
ABSTRAK

Risma Nurmala Marisani : Pelaksanaan Jual Beli Akun Sosial Media Twitter 
di Situs www.jualakuntwitter.com

Jual beliakun twitter merupakan salah satu model perdagangan baru. 
Dimana jenis transaksi jual beli ini menggunakan internet yang dilakukan dalam 
dunia maya melalui situs website. Permasalahan muncul ketika akun yang dijual 
tersebut merupakan akun tipuan (fraud) karena terlalu banyaknya followers palsu 
(fake) yang mengakibatkan akun tersebut terkena suspend atau dihapus oleh pihak 
twitter sehingga para pembeli tidak bisa menggunakan akun yang telah dibelinya.

Penelitian ini bertujuan (1)untuk mengetahui pelaksanaan jual beli 
akuntwitter disitus www.jualakuntwitter.com? (2)untuk mengetahui maslahat dan 
mafsadat terhadap pelaksanaan jual beli akun twitter disitus www.jualakun 
twitter.com? (3)untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 
pelaksanaan jual beli akun twitter disitus www.jualakuntwitter.com?

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah asas-asas dalam prinsip 
muamalah untuk menegakkan kemaslahatan manusia didunia termasuk dalam 
masalah transaksi perniagaan karena Allah SWT telah menjadikan harta sebagai 
salah satu faktor untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yakni 
mengumpulkan data secara apa adanya dan menggambarkan secara jelas, faktual, 
cermat dan tepat dengan tidak ditambah atau dikurangi. Data ini diperoleh dari 
lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
studi kepustakaan. Adapunjenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif, analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan 
kata/kalimat.

Hasil penelitian ini berdasarkan data ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan 
jual beli akun twitter termasuk kedalam kategori jual beli melalui media 
elektronik (E-Commerce) yang mempunyai akad sama dengan salam yaitu suatu 
bentuk jual beli barang yang ditentukan dalam jaminan dengan pembayaran 
terlebih dahulu sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian. (2) Manfaat 
dari jual beli akun twitter ini ketika kita membeli akun secara instan maka 
followers nya pun banyak, meningkatkan kepercayaan kepada pembeli jika akan 
mulai bisnis.  Adapun mafsadat yang terjadi dari pelaksanaan jual beli ini 
diantaranya pembeli tidak bisa memakai akun itu dikarenakan akun telah dihapus 
oleh pihak twitter karena akun fraud, membeli akun twitter tersebut hanya untuk 
gaya-gayaan karena mempunyai banyak followers kayak artis, followers banyak 
yang fake, lebih mahal jika membeli dari pada membuat akun sendiri. (3) Menurut 
tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli akun twitter di situs 
www.jualakuntwitter.com belum terpenuhi ketentuan prinsip muamalah yaitu 
Asas Adhamul Gharar yang mengedapankan tidak boleh adanya unsur gharar 
didalam segala transaksi, namun kenyataannya didalam jual beli tersebut justru 
terkandung unsur ghararyang berdampak kepada resiko berupa kerugian yang 
dialami pembeli.
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