
 

 

ABSTRAK 

Deni Firmansyah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 8 Point System di PT.           

Enagic 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh di Indonesia  perusahaan yang menggunakan 

sistem MLM memiliki karakteristik, pola, sistem, dan model tersendiri. Seperti halnya PT. 

ENAGIC, perusahaan asal Jepang ini membuka cabang di Indonesia merupakan perusahaan 

dengan produk  mesin kangen water  yang dimana dalam penjualannya menggunakan sistem 

bisnis jaringan dengan nama 8 point system. 8 point system artinya pola bisnis jaringan yang 

kedalamannya dibatasi sampai poin saja. Pola dengan seperti dalam bisnis jaringan 

merupakan pola yang baru sehingga banyak menarik orang untuk bergabung dalam bisnis ini 

 Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui mekanisme pola 8 point system di 

PT.ENAGIC. Untuk mengetahui mekanisme pembagian komisi dalam pola 8 point system 

di PT. ENAGIC. Untuk mengetahui hukum Islam dari persfektif hukum ekonomi syariah 

terhadap pola 8 point system di PT.ENAGIC. 

 Penelitian ini dilandasi dari kerangka berfikir bahwa jualah harus dilakukan sesuai 

dengan Fiqh Muamalah yaitu adanya akad jualah yang tercapai bila rukun jualah terpenuhi. 

Apabila syarat jualah telah terpenuhi, maka pemberian komisi yang dilakukan akan 

melahirkan kemaslahatan, pada prinsip kemaslahatan untuk mewujudkan manfaat dan 

menolak kemafsadatan, karena hokum diterapkan oleh syari’at Islam semata-mata hanya 

untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan 

manusia. 

 Penelitian ini merupkan penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan riset 

dalam pengumpulan datanya. Adapun pendekatan dalam menyelesaikan masalah pada obyek 

penelitian ini yaitu melakukan pendekatan hokum Islam.  

 Hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, (1) 8 point system merupakan 

bisnis jaringan yang pemberian komisinya di batasi sampai 8 point. Berbeda dengan MLM 

yang menggunakan system piramid yang kedalamannya tidak terbatas. (2) pemberian komisi 

dalam 8 point system di dasarkan pada jalur, setiap jalurnya bernilai 2,9 juta. Jalur dibatasi 

sampai 6 jalur secara vertikal, setiap jalurnya di kali 2,9 juta. (3) Sistem pemberian komisi 

berdasarkan 8 point system yang diterapkan oleh PT. Enagic sudah memenuhi syarat dan 

rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad, upah 

yang diberikan serta kemaslahatan yang dirasakan oleh perusahaan maupun mitra usaha. 

 

 


