
 

 

ABSTRAK 

Ridhwanulloh Khowasyi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli 

dan Produksi Aplikasi Windows di Toko Craken Kabupaten Sumedang 

Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini semakin meningkat. Namun, 

dalam hal melakukan usaha jual beli haruslah berdasarkan hukum yang berlaku di 

masyarakat dan hukum agama yang telah diakui negara. Seperti halnya, pengamatan 

penyusun ini dilatarbelakangi karena maraknya praktik jual beli windows bajakan. 

Dalam hal jual beli ini pihak yang dirugikan adalah perusahaan yang memilki hak 

atas merek tersebut selaku sebagai pemilik perangkat aplikasi windows yang asli. 

Pembajakan aplikasi windows ini merupakan salah satu tindak pidana hak cipta yang 

dilarang dan diatur dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta. 

Dari uraian tersebut, penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme 

jual beli aplikasi windows bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang (2) Latar 

belakang produksi aplikasi windows bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang 

(3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi windows bajakan di Toko 

Craken Kabupaten Sumedang. 

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa pelaksanaan jual beli aplikasi 

windows bajakan bertentangan dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak 

Cipta. Oleh karenanya, dalam penerapan hukum ini di lapangan harus memperhatikan 

manfaat dan kemadharatan bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat luas. 

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melakukan 

metode deskriptif kepada pemilik Toko Craken yang menjual aplikasi windows 

bajakan di Kabupate Sumedang. Adapun analisis datanya dengan menghubungkan 

pelaksanaan jual beli aplikasi windows bajakan yang bertentangan dengan Fatwa 

MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta 

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: (1) data yang diperoleh bahwa 

telah adanya transaksi jual beli aplikasi windows bajakan di Toko Craken Kabupaten 

Sumedang. Pelaksaannya pemilik toko membajak atau  meng-copy aplikasi windows 

resmi lalu dijual pada masyarakat. (2) latar belakang produksi adalah adanya tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan dan atas permintaan konsumen. (3) tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap jual beli aplikasi windows bajakan  dan Fatwa MUI No. 1 

Tahun 2005 bahwa jual beli aplikikasi windows tentang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual karena memanfaatkan hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik aplikasi 

windows yang asli maka hukumnya termasuk kedalamn perbuatan ghasab dan 

hukumnya haram.  
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