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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia yang kita tempati ini sudah melewati banyak zaman. Perkembangan ini 

berkat kerja keras umat manusia yang setiap harinya memunculkan penemuan-

penemuan baru yang dapat merubah dunia. Adanya perubahan zaman ini menunjukan 

bahwa dunia ini tidak statis, namun dinamis dan terus berkembang yang pada dasarnya 

mengalami perubahan terutama ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada saat ini 

berjalan begitu pesat. Teknologi informasi menjadi sarana mudah bagi manusia untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong manusia untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan jalan yang halal melalui bisnis-bisnis 

yang ada di internet. 

Internet ialah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung 

menggunakan Internet Protocol Suite (TPC/IP) untuk melayani milyaran pengguna di 

seluruh dunia. Kemajuan teknologi informatika dalam dunia maya (internet) 

belakangan ini sangat pesat. Internet yang merupakan implementasi Transmission 

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

berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara. Komunikasi 

tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan e-mail, 

membangun jaringan sosial pertemanan dengan facebook atau tayangan informasi 



 

2 
 

bebas baca yang disebut sebagai World Wide Web disingkat WWW atau lebih singkat 

Web1. 

Kemajuan yang sedemikian hebat ini rupanya memberikan ruang kreativitas baru 

bagi munculnya dunia bisnis di Internet atau sering disebut dengan E- Commerce. E-

commerce adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat dunia maya (internet), 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi para pengguna E-commerce dapat 

melakukan penjualan, pebelian dan lain-lain. E-commerce sangat menguntungkan 

untuk para pengguna nya karena memudahkan untuk pembeli yang menginginkan 

suatu barang tanpa harus bepergian untuk membelinya. 

Akhir-akhir ini penggunaan internet yang menjurus kepada cyberspace 

kelihatannya akan mendominasi seluruh kegiatan di atas permukaan bumi di masa kini 

dan masa datang dan secara umum akan berubah menjadi alat untuk persaingan antara 

perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Ini pun akan membawa dampak yang 

sangat besar bagi setiap perusahaan. Sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan 

yang cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga perusahaan 

akan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Penggunaan teknologi diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang 

mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis 

                                                           
1 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: Magistra 

Insania Press, 2004), hlm. 4-5. 
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implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan 

produk produk adalah dengan menggunakan electronic commerce (e-commerce) untuk 

memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. 

Saat ini banyak e-commerce yang ditawarkan kepada pengguna internet, dari yang 

padat modal hingga dengan modal Rp 0, atau dengan kata lain tanpa bayar. Di antara 

model bisnis dengan menggunakan fasilitas internet yang padat modal adalah dengan 

membuat online store atau toko online untuk menjual dan memasarkan produk yang 

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

name (nama web, contoh: amazon.com, dll) dan web hosting untuk menyimpan data-

data dan tampilan web. Dengan online store tersebut publisher (pemilik website) dapat 

melakukan transaksi secara langsung berupa penjualan atau pembelian produk, jasa, 

melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan fasilitas internet 

banking, dan lain-lain. 

Sementara salah satu contoh bisnis di internet yang gratis adalah program affiliasi 

pada Google Adsense. Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media 

Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, 

pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya 

diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh 

Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan 

pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik 

oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem pay per click (ppc) atau bayar per 
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klik. Dengan metode komisi Pay Per Click (PPC), Google memberikan metode 

penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. berbeda dengan affilasi 

lainnya, yang mengharuskan publisher menjual sesuatu baru mendapatkan komisi. 

Google Adsense telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet, program ini telah 

menghasilkan jutawan online tanpa harus mencari investor-investor besar seperti yang 

biasa dilakukan perusahaan-perusahaan. 

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap 

berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan 

syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang 

telah ditentukan oleh Islam.  

Adwords merupakan iklan baris jika anda melakukan pencarian dari Google Search 

Engine. Adwords merupakan metode beriklan yang sangat ampuh karena iklan yang 

ditampilkan akan sama dengan apa yang kita ketikkan dengan ”keywords” saat 

melakukan pencarian, iklan apapun akan sampai pada target market yang diinginkan, 

dan pengunjung akan tahu produk dan jasa apa yang di tampilkan di iklan itu, tetapi 

semua itu tidak gratis, sebagai pengiklan anda harus membayarkan biaya ke google 

sesuai dengan jumlah klik pada iklan itu. Hubungan adwords dengan Google AdSense, 

dapat diuraikan sebagai berikut, AdSense merupakan ekstensi dari program adwords, 

AdSense merupakan media untuk menampilkan iklan adwords, dan situs atau video 

Youtube yang menampilkan iklan tersebut akan dibayar oleh google yaitu komisi 

perklik setiap iklan yang ada di situs membernya. 
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Dalam bisnis AdSense, para publisher berlomba-lomba membuat website 

semenarik mungkin, dengan harapan pengunjung akun akan mengklik iklan yang 

tampil di website miliknya. Bisnis PPC ini termasuk dalam bentuk kerjasama bisnis 

dalam bidang periklanan, antara Google dengan Publisher sebagai pengiklan. Selain 

menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga 

menyediakan AdSense untuk pencarian (AdSense for Search). Pada AdSense untuk 

pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web 

mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap 

pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut. Jika ada 

seseorang yang mengunjung situs mitra google adsense dan mengklik iklan google 

yang ada di situs tersebut, maka pemilik situs akan mendapat komisi dari Google, 

metode pembayaran komisi seperti ini biasa disebut dengan nama Pay Per Click (PPC). 

Google membuat kebijakan pembagian keuntungan sebesar 51% untuk klik iklan yang 

diperoleh lewat Google Search dan 68% klik iklan berdasarkan konten. Hal inilah yang 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para interneter untuk membuat blog/website yang 

sangat mudah, dan bergabung di dalam program Google Adsense2. 

Bisnis dengan sistem PPC ( Pay Per Click ) ini merupakan hal yang baru, sehingga 

masih banyak kelemahan di dalam sistemnya, sebagai contoh untuk bergabung di 

dalam Google Adsense, maka pemilik situs, wajib membuat kesepakatan yang dibuat 

secara sepihak oleh pihak Google, sehingga akad atau perjanjian sepenuhnya dibuat 

                                                           
2 http://masterz-seo.blogspot.com/2013/08/pengertian-ppc-pay-per-click.html 
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oleh Google dan orang yang akan bekerjasama atau bergabung di dalam program 

Google Adsense harus menyepakati peraturan yang dibuat oleh Google dengan cara 

mengklik kebijakan Google. Selain itu Google berhak mengeluarkan banned atau 

mengeluarkan sebuah situs apabila situs tersebut dicurigai melakukan kecurangan dan 

iklan yang ditampilkan oleh Google bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan 

bersifat sangat umum, dari iklan penjualan buku sampai pada penjualan minuman 

keras, pornografi dan sebagainya yang di dalam Islam dilarang. 

Dalam islam telah diatur konsep-konsep jual beli yang baik dan aman, yaitu saling 

menerima (muqabalah), saling mengganti (mubadalah) dan pertukaran (Mu’awadhat). 

Ada syarat dan rukun jual beli yang dianggap sah dan benar menurut islam yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli mulai dari akad himgga kriteria barang yang 

diperjual belikan. Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat 

diterapkan secara aplicable pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, 

ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan 

untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan 

ekonomi yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-Hadist masih memerlukan penakwilan, 

penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif. Mayoritas orang Indonesia bisa 

dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam 

arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya 

ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjujung tinggi 

keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral 
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dan etika. Manusia sebagai makhluk yang bermoral, dalam menjalankan hidupnya 

selalu bergantung kepada orang lain baik menerima maupun memberikan peranannya 

kepada orang lain3. 

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga 

menyediakan AdSense untuk pencarian (AdSense for Search) dan iklan arahan 

(Referral) di antaranya iklan tersebut adalah iklan yang berbau pornografi yang 

bertentangan dengan hukum syariat. Dan iklan-iklan tersebut muncul di blog tanpa 

persetujuan dari publisher terlebih dahulu. Google Adsense saat ini menjadi bisnis yang 

sedang booming karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat 

menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Fenomena ini saat ini diikuti oleh 

masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali masyarakat muslim, bahkan di Indonesia 

yang notabennya mumpunyai masyarakat muslim terbesar di dunia juga menjadi salah 

satu member Google Adsense dalam jumlah yang banyak, sementara sistem bisnis ini 

belum ada kajian tentang hukumnya sehingga untuk menentukan boleh tidaknya bisnis 

ini diikuti oleh masyarakat muslim perlu sebuah kajian yang komprehensif tentang 

Google Adsense. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang 

sistem bayar per klik di Google Adsense berdasarkan Hukum Ekonomi Syari’ah. Oleh 

sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan 

                                                           
 3KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum   Perdata Islam), edisi 

revisi (Yogyakarta UII Press, 2004), hlm. 65. 
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diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan sebuah judul “Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Google Adsense” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad di Google Adsense ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan akad di 

google adsense? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan Google Adsense. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad di Google Adsense. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan 

akad di Google Adsense. 

D. Kegunaan 

1. Bagi penyusun 

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang 

telah didapat ketika kuliah. sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada 

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

muamalah. 

2. Bagi akademisi 

Untuk menambah referensi dan pemahaman tentang hukum ekonomi syari’ah 

pada bisnis Google Adsense, serta hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 
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pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam tinjauan hukum bisnis 

Islam tersebut. sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum 

ekonomi syari’ah mengenai sistem bisnis yang terjadi dalam dunia maya (internet). 

3. Bagi Masyarakat dan Web Publisher 

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi tentang etika bisnis Islam 

agar dapat menjadi acuan bagi para web Publisher dan masyarakat yang berperan 

dalam bisnis online ini. 

E. Tinjauan Pustaka 

Saat ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah Google Adsense serta bisnis 

internet dalam hukum ekonomi syari’ah masih sangat minim atau dengan kata lain 

belum banyak buku atau artikel yang menjelaskan secara detail tentang hal ini. 

Di dalam buku yang berjudul Bisnis E-Commerce: Studi Keamanan dan Hukum di 

Indonesia dibahas bahwa sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, 

bisnis di Internet atau E Commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di 

mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara 

langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Di dalam transaksi E-Commerce 

diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas (paperless) dan tidak 

bertemu secara langsung (face to face), sehingga aspek negatif dari transaksi ini adalah 

berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi, munculnya penyelewangan-

penyelewengan yang merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan 
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hukum dalam melakukan transaksi e-commerce4. Namun di dalam buku ini belum 

secara khusus membahas tentang hukum bisnis dengan sistem PPC, di dalam buku ini 

masih secara umum membahas E-Commerce. 

Adapun penelitian Husain Muhammad Arsyad tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Bisnis Adsense Youtube” Pembahasannya mengenai sistem kerja dalam 

adsense youtube beserta analisis hukum ekonomi syari’ah tentang akad serta iklan yang 

tidak sesuai syariat, dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran hak cipta 

video Youtube. 

Didalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)” (2009), Ahmad Zaki Alawi 

menerangkan tentang manfaat yang diperoleh dari internet untuk memudahkan segala 

bentuk usaha bisnis, mulai dari pengenalan produk, promosi atau periklanan, transaksi, 

dan lain-lain. Zaki mencoba menganalisa sistem bisnis PTC (Paid To Click) dimana 

seseorang akan memperoleh bayaran dalam kurs dollar dengan adanya klik iklan PTC 

oleh pengunjung websitenya atau hanya dengan membaca e-mail atau PTR (Paid To 

Read). Fokus penelitian Ahmad Zaki adalah dari segi akad dan status uang yang 

diperoleh lewat bisnis ini. Menurutnya, akad yang terjadi dalam program PTC antara 

pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon member yang mendaftar pada 

program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang terdapat pada fikih 

                                                           
 4Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce : Studi sistem keamanan 

dan hukum di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm,vi-vii. 
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muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah karena akad yang terjadi tidak dapat 

melindungi pihak- pihak yang berkaitan sehingga akad menjadi batal. Namun dalam 

skripsi tersebut, Zaki belum menjelaskan tentang sistem bisnis periklanan khususnya 

pada Google Adsense. 

Dari beberapa sumber pustaka yang telah disebutkan diatas, belum dibahas secara 

khusus sistem bisnis periklanan Google Adsense dalam tinjauan hukum ekonomi 

syari’ah sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut. 

F. Kerangka Pemikian 

Istilah hukum bisnis dewasa ini lebih banyak dipergunakan, walaupun ada istilah 

lain yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis seperti: hukum dagang (trade law), 

hukum perniagaan (commercial law) dan hukum ekonomi (economic law); Namun 

istilah hukum dagang dan hukum perniagaan merupakan istilah yang cakupannya 

sangat sempit. Sebab pada prinsipnya kedua istilah diatas hanya melingkupi topik-topik 

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) saja. 

Fiqh menduduki tempat yang penting dalam budaya hukum ummat manusia secara 

keseluruhan. Tidak seperti banyak tradisi hukum lainnya, fiqh telah memulai sistemasi 

hukum dan formulasi kaidah-kaidah hukum- hukumnya sendiri pada awal mula dari 

tahap perkembangannya. 

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (Fiqh) ini merupakan 

salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang 
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digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan 

kaidah fiqih muamalah. Kaidah fiqih muamalah adalah “al ashlu fil mua’malati al 

ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha” (hukum asal dalam urusan muamalah 

adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal 

yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun 

anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Quran maupun Hadist), maka hal tersebut 

adalah diperbolehkan dalam Islam. 

Kaidah fiqih dalam muamalah yang ditulis di atas memberikan arti bahwa dalam 

kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan 

untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, 

sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang 

melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi: “antum 

a’alamu bi ‘umurid dunyakum” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam 

urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam 

memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, 

tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan 

dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa 

mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan 

dengan fungsi manusia sebagai khalifatul-Llah fil ‘ardlh (wakil Allah di bumi). 

Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup 

yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum 
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ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer 

yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” 

diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang 

dalam Islam.5 

Di dalam literatur hukum Islam, istilah hukum bisnis dapat dipadankan dengan 

pengertian hubungan antara manusia yang merupakan bagian dari muamalah yang 

mempunyai prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan di bawah ini, empat prinsip 

syariah dalam muamalah. Prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah boleh, 

kecuali ada ketentuan syariat yang melarangnya. Ini artinya, selama dalil tidak ada yang 

melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah 

yang terbesar yang diberikan kepada ummat manusia. 

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut6: 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan 

lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. 

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

paksaan. 

                                                           
5Muhammad Tahir Mansoori, Kaidah-Kaidah Fiqh  Keuangan  dan Transaksi Bisnis, (Bogor: 

Ulul Albab Institut, 2010), hlm. 9. 
6Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu’amalat, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum 

UII, 1993), hlm. 9. 



 

14 
 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat. 

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur 

penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan. 

Akad merupakan pertalian antara ijab kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Oleh karena itu dapat diperoleh unsur-

unsur yang tekandung didalamnya, yaitu sebagai berikut7 : 

1. Pertalian ijab Kabul 

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan 

menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya 

(qaabil). Ijab dan Kabul ini harus ada dalam melakukan suat perikatan yang 

bentuknya beraneka ragam dan dijabarkan pada bagian rukun akad. 

2. Dibenarkan oleh syara’ 

Dalam melaksanakan perikatan disini tidak boleh bertentangan dengan syariah 

atau yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan as-sunnah. dan apabila pelaksanaannya 

bertentangan mengakibatkan tidak sahnya sutu akad. 

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya 

                                                           
9Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Cet-2. (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), hlm. 34. 
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Akad merupakan suatu tindakan hukum, dimana akad menimbulkan akibat 

hukum terhadap sutu objek yang diperjanjikan oleh para pihak dan memberikan 

konsekwensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.8 

Hukum perjanjian syari’ah dalam kata lain disebut dengan al-aqd atau akad, 

merupakan suatu ikatan oleh dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum 

pada obyeknya. Dari akibat hukum itulah sebagai tujuannya. Karena ini merupakan 

syariah maka perjanjian atau akad harus didasarkan pada yang tidak menyimpang dari 

ajaran Islam yakni pedoman alquran dan assunah. Adapun perjanjian syariah itu sendiri 

ada bermacam- macam bentuk dan sifatnya dilihat dalam berbagai segi menurut 

pandangan para ulama’. Akan tetapi pada intinya dari pembagian itu dapat kami 

simpulkan, hanya terdiri dari akad musammā (akad yang telah diberi namavdan 

ketentuan hukumnya oleh para pembuat hukum) dan hoiru musammā (akad yang 

belum ditentukan namanya ketentuannya). Segala harta yang ada di alam ini semua di 

muka bumi, di laut atau di dasar adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia 

disuruh memiliki harta   yang   di   sediakan   oleh   Allah   SWT    melalui ilmu   

pengetahuan dan kemahiran yang di anugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki 

harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan 

bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut. 

                                                           
8Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 40. 
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Hikmah dari ayat tersebut adalah mencari harta kekayaan amat digalakkan oleh 

Islam, karena harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang dapat memenuhi keperluan 

hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama. Dalam 

mencari harta kekayaan, umat Islam dikehendaki menggunakan sebagian daripada 

hartanya pada jalan kebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama. Untuk memastikan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dilaksanakan dengan baik dan 

mencapai keridhaan Allah SWT, Islam telah menggariskan beberapa peraturan untuk 

mencapai hal tersebut. 

Bisnis dengan sistem elektronik seperti halnya pada Google Adsense ini adalah 

bisnis tanpa perantara atau makelar di mana pembeli barang atau pembeli jasa 

melakukan transaksi lewat internet. Bisnis dan perdagangan seperti ini jika dilihat dari 

sisi penggunaan sarana elektronik, kemudahan dan kecepatannya dalam melakukan 

transaksi, maka tidak ada masalah sama sekali (dibolehkan). Begitu pula dengan 

perusahaan-perusahaan yang menganut sistem compensation plan, yaitu perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dengan sistem NM (Network Marketing). 

Apabila praktik perusahaan ini sesuai dengan ketetapan dan ketentuan 

perusahaan tersebut dalam memasarkan dan menjual barang-barang yang nyata dengan 

harga yang jelas, maka usaha dan muamalah (transaksi) tersebut tidak bermasalah. 

Tetapi jika dalam praktik bisnis tersebut menggelar barang-barang tidak secara nyata, 

atau barang-barang itu ditawarkan secara nyata tetapi harganya tidak jelas sebagai 



 

17 
 

kemasan atau kedok untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya yang dilakukan 

dengan cara-cara kecurangan, maka praktik bisnis semacam itu menjadi bermasalah 

(hukumnya haram). 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data 

informasi secara lengkap mengenai adsense dan menggambarkan serta 

menganalisis masalah yang akan dibahas terkait transaksi antara perusahaan, 

publisher dan google adsense. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup 

jelas mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

yang ada pada masa sekarang, 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu 

oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Data kualitatif 

tentang transaksi google adsense didapatkan melalui media website dan youtube 

dalam bentuk foto, gambar dan video.   
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3. Sumber Data 

a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (field 

research), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

penyelidikan langsung pada perusahaan.  

b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap 

literature- literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah 

serta bahan- bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan 

dengan penelitian..9 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu mengamati gejala–gejala yang diteliti.10 Pengumpulan data dengan 

pengamatan ini yaitu menggunakan panca indra untuk melihat gejala–gejala 

yang ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan 

cara pengamatan dan melihat secara langsung di internet dengan cara browsing, 

searching dan surfing, untuk mengetahui pelaksanaan akad Google Adsense. 

b. Dokumentasi (Studi Pustaka) 

                                                           
9M. Iqbal Hasan, Pokok -pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.82 

10Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi 1, Jakarta : Granit, 2004, 

hlm. 70. 
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Dengan maksud mencari data atau informasi yang berupa benda-benda 

tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, e-book, forum, web, artikel, 

peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. 

c. Browsing 

Pencarian informasi melalui system operasi yang berbasis hypertext, 

misalnya membaca berita, bermain game, menulis blog, mengirim e-mail, dan 

lain sebagainya. Produk yang digunakan adalah UC Browser dan  Mozilla 

Firefox. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

kategori, pola, ke dalam satu urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun analisa data 

yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan cara berpikir deduktif 

yaitu mengambil dan menganilis data yang bersifat umum yang berupa nash-nash 

al-Qur’a n dan al-Hadis yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada 

masalah yang sedang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi tentang google adsense 

b. Menelaah selurah data yang didapatkan dari seluruh sumber. 
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c. Kategori data atau pengelompokan data. Yaitu dengan cara 

mengelompokan data  yang didapatkan ketika penelitian. 

d. Menganalisi data, merupakan tahapan dalam proses penelitian karena dalam 

isinya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

e. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahap dalam suatu penelitian dan dari 

kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


