذ َّ ب الضُّفُُي،  َِ ب ُْٗطلَٔ بِ َِ ْ٘تَِت :َإًِب َْٗت ُشُذَْم اْلَو َٗب َسُصَْل هللاِ أََسأَ

َْ َدَشاٌم ثُنب  ُُ ب الٌببُس :َعَبَل  الَ،  َِ َْٗضتَْصبُِخ بِ َّ قَبَل َسُصُْل هللاِ صلٔ  اْلُجلُْدُ، 

ب َجَولٍُُْ  َِ َم ُشُذَْه ب َدشب ُِْدَ، إِىب هللاَ لَوب ٌْذَ رِلَك  قَبتََل هللاُ اْل٘ هللا علَ٘ ّصلن، ِع

ََلُْا ثََوٌََُ  َ  ثُنب بَبُعٍُْ :َأ

Artinya:”Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan penjualan 

khamer, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanya; Ya Rasulullah, 

diharamnkan syara’ seperti Babi dan bagaimana lemak (gajih) bangkaiyang 

digunakan untuk mencat kapal (perahu) dan meminyaki kulit juga untuk 

menyalakan lampu? Jawab Nabi saw.: Tidak boleh, tetap haram menjualnya, 

kemudian dilanjutkan sabdanya: Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, 

ketika Allah mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka -berusaha mengolahnya 

kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu)”. (Bukhari, Muslim).
39

 

 

3. Anjing 

Menurut para ulama, bahwa jual beli anjing dalam agama Islam dilarang. Karena 

pada hewan tersebut mengandung beberapa unsur yang najis. Sebagaimana hadits 

dari Abu Mas‟ud al-Ansari: 

ِ سضٖ هللا عٌَ، أَىب َسُصَْل هللاِ صلٔ هللا  ّٕ ًَْصبِس دذٗث أَبِٖ َهْضعٍُْد األَ

ُِيِ  علَ٘ ّصلن ًَِٔ َعيْ  اِى اْلَأب َْ ُدْل َّ  ِ ّٖ ِش اْلبَِغ ِْ َه َّ  ثََوِي اْلَأْلِي 
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Artinya:”Rasulullah saw. melarang makan hasil penjualan anjing, dan pelacuran 

dan hasil dukun”. (Bukhari, Muslim).
40

 

4. Lukisan (gambar-gambar) yang memiliki nyawa 

Dari Said bin Abul Hasan, ia berkata, “Aku sedang berada ditempat Ibnu Abbas 

ra, tiba-tiba datang seseorang kepadanya seraya bertanya, „Wahai Ibnu Abbas, aku 

adalah seseorang yang pengahasilanku dari kerajinan tanganku, dan sesungguhnya 

aku membuat gambar-gambar ini. Maka Ibnu Abbas berkata, Aku tidak akan 

menceritakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku 

telah mendengar beliau bersabda: 

ب  َِ َْ٘ش بٌَِب:ِخٍ :ِ٘ لَ َّ َّح  ب الشُّ َِ ٌْفَُخ :ِ٘ َسةً :َإِىب هللاَ ُهعَِزّبَُُ َدتٔب َٗ ْْ َس ُص ْب َهْي َص

 أَبَذًا

Artinya:"Barang siapa yang menggambar suatu gambar (bernyawa), maka 

sesungguhnya Allah akan mengadzabnya sehingga ia meniupkan ruh padanya 

(gambar-gambar tadi), dan ia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh 

selamanya” 

 

5. Buah sebelum matang 

Dari Abdullah bin Umar r.a. 

 َّ ْ٘رِ الثَِّوبِس َدتٔب َْٗبذُ دذٗث َعْبِذ هللاِ ْبِي ُعَوَش، أَىب َسُصَْل هللاِ ًَِٔ َعْي بَ

اْلُوْبتَ  َّ ب، ًَِٔ اْلبَبئَِر  َِ  بعَ َصالَُد

Artinya: “Nabi saw. Melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat baiknya. 

Nabi saw. Melarang yang jual dan yang memberi”. (Bukhari, Muslim).
41
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6. Pertanian sebelum bijinya mengeras (tua) 

Dari Ibnu „Umar, 

 َِ ْ٘ ْْ َصلٔب هللاُ َعلَ َِٔ َسُص َوب قَبَل  ًَ ُِ ٌْ َٖ هللاُ تَعَب لَٔ عَ  َعِي اْبِي ُعَوَش س ِض َّ
َّ اْلُوْبتَب عَ  َِٔ اْلبب ِعَر  ب ًَ َِ َّ َصآل ُد ْ٘رِ الثَِّوبِس َدتٔب َْٗبذُ َصلبَن َعْي بَ َّ . 

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual, buah- buahan sebelum 

tampak kelayakan (untuk dimakan),Beliau melarang menjual dan pembelianya”
42

 

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

1. Manfaat jual beli 

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain: 

a. Jual beli dapat menatata kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 

b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi atau suka sama suka 

c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya 

dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli dengan puas pula. 

Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling 

membantu antara keduannya dalam kebutuhan sehari-hari. 

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram 

(batil). 

e. Penjual dan pembeli  

 Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. 

 Rasullulah bersabda: 

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian. 
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2. Hikmah Jual Beli 

 Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: 

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli bagi pemberian keluangan dan 

keluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi 

mempunyai berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah 

putus selama mausia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat 

hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. 

Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling 

tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia 

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya 

masing-masing.
43

 

B. Tinjauan Umum 

1. Pengertian, Sejarah Perkembangan Game on-line 

Pengertian Game on-line atau sering disebut On-line Games adalah sebuah 

permainan (games) yang dimainkan di dalam suatu jaringan (baik LAN maupun 

Internet).
44

 

Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, permaianan elektronik atau yang sering 

disebut dengan game on-line telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini 

bisa dilihat di kota-kota besar, tidak terkecuali juga kota-kota kecil, banyak sekali 

game center yang muncul. Game center itu sendiri seperti halnya warnet, yaitu 

memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak dari pada warnet. Inilah yang 

membuat game center hampir selalu ramai dikunjungi. 
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Saat ini tidak seperti game terdahulu, jika dahulu game hanya bisa maksimal 

dimainkan dua orang, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan 

internet, gamge bisa dimainkan 100 orang lebih dalam waktu yang bersamaan. 

Walaupun game ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit pula orang dewasa 

kerap memainkannya bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan 

dan mendapat penghasilan dari bermain game. 

Game on-line juga membawa dampak yang besar terutama pada 

perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dengan itu para gamers 

dapat bersosialisasi dalam game on-line dengan pemain lainnya, game on-line 

kerap membuat pemain melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan 

sebenarnya.
45

 

Perkembangan game on-line sendiri tidak lepas juga dari perkembangan 

teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya game on-line 

sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya 

berskala kecil (small local network) sampai menjadi internet dan terus 

berkembang sampai sekarang. Games on-line saat ini tidaklah sama seperti ketika 

game on-line diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama 

kalinya pada tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk 

bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time-sharing 

sehingga pemain yang bisa bermain game tersebut bisa lebih banyak dan tidak 

harus berada di suatu ruangan yang sama (Multiplayer Games). 
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Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer pake (packet based 

computer networking), jaringan tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah 

mencakup WAN dan menjadi internet. Game on-line pertama kali muncul 

kebanyak adalah game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk 

kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, game-game ini 

kemudian menginspirasi game-game lain muncul dan berkembang. Pada tahun 

2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi 

mengenai game on-line semakin cepat. 

Menurut Ligagame Indonesia (ligagames.com), game on-line, Nexia muncul 

di indonesia pada tahun 2001, dimulai masuknya Nexia On-line. Nexia merupakan 

game on-line pertama yang hadir ke Indonesia. Game ini dirilis oleh Bolehgame 

pada bulan maret tahun 2001 dan sekaligus menjadi pencetus dari kehadiran 

game-game on-line baru lainnya disini. Meski dibaluti oleh grafis yang sederhana, 

Nexia kal itu berhasil membangun komunitasnya sendiri. Namun sayangnya, 

umur game ini tidak berthan terlalu lama. Nexia akhirnya ditutup setelah 4 tahun 

dirilis di Indonesia. 

Ada kenangan manis tersendiri di era Nexia On-line. Di saat itu, gamers di 

Indonesia barulah mulai mengetahui yang namanya sistem ID dan password. 

Juga, yang bermain game on-line di zaman ini masih di dominasi kau adam saja. 

2. Model-model game on-line 

1. First Person Shooter (FPS), sesuai judulnya game ini mengambil 

pandangan orang pertama pada gamenya. Sehingga seolah-olah kita 

sendiri yang berada dalam game tersebut, kebanyakan game ini 



 
 

 

 
 

mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer (di 

indonesia game jenis ini sering disebut game tembak-tembakan). 

2. Real-Time Strategy, merupakan game yang permainannya menekankan 

kepada kehebatan strategi pemainnya, biasanya pemain memainkan 

tidak hanya 1 karakter saja akan tetapi banyak karakter. 

3. Cross-Platform On-line, merupakan game yang dapat dimainkan secara 

on-line dengan hardware yang berbeda misalnya saja need for 

speedundercover dapat dimainkan secara on-line dari PC maupun Xbox 

360(Xbox360 merupakan hardware atau console atau game yang 

memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat bermain secara on-

line). 

4. Browser Games, merupakangame yang dimainkan pada browser seperti 

Firefox, Opera, IE. Syarat dimana sebuah browser dapat memainkan 

game ini adalah browser sudah mendukung javascript, php, maupun 

flash. 

5. Massive MultiplayerOn-lineGames, adalah game dimana pemain 

bermain dalam dunia yang skalanya besar (lebih dari 100 pemain), 

setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata.
46 

3. Benda-benda yang diperjualbelikan dalam game on-line 

Dalam permainan game on-line, ada beberapa item (benda) yang dapat 

diperjualbelikan kepada gamers-gamers lain. Diantara item-item (benda-benda) 

yang diperjualbelikan, kebanyakan berupa alat-alat atau senjata yang dapat 
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digunakan oleh gamers untuk mempermudah melewati tahapan-tahapan 

selanjutnya. Beberapa contoh item-item (benda-benda) yang diperjualbelikan oleh 

para gamers dalam salah satu permainan game on-line sebagai berikut: 

Bentuk Nama Kategori Karakteristik Harga 

 

 
 

 

 

 

 

Hammer Of Response 

 

 

(Hammer) 

Palu ini memiliki efek 

spesial berupa 

mempercepat 

serangan kepada 

lawan dan menambah 
serangan 60% 

 

 

 

3-15 

juta/item 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Eather 

 

 

 

 

 

(Sword) 

 

 

 

Pedang relic dengan 

efek pengikat, 

menambah akurasi 

serangan 20% dan 

menambah serangan 

50%  

 

 

3-15 

juta/item 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Cerberus 

 

 
 

(Launcher) 

Launcher adalah relic 

khusus bangsa accretia 

atau robot yang sangat 

berat,efek launcher 

dapat menambah 

kemampuan serangan 

60% bisa bertambah 

apabila di 

kombinasikan dengan 

siege. 

 

 

 

 

3-15 

juta/item 

 

 
 

 

 

Palmas Ring Protector 

 

 

(Ring) 

Cicin palmas bangsa 

bellato ini memiliki 

efek 

meningkatkankemamp

uan bertahan 50%, 

meningkatkan 

serangan 30%, jeda 

skill 0,02 detik 

 

 

2-5 

juta/item 

 

 

 
 

 

 

Aldebaran 

 

 

(woB) 

Senjata dengan aura 

yang cantik, dan 

memiliki spesial efek 

menambah 

perlawanan terhadap 

musuh 30% dan 

serangan 60% 

 

 

3-15 

juta/item 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Divine Core 

 

 

(Staff) 

senjata tipe tongkat 

relic ini. memiliki efek 

serangan, serangan 

force, meningkatkan 

berttahan 20 % dan 

serangan meningkat 
135 % 

 

 

 

3-15 

juta/item 

 

 

 
 

 

 

 

Twin Impact 

 

 

(Firearm) 

Pistol Relic,yang 

memiliki  spesial efek 

mengeluarkan aura 

berwarna biru dan 

menambah serang 

mencapai 20% 

 

 

3-15 

juta/item 

 

4. Dampak Negatif dan Positif Bermain Game on-line 

Pada era digital seperti sekarang ini mana perkembangan zaman semakin canggih, 

Game on-line sudah menjadi bagian dari gaya hidup mulai dari anak-anak, 

remaja, hingga dewasa. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif bermain 

game on-line: 

1. Dampak Negatif Bermain Game on-line 

Pertama, Kurang tidur. Anak yang sudah kecanduan game akan lebih 

banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game, dalam bermain game si 

anak akan lupa waktu dan akhirnya melupakan waktu tidur yang ideal untuk 

usianya. Waktu tidur yang ideal adalah 6-7 jam, namun anak yang sudah 

kecanduan game akan kekurangan waktu tidurnya demi mencapai level maksimal 

di game dan menjadi pemain peringkat 1 di permainan yang mereka mainkan. 

Sebaiknya para orang tua membatasi waktu bermain anak jangan sampai mereka 

masih bermain didepan layar monitor hingga larut malam.
47
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Kedua, Hidup Kotor. Orang yang telah kecanduan game akan merasa acuh 

terhadap lingkungan disekitar mereka. Tidak sedikit gamer (pecandu game) yang 

membuang sampah bekas makanan disembarang tempat, bekas puntung rokok 

yang sudah habis mereka hirup dibuang secara sembarang pula.  

Ketiga, Mengisolasi diri. Mereka yang sudah kecanduan game akan sering 

berada didalam rumah, mengisolasi diri dari kehidupan luar dan memfokuskan 

dirinya kedunia game. Ya walaupun didalam game yang mereka mainkan masih 

bersosialisasi dengan orang-orang sesama gamer, namun mereka jadi melupakan 

teman-teman disekitar rumahnya. Mereka yang sudah kecanduan game akan lebih 

senang mencari teman yang sama-sama menyukai game, karena mereka dapat 

bertukar pikiran mengenai game tersebut, leveling bersama, berpetualang bersama 

atau bahkan berbisnis bersama didalam game tersebut.  

Keempat, Menurunkan nafsu makan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

orang-orang yang sudah terlalu asik bermain akan susah untuk disuruh makan, 

saat bermain game biasanya akan tidak merasakan lapar sehingga mereka 

melupakan makan dan lanjut bermain game. Salah satu fakta game dapat 

menurunkan nafsu makan adalah, mereka yang sudah keseringan bermain game 

akan lupa waktu karena terlalu fokus terhadap game yang sedang dimainkannya. 

Mereka yang sudah kecanduan game, akan sulit mengatur pola makan mereka 

karena cenderung lebih senang bermain game daripada makan.
48

 

Kelima, Radiasi monitor membuat mata menjadi kurang sehat. Sudah kita 

ketahui dari beberapa artikel yang ada di internet bahwa monitor dapat 
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menimbulkan banyak dampak buruk terhadap kesehatan mata. Berdasarkan hasil 

riset yang dilakukan American Optometric Association (AOA) (dalam Dampak 

Radiasi Layar Monitor Komputer bagi Mata) menyatakan bahwa : “radiasi 

komputer dapat menyebabkan kelelahan mata dan gangguan lainnya pada mata. 

Kebanyakan gejala yang dikeluhkan responden adalah soal kelelahan mata, 

pandangan menjadi kabur dan mata kering. Masalah visual lainnya yang timbul 

adalah soal gangguan sakit kepala dan sakit leher atau bahu. 

Keenam, Mudah lelah. Seorang gamer jarang sekali beraktifitas yang 

memerlukan fisik, mereka lebih sering duduk diam di depan layar monitor sambil 

memainkan game kesukaan mereka. Karena mereka jarang melakukan aktifitas 

yang memerlukan fisik, ketika beraktifitas yang memerlukan fisik mereka akan 

lebih cepat lelah dibanding dengan orang-orang yang sering melakukan aktifitas 

fisik. 

2. Dampak positif Bermain Game on-line
49

 

Pertama, Meningkatkan kemampuan koordinasi mata dengan tangan. 

Games berjenis action, sport, shooting dan juga fighting membutuhkan kelincahan 

tangan dalam membuat refleks yang cepat di dalam permainan tersebut. Selain 

dibutuhkan kelincahan tangan demi membuat reflek yang cepat, dibutuhkan pula 

akurasi mata yang tajam untuk melihat peluang agar dapat memenangkan game 

tersebut. Kemampuan tersebut juga dapat terefleksi di kehidupan nyata untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas yang memerlukan kemampuan dalam koordinasi 

mata dengan tangan. 
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Kedua, Peningkatan kemampuan belajar. Game jenis strategi, action dan 

puzzle dapat meningkatkan kemampuan berpikir para pelajar dalam memecahkan 

masalah dan membuat sebuah keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan 

dilatihnya kemampuan tersebut, seharusnya para gamer yang kebanyakan adalah 

pelajar dapat memecahkan masalah lebih baik dibanding dengan yang tidak 

bermain game. Namun jika terlalu sering bermain game akan berdampak pula 

pada penurunan kemampuan belajar karena jarang membaca atau belajar.
50

 

Ketiga, Mengurangi stress. Salah satu tujuan dari seorang gamer adalah 

untuk mengurangi stress yang biasanya diakibatkan dari banyaknya tugas-tugas di 

sekolah maupun di kampus atau adanya masalah di lingkungan tempat tinggalnya.

 Keempat, Meningkatkan kemampuan kerja tim. Mereka yang sering 

memainkan game-game berjenis shooting yang mengharuskan pemainnya untuk 

melakukan kerja tim demi keberhasilan sebuah permainan. Dengan meningkatnya 

kerja tim di sebuah game akan berdampak pula pada kehidupan nyata, mereka 

akan lebih mudah dalam membangun kerja tim dan mulai menghilangkan sifat 

egoisnya. 

Kelima, Dapat membuat senang. Dampak positif terbesar dari bermain game 

adalah membuat pemain merasa senang, entah karena mereka dapat 

menyelesaikan banyak misi atau bisnis di dalam game sukses besar. 

Keenam, Dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Sudah menjadi 

kenyataan bahwa game on-line dapat menjadi sumber penghasilan yang cukup 
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menggiurkan. Item yang tergolong kuat di dalam game akan mempunyai nilai jual 

yang tinggi, dan tingginya level karakter di dalam game juga akan mempunyai 

nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu banyak orang bermain game on-line untuk 

mencari uang dan juga untuk menghilangkan kejenuhan.
51
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BAB III 

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI GAME ON-

LINE JENIS RISING FORCE CLASSIC 

A. Mekanisme Transaksi  Jual beli dalam Game on-line Jenis Rising Force 

Classic 

Game on-line memang menjadi primadona saat ini dimata para gamers di 

tanah air. Berbeda dengan games pc, play station atau sejenisnya game on-

linedapat terhubung puluhan orang sekaligus yang memungkinkan mereka dapat 

chating langsung dengan para gamer lainnya. Ditambah dengan tampilan 3D (tiga 

dimensi) dan fitur penuh warna, game on-lineterasa amat sempurna. Selain itu 

untuk memanjakan para gamer, pihak pengelola terus meng-update disetiap event 

(seperti natal dan tahun baru). Tingkat level setiap karakter menunjukkan hebat 

tidaknya seorang gamer, selain itu untuk mendapatkan item-itemyang lebih tinggi 

(pedang atau pakaian) ia harus menaikkan levelnya pula. Ini mengakibatkan para 

gamer  kecanduan game on-line. 

Ada berbagai genre game on-line yang biasa dimainkan para pemain. Mulai 

genre RPG (role playing game), strategi, arcade, hingga puzzle. Namun, genre 

RPG paling banyak diminati gamer. Salah satu alasannya adalah bahwa game 

jenis ini ternyata dapat menghasilkan uang. 

Game on-line dapat dimainkan setelah pemain melakukan regristrasi di web 

atau penyedia game yang bersangkutan.Setelah registrasi,barulah penyedia game 

mengirimkan password yang harus dikonfirmasi ulang lewat email dari pemain 

yang telah mendaftar. 



 
 
 

 
 

Dalam hal transaksi jual-beli di game on-line, tidak jarang juga  terjadi 

penipuan. Seperti dijelaskan dalam artikel bahwa penipuan biasanya dilakukan 

kepada gamer baru yang memiliki harta melimpah. Biasanya, para pemain baru 

yang sering terkena tipu. Sedangkan para pemain lama, biasanya sudah 

pahammodusnya. 

Untuk mengantisipasi hal ini, Grand Master atau GM (sebutan bagi 

penyedia atau operator game) memberlakukan sistem banned (skorsing, red) 

kepada character yang dinilai curang atau menipu. Karena itu, dibutuhkan 

kerjasama antara gamer dengan GM dalam mengantisipasi hal ini. GM akan 

melakukan banned chard
52

(character, red) yang melanggar aturan tersebut. 

Sebelum barang siap dijual, gamer harus menaikkan terlebih dahulu 

levelnya. Setelah barang sudah mencapai level yang layak untuk dijual, tugas 

berikutnya adalah mencari pembeli. Apabila barang yang dijual hingga mencapai 

level tinggi, harganya kalau dirupiahkan bisa mencapai Rp 3 juta sampai Rp 13 

juta per item. 

Jadi menurut penulis, sebenarnya untuk mendapatkan barang yang dapat 

dijual dengan harga mahal, juga diperlukan pengorbanan yang tidak sedikit. 

Karena para gamer harus bermain game tersebut secara terus menerus dan 

konsisten. sebagai mana dalam sebuah artikel telah dijelaskan adanya “sistem  

kejar setoran”. 

Fenomena „kejar setoran‟ biasa dikenal di kalangan gamer untuk menyebut 

pemain-pemain yang memiliki target tertentu selama jangka waktu tertentu. 
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Misalnya dalam sebulan pemain harus mendapatkan itematau armor tertentu, atau 

harus memanfaatkan waktu event yang disediakan GM. 

Game ber-genre RPG yang populer di kalangan gamer adalah Laghaim, 

Rising ForceOn-line, Line Age II On-line, Seal On-line, Deco On-line, RYL On-

line dan Tantra. Game-game tersebut memiliki server dan guild
53

yang 

anggotanya cukup banyak. Dari banyaknya anggota inilah, beberapa  perjanjian 

dan transaksi antar pemain terjadi. Transaksi dilakukan gamers untuk 

mempermudah mereka dalam melakukan upgrade character atau heromereka.
54

 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab tiga dalam game on-line, uang bisa 

didapat dari hasil penjualan armor (baju perang), item-item(benda- benda), dan 

mata uang yang berlaku di game tersebut (cegel atau dalant). Biasanya para 

gamer bertransaksi melalui telepon dengan gamer lain. Alat pembayaran yang 

digunakan bisa langsung berupa uang rupiah. Tapi bisa juga berupa mata uang 

yang berlaku di game tersebut (cegel atau dalant).
55

 

Di dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun 

yang perlu sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi 

tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan 

transaksi jual beli dalam islam telah ditentukan oleh para kalangan ulama‟ dengan 

mengacu pada nash Al-Qur‟an dan sunnah RasulullahSAW. 
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Guild adalah sebuah kelompok yang dirikan oleh pemain, dan masih terdapat dalam 

sebuah game online. 
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Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok ulama‟ yang perlu diketahui 

dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam 

transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin 

suatu transaksi yang memenuhisyariatnya. 

Terkait persoalan syarat dan rukun jual beli, maka dalam jual beli benda 

maya dalam game on-line terdapat syarat dan rukun yang harus ditepati. 

Sedangkan yang membedakan dalam jual beli benda maya dalam game on-line 

adalah mengenai proses transaksi yang kurang jelas.Transaksi jual beli pada game 

on-line jenis Rising Force Classic yang ada pada dunia nyata tidak jauh berbeda 

dengan jual beli yang ada pada dunia nyata. Yaitu adanya penjual, pembeli, objek 

yang diperjual belikan maupun dari akadnya. Hanya saja yang membedakan 

mungkin dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang sering 

digunakan yaitu face to face atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. 

Berbeda dengan model transaksi yang ada dalam dunia maya, kebanyakan orang 

melakukan suatu transaksi misalnya jual beli tanpa mengetahui bagaimana objek 

yang diperjualbelikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya ataupun 

keberadaannya. Dan juga antara penjual dan pembeli tidak secara langsung 

melakukan transaksi tersebut. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, tidak 

sedikit orang memilih cara bertransaksi secara maya dengan alasan menghemat 

waktu, biaya dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena 

sering sekali terjadi penipuan.
56
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Dalam game on-line jenis Rising Force Classic, uang bisa didapat dari hasil 

penjual armor (baju), senjata (weapon), Elemental (Cincin), Amulet (Anting) dan 

lain sebagainya. Biasanya para gamers bertransaksi melaui telepon dengan 

gamers lain. Alat pembayaran yang digunakan bisa langsung berupa uang rupiah, 

tapi bisa juga berupa mata uang yang berlaku di game tersebut (dalant).  

Jual beli dalam game on-line sama halnya dengan jual beli yang ada dalam 

dunia nyata. Yaitu penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat 

karakter yang dimilikinya dalam permainan tersebut melaui fasilitas chat world. 

Sedangkan si pembeli menawarnya juga melalui karakter yang dimilki dalam 

permainan tersebut juga. Dari situ para penjual dan pembeli kemudian melakukan 

transaksinya secara langsung atau mengadakan pertemuan berikutnya secara 

langsung apabila pemain atau gamers berada dalam satu kota. Transaksi bisa 

dilakukan kedua gamer melalui character yang mereka pertemukan di arena 

hunting (arena permainan). Di sana mereka dapat memanfaatkan fasilitas chatting 

untuk bertransaksi. Melalui chating, mereka memperbincangkan harga hingga 

lokasi tempat mereka dapat bertemu (kopi darat) atau nomor rekening tabungan 

sebagai tujuan transfer uang.
57

 

Penentuan harga barang dalam game on-line. Jadi pada prinsipnya, cara 

transaksi jual beli yang ada dalam game on-line ada dua model yaitu: 

Pertama, melaui chating adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pemain 

satu dengan pemain lainnya melaui percakapan interaktif yang terdapat dalam 

permainan tersebut. Dalam hal ini ijab dan qabul tidak dilakukan dalam satu 
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majelis, oleh karena itu model transaksi ini sering terjadi penipuan yang dilakukan 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

Kedua, dengan cara face to face (bertatap muka) antara penjual dan pembeli. 

Model transaksi yang kedua ini, ijab dan qabul diucapkan secara langsung tidak 

terhalang oleh apapun yaitu dalam satu majelis. Sedangkan dalam 

kenyataannyabanyak para pemain yang menggunakan model transaksi yang 

pertama dengan alasan lebih efisien karena para pemain game on-line tidak hanya 

bertempat dalam satu wilayah saja akan tetapi dari beberapa daerah di Indonesia. 

Dengan alasan itulah para gamers lebih memilih bertransaksi secara on-line. 

Namun dampak negatif yang ditimbulkan  dari transaksi dengan cara ini sangat 

banyak yaitu diantaranya penipuan sebagaiman dijelaskan diatas. Oleh karena itu 

pemain harus ekstra hati-hati dala melakukan transaksi menggunakan model 

seperti ini. 

Adapun proses cara penyerahan barang dalam transaksi pada game on-line, 

juga terdapat dua cara: 

Pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. 

Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. 

Cara inidibenarkankarena penjual maupun pembeli telah rela untuk melepaskan 

hak kepemilikan dari benda tersebut dengan mengganti sesuatu yang mempunyai 

nilai yang sama atau sepadan.
58

 Kedua, melaui fasilitas yang telah disediakan 

dalam permainan game on-line. Dalam permainan game on-line, penyerahan 

barang biasanya dilakukan di tempat lelang atau tempat bertransaksi. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa iesnnikie jual beli benda maya dalam 

game on-lineada dua cara yaitu melalui dunia nyata secara langsung dan melalui 

chating yang terdapat pada fasilitas game tersebut. 

 

B. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Transaksi dalam Game on-line Jenis 

Rising Force Classic 

Sebagaimana dijelaskan dalam ba a-a ab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli 

terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak 

terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah . 

1. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli) 

Pihak-pihak yang berakad adalah mereka yang bertransaksi dalam proses jual beli. 

Bagi penjual dan pembelli ada syarat yang harus dipenuhi antaranya adalah orang 

melakukan jual beli sudah baligh, dan berakal sehat. Penjual item(barang) 

gameRising Force Classic rata-rata sudah baligh dan berakal sehat. 

2. Objek (barang yang diperjualbelikan) 

Menurut fiqh muamalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli 

haruslah memenuhi syarat sebagai berikut.
59

 

a. Bersih barangnya 

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang 

mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan 

oleh agama seperti, munuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. 

Diantaranya bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.  

                                                           
59

 Andul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,(Yogyakarta:Gadjah Mada 

University Press:2010) hal 41 -44 



 
 
 

 
 

Berbeda halnya dengan jual beli item(barang)gameRising Force Classic 

yang diperjualbelikan yang diketahui barangnya itu bersih, hal ini dikarenakan 

yang diperjualbelikan berupa barang atau benda yang bersifat maya. Sebagaimana 

terdapat dalam kaidah fiqh telah disebutkan bahwa “asal sesuatu adalah mubah 

selama tidak terdapat dalil yang menunjukan keharamannya.
60

 

b. Dapat dimanfaatkan 

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga yang 

membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. 

Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk 

mengukurnya kriteria manfaat ini hendaknya memakai kriteria agama. 

Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan 

perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam 

masyarakat. 

Dari segi manfaat barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan 

bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, darah, tidak sah 

menjadi objek jual beli, karena pandangan syarat barang-barang seperti itu tidak 

bermanfaat bagi muslim. Untuk harga barang yang dijual dengan harga yang 

sangat mahal, membeli item atau barang pada game On-line Rising Force Classic 

merupakan pemborosan karena untuk barang yang memiliki sedikit manfaat 

gamers harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar.  
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Artinya :”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Al-Isra:27) 

Maksud ayat diatas adalah orang-orang yang mengambur-hamburkan harta 

secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan 

maka setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan 

membelajankan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur 

terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti setan. 

c. Milik orang yang melakukan akad 

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik 

penjual secara sah dan apabila barang yang diperjualbelikan bukan milik penjual 

maka jual belinya batal.
 61
Dalam fenomena transaksi game on-line jenis Rising 

Force Classic item atau barang yang diperjualbelikan yaitu senjata, cincin, anting 

dan armor (pakaian) tersebut merupakan bukan milik orang yang melakukan 

akad.Karena pada hakikatnya barang tersebut milik GM (pembuat game) dan 

barang tersebut hanyalah fasilitas yang diberikan GM selama gamer bermain 

game tersebut. 

d. Mampu menyerahkannya 

Dalam artian barang harus ada. Diketahui wujud dan jumlahnya pada saat 

perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu 

penyerahan yang telah dijanjikan. Dalam transaksi ini barang tersebut berwujud 

dengan dapat diserah terimakan. 

3. Kesepakatan 

Dalam jual beli ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa 
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barang dan harga.
62

 Dalam transaksi jual beli game Rising Force Classic calon 

pembeli menghubungi penjual lewat fasilitas chatting di dalam game dengan 

penjual, pembeli akan membayar sesuai dengan kesepakatan. 

Dalam surah An-nisa ayat 29: 

                         

                        

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

aerlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

Untuk transaksi jual beli game on-line Rising Force Classic tersebut sudah 

terdapat pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Objek dari jual beli 

tersebut jelas wujud dan jumlah item atau barangnya. 

Dilihat dari segi kemanfaatan barang, barang yang diperjualbelikan dalam 

game on-line hanya memiliki sedikit manfaatnya, hanya untuk kepuasan sesaat. 

sedangkan dalam syarat barang yang diperjualbelikan dalam fiqh muamalah 

adalah barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi 

manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, darah, tidak sah menjadi objek jual beli, 

karena pandangan syarat barang-barang seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim. 

Untuk harga barang yang diperjualbelikan, dijual dengan harga yang sangat 

mahal, dan membeli barang tersebut merupakan suatu pemborosan karena untuk 

barang yang memiliki sedikit manfaat gamers harus mengeluarkan uang yang 

                                                           
62

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 12, 

(Bandung:: Alma‟arif, 1988), hal 50 



 
 
 

 
 

tidak sedikit. 

Jadi, membeli itematau barng yang ada di dalam game on-line jenis Rising 

Force Classic merupakan suatu pemborosan. Karena barang yang diperjualbelikan 

dalam game tersebut berharga sangat mahal, hanya memiliki sedikit manfaat bagi 

umat muslim. 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasab sebelumnya, terutama bab IV dalam skripsi ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme transaksi jual beli game on-line jenis Rising Force Classic, proses 

awalnya adalah adanya dua orang (penjual dan pembeli) yang bertransaksi 

dengan akad jual beli atas barang yang terdapat dalam permainan tersebut 

melalui character yang dipertemukan di arena hunting (arena permainan). Di 

sana para pemain dapat memanfaatkan fasilitas chatting untuk melakukan 

transaksi. Melaui chatting, para pemain dapat memperbincangkan harga hingga 

lokasi dimana dapat bertemu (kopi darat) atau nomor rekening tabungan 

sebagai tujuan untuk mentransfer uang. 

2. Tinjauan Fiqh Mua‟malah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli ada dalam 

permainan game on-line jenis Rising Force Classic dinyatakan tidak sah 

menurut Fiqh Muamalah, karena barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi 

syarat dalam jualbeli sebab barang yang diperjualbelikan bukan milik si 

penjual,tidak jelas keberadaannya, memiliki sedikit manfaat dan membeli 

barang tersebut merupakan suatu pemborosan. 

B. Saran 

1. Seseorang tidak dilarang untuk bermain game, apabila tujuannya adalah untuk 

menghilangkan rasa jenuh, stress atau hanya untuk mencari hiburan saja. 

Hanya saja para pemain hendaknya dapat membatasi diri untuk tidak bermain



 
 

 

 
 

2. game – game dengan alokasi waktu yang cukup lama misalkan 4 jam sampai 6 

jam dalam sehari. Karena hal tersebut dapat menyebabkan orang malas belajar, 

menghamburkan-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, dan juga dapat 

merusak keshatan baik mata, telinga, tangan dan lain sebagainya. Dan 

hendaknya pembaca khususnya para gamer mania lebih berhati – hati dalam 

bertransaksi khususnya jual beli yang terdapat dalam permainan game on-line. 

Karena jika seseorang kurang memahami cara permainan game ini, maka dapat 

menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang bertanggung jawab.
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