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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah antar sesama 

manusia. Pengertian jual beli secara bahasa adalah merupakan proses memiliki atau 

membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata 

aslinya keluar dari kata bai’ karena dari masing-masing pihak akan melakukan 

penjualan dan pembelian.1 

Jual beli itu sendiri memiliki beberapa macam cara dalam melakukan 

prakteknya salah satunya yaitu bai’ muzayadah atau biasa disebut dengan lelang, 

salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di 

tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang 

lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu 

terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.2 Jual beli 

sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para 

pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya. Jual beli dengan sistem 

lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk 

melakukan transaksi.  

                                                             
1 Waluyo, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17. 
2 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16. 
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Lelang merupakan proses jual beli barang atau jasa dengan cara 

menawarkan kepada penawar, menawarkan harga yang lebih tinggi, lalu menjual 

barang atau jasa tersebut kepada penawar yang menawar dengan harga tertinggi.3 

Sedangkan lelang dalam perspektif Islam sudah dikenal dengan istilah jual 

beli muzayadah [arab: المزايدة], yang artinya saling menambah.4 Jual beli muzayadah 

adalah jual beli yang harganya ditetapkan sepihak oleh pemilik barang. Harga 

barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan naik seiring dengan meningkatnya 

permintaan.5 

Seperti yang kita ketahui, di era modern sekarang ini apa pun dapat 

dilakukan secara daring (Online) termasuk jual beli dan lelang. Lelang yang 

biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan 

cara online dengan memanfaatkan salah satu situs jejaring sosial Instagram. Lelang 

merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang terjadi di sosial Media 

Instagram saat ini. Lelang yang biasanya dilakukan secara langsung face to face 

kini bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan sosial Media Instagram. 

Para penjual mengirimkan foto barang yang akan mereka jual kepada akun-

akun lelang online atau akun-akun online auction di Instagram untuk diiklankan. 

Kemudian foto barang tersebut oleh akun lelang tersebut dipasang di profil akun 

tersebut disertai dengan peraturan lelang dan nilai jual terendah atau dikenal dengan 

istilah open bid. Aplikasi sosial Media Instagram dijadikan tempat untuk 

                                                             
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang (diakses tanggal 15 November 2019 pukul 22:35). 
4 https://konsultasisyariah.com/22125-hukum-jual-beli-lelang.html (diakses tanggal 15 

November 2019 pukul 23:15). 
5 Jaih Mubarok, Fikih Muamalah Maliyah Akad  Jual Beli, (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2017), hlm.129. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang
https://konsultasisyariah.com/22125-hukum-jual-beli-lelang.html
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melakukan kegiatan jual beli karena Instagram memiliki fasilitas-fasilitas yang 

sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika 

dibandingkan dengan situs-situs e-Commerce yang ada. Instagram memungkinkan 

seseorang bisa berteman dengan ribuan bahkan hingga jutaan orang, yang mana hal 

ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain dan sangat 

bermanfaat guna mempromosikan penjualan. 

Kegiatan jual beli online dengan sistem lelang di Instagram ini 

memperjualbelikan berbagai macam barang, seperti smartphone, barang-barang  

branded, dan lain-lain. Di masa sekarang ini, smartphone merupakan hal yang 

menjadi kebutuhan manusia, dan smartphone-smartphone flagship atau kelas atas 

memiliki harga yang cukup tinggi. Melalui lelang ini lah salah satu cara untuk 

mendapatkan barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga 

pasaran. Begitu pula dengan barang-barang branded lainnya. 

Saya menemukan permasalahan terkait lelang online tersebut. Dalam 

praktiknya, saat ini banyak sekali barang yang dapat dibeli melalui lelang online, 

seperti Smartphone flagship kelas atas yang harganya mahal dan juga barang-

barang branded seperti jam tangan bermerek. 

Proses jual beli secara lelang Online ini menggunakan sistem bidding, yaitu 

konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. 

Pada praktiknya, beberapa kali saya temukan konsumen yang melakukan bidding 

pada suatu barang, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi dia menghilang 

dan tidak meneruskan transaksi dikarenakan dia sebenarnya tidak berniat membeli 

yang akan disebut sebagai bid and run atau hanya bermaksud menaikan harga, dan 
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pernah juga saya temukan yang melakukan hal itu adalah si pemilik barang lelangan 

tersebut, dia melakukan itu karena harga yang tertinggi saat itu belum dapat 

diterima olehnya atau tidak cukup tinggi. 

Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai praktek jual beli online dengan sitem lelang di sosial Media 

Instagram. Yaitu bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang 

online tersebut, yakni meninjau tentang bagaimana akad, syarat dan 

pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual 

beli. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Lelang Berbasis Online di platform Sosial 

Media Instagram (Online Auction)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan di atas, maka 

dapat dimunculkan beberapa permasalahan penelitian, di antaranya: 

1. Bagaimana mekanisme jual beli pada lelang berbasis online (Online Auction) 

di sosial Media Instagram? 

2. Apa permasalahan yang terdapat dalam praktik lelang berbasis online (Online 

Auction) di sosial Media Instagram? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik lelang berbasis 

online (Online Auction) di sosial Media Instagram? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis sebutkan di atas, 

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Mekanisme jual beli pada praktik lelang berbasis online (Online Auction) di 

sosial Media Instagram 

2. Permasalahan yang terdapat dalam praktik lelang berbasis online (Online 

Auction) di sosial Media Instagram 

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik lelang berbasis online 

(Online Auction) di sosial Media Instagram. 

D. Studi Terdahulu 

Penulis sempat meninjau skripsi, tesis dan jurnal yang sudah ada terkait 

dengan jual-beli lelang, kemudian terkait dengan jual-beli berbasis online dan 

lelang berbasis online. Penulis meninjau skripsi milik M. Ali Muwaffa (2017), yang 

meneliti Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli lelang online dengan studi kasus 

di balelang.com. Kemudian variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli 

muzayadah (lelang), bagaimana pelaksanaan jual beli muzayadah di balelang.com, 

dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lelang berbasis online yang 

dilakukan di balelang.com tersebut. 

Hasil penelitian di skripsi tersebut menunjukkan bahwa penerapan jual beli 

lelang online di Balelang.com harus melalui beberapa tahapan yaitu registrasi 

sebagai anggota, setelah itu verifikasi anggota agar bisa melakukan lelang atau 

menawar lelang. Untuk melelang barang, pelelang atau auctioneer harus melalui 
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prosedur yaitu dengan pilih jangka waktu lelang kemudian mengisi halaman 

description, category, upload picture, dan auction details dan selanjutnya menekan 

publish. Kemudian bidder atau penawar melakukan penawaran dengan cara 

menekan bid pada halaman iklan. Terakhir, penawar yang menjadi pemenang 

lelang atau winner untuk menyelesaikan transaksi dengan melakukan pembayaran 

menggunakan balesafe atau cara lain asal dengan kesepatan bersama.  

Kemudian ditinjau dari hukum Islam, jual beli lelang online di 

Balelang.com boleh karena memenuhi rukun dan syarat serta asas-asas jual beli 

lelang tapi menjadi batal ketika winner tidak melakukan tanggung jawabnya berupa 

tidak mentransfer uang pembayaran atas barang yang dimenangkannya karena telah 

melanggar asas janji itu mengikat dan asas amanah. 6 

Lalu penulis juga meninjau skripsi milik Yusuf Karuniawan (2017), yang 

meneliti Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan sistem 

lelang dengan studi kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook. 

Variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli muzayadah (lelang), 

bagaimana pelaksanaan jual beli batu mulia secara lelang di jejaring sosial 

Facebook, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli online batu 

mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.  

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa tinjauan hukum 

Islam mengenai transaksi pada jual beli batu mulia online dengan sistem lelang 

adalah mubah. Pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus 

                                                             
6 M.Ali Muwaffa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus 

Balelang.com)”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017). 
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tentang jual beli secara online namun kemudian di-qiyas-kan dengan bai as-salam. 

Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus terpenuhi 

seluruh rukun dan persyaratannya sesuai aturan dalam hukum Islam. Pada 

praktiknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan sistem lelang di Facebook 

sudah terpenuhi. 

Salah satu syarat lelang adalah berada dalam satu majelis, dikarenakan proses 

lelang harus jelas barang, harga dan orang-orang yang ingin mengikutinya, 

sehingga tidak ada perselisihan saat proses lelang berlangsung. Penggunaan 

Facebook sebagai sarana jual beli online merupakan sebuah inovasi dari 

perkembangan teknologi sehingga memungkinkan menjual barang secara online 

dengan tidak melakukan tatap muka. Barang yang dijual dapat dijelaskan melalui 

gambar dan video dan keterangan tentang barang tersebut juga disertakan oleh 

penjual. Begitu juga dengan harga dan kelipatannya. Para peserta lelang bisa 

mengetahui dan melihat dengan jelas siapa saja orang-orang yang mengikuti lelang 

karena semua keterangan tersebut dapat dilihat di Facebook. 

Seluruh peraturan lelang batu mulia di Facebook jika dilaksanakan dengan 

benar akan menghindarkan proses lelang dari perselisihan ataupun adanya kerugian 

pada pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian karena lelang batu mulia ini 

dilakukan secara online, maka tetap ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran 

baik dilakukan oleh penjual sendiri maupun pembeli. Mudahnya seseorang 

memiliki akun Facebook menyebabkan seseorang dengan mudah mengikuti lelang, 

walaupun tidak ada niat untuk membeli barang tersebut. Kemudian adanya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yang tidak melakukan pengiriman 
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barang ketika sudah dilakukan pembayaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran walaupun sudah dinyatakan 

sebagai pemenang lelang.7 

No. Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

1. M. Ali Muwaffa Analisis Hukum Islam 

terhadap Jual Beli 

Lelang Online (Studi 

Kasus Balelang.com) 

Sama-sama 

meneliti 

praktik jual 

beli dengan 

cara lelang 

berbasis 

online 

Penulis 

melakukan 

penelitian 

terhadap 

lelang online 

di jejaring 

sosial Media 

instagram, 

sedangkan 

peneliti 

sebelumnya 

melakukan 

penelitian 

terhadap studi 

kasus jual 

beli lelang 

online yang 

                                                             
7 Yusuf Karuniawan, Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online dengan 

Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook), Skripsi (Surakarta: 

IAIN Surakarta, 2017) 
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dilakukan di 

situs 

balelang.com 

2. Muhammad 

Rizqi Romdon 

Analisis Fiqh 

Madzhab Syafi’i 

tentang praktik jual 

beli berbasis informa-

si dan transaksi 

elektronik 

Sama – sama 

meneliti 

transaksi jual 

beli yang 

dilakukan 

menggunakan 

alat / melalui 

elektronik 

Penulis 

melakukan 

penelitian 

lebih spesifik, 

yakni penulis 

meneliti 

mengenai jual 

beli lelang 

online dan 

melakukan 

peninjauan 

dari Hukum 

Ekonomi 

Syari’ah 

terkait 

pelaksanaan 

lelang online 

di sosial 

Media 

instagram ini, 
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sedangkan 

peneliti 

sebelumnya 

menganalisis 

praktik jual 

beli berbasis 

informasi dan 

transaksi 

elektronik 

menggunakan 

Fikih 

madzhab 

Syafi’i. 

3. Yusuf 

Karuniawan 

Pandangan Hukum 

Islam terhadap 

Praktik Jual Beli 

Online dengan sistem 

lelang (Studi Kasus 

Jual Beli Batu Mulia 

di Jejaring Sosial 

Facebook) 

Sama-sama 

meneliti 

praktik lelang 

online di 

sosial Media 

Penulis 

melakukan 

penelitian 

mengenai 

praktik lelang 

online di 

sosial Media 

yang berbeda 

dengan 

peneliti 
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sebelumnya, 

yakni penulis 

melakukan 

penelitian di 

sosial Media 

Instagram 

sedangkan 

peneliti 

sebelumnya 

melakukan 

penelitian di 

jejaring sosial 

Media 

Facebook, 

yang mana 

ada sedikit 

perbedaan 

dari 

mekanisme 

lelang online 

yang 

dilakukan di 

masing-
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masing sosial 

Media. 

 

 Dari tabel di atas, studi terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis 

berfokus pada platform sosial Media yang berbeda, serta Media yang berbeda yaitu 

menggunakan situs lelang online. Studi terdahulu yang penulis jadikan acuan juga 

hanya berfokus pada transaksi elektroniknya saja. Kemudian objek yang diteliti 

studi terdahulu juga berfokus pada jual beli batu mulia, sedangkan objek yang 

penulis angkat pada penelitian ini adalah barang-barang yang digunakan sehari-hari 

seperti smartphone, dan barang edisi terbatas. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Memberikan sedikit sumbangan gagasan pemikiran penulis dalam 

perkembangan ilmu hukum Islam atau fikih Islam khususnya dalam hal 

jual beli dalam hukum Islam serta dapat menambah referensi bagi yang 

membutuhkan. 

b. Menambah ragam perspektif dan pendapat keilmuan di bidang fikih 

terutama yang berkaitan dengan praktik lelang berbasis online di sosial 

Media Instagram, yang mungkin belum ada kajian khususnya. 

c. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam bagi 

akademisi dan praktisi sebagai petimbangan sebelum melakukan praktik 

lelang berbasis online terutama yang aktifitasnya berjalan di sosial 

Media seperti Instagram. 
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2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah penulis dapatkan dan 

pelajari pada proses perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di 

masyarakat. 

b. Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang melihat dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

mengenai lelang berbasis online (Online Auction) di platform sosial 

Media Instagram. 

F. Kerangka Berpikir 

Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa pada dasarnya, segala hukum asal 

dari segala bentuk muamalah baik jual beli, sewa menyewa, dan lainnya adalah 

halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Maka dari 

itu, hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan 

dibolehkan. 

 اأَلْصُل ِفي الُمَعاَمَلِة اإِلبَاَحُة االَّ َأْن َيُد لَّ  َدلِْيٌل َعلَى َتْحرِْيِمَها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”8 

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun 

maksud dari jual beli secara terminologis adalah transaksi penukaran selain 

dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara’ jual beli adalah pertukaran 

                                                             
8 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130. 
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harta atas dasar suka sama suka.9 Dengan demikian perkataan jual beli 

menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan 

pembeli. 

Maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang menimbulkan akibat 

hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur’an 

maupun Al-Sunnah. Islam mempertegas sahnya jual beli secara umum, dan 

melarang adanya konsep riba.  

Landasannya ada dalam al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 29 : 

  ً ََ ا وَن تِ ََج ُك ْن َت الَّ َأ ِل ِإ اِط َب اْل ْم ِب ُك َن يْ   َ ْم ب ُك َل َوا ْم وا َأ ُل ُك ْأ وا اَل َت ُن يَن آَم ا الَِّذ ي َُّه ا َأ َي
ا يم  ََِح ْم  ُك اَن ِب نَّ اللََّه َك ْم ۚ ِإ ُك َس ُف  ْ ن وا َأ ُل تُ  ْق  َ ْم ۚ َواَل ت ُك ْن َراٍض ِم  َ ْن ت  َع

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.10 

Landasan al-Qur’an dalam firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 275 : 

الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الر ِبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِ  ۚ ذَ  ِلَ  بِأَن َُّهْم 
َقاُلوا ِإنََّما اْلبَ ْيُع ِمْثُل الر ِبَا ۗ َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ِبَا ۚ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن ََ ب ِِه َفانْ تَ َهى  فَ َلُه َما 

َِ ۖ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ   َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَلى اللَّ ِه ۖ َوَمْن َعاَد َفُأولَ ِئَ  َأْصَحاُب النَّا

 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

                                                             
9 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press), hlm 40. 

10 Departermen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha 

Putra Semarang, 2006), hlm. 83.  
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diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah.11 

 

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini 

sering dikenal dengan istilah jual beli Muzayadah, yang artinya saling 

menambah. Karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang 

dilelang, dia mengatakan, man yazid? artinya “siapa yang mau menambah 

harga?”.12 

Jual beli musawamah dan jual beli muzayadah berada pada jalur 

yang sama, yaitu jual-beli melalui proses tawar-menawar dalam rangka 

mencapai harga atas suatu barang (mutsman). Karakter harga yang 

disepakati dalam jual beli musawamah dan muzayadah agak berbeda. Harga 

dalam jual beli musawamah disepakati melalui tawar menawar antara calon 

penjual dan calon pembeli. Harga yang diperoleh dalam jual beli 

musawamah adalah harga berdasarkan kesepakatan (adapun harga pasar 

hanya dijadikan sebagai acuan).13 

Jual beli Muzayadah yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi 

lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator 

kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Pada 

praktiknya, pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar 

pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila 

                                                             
11 Departermen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha 

Putra Semarang, 2006), hlm. 47. 
12 https://www.kompasiana.com/deviagustinasari/5847c6f59293738009583313/Hadits-

tentang-pelelangan?page=all (diakses tanggal 19 November 2019 pukul 20:00). 
13 Jaih Mubarok, Fikih Muamalah Maliyah Akad  Jual Beli. (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2017), hlm.129. 

https://www.kompasiana.com/deviagustinasari/5847c6f59293738009583313/hadits-tentang-pelelangan?page=all
https://www.kompasiana.com/deviagustinasari/5847c6f59293738009583313/hadits-tentang-pelelangan?page=all
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peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan 

harga dasar, tidak terjadi jual-beli dan proses penawaran dihentikan. Jika 

harga yang ditawarkan oleh penawar pertama lebih rendah dari harga yang 

ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah harga 

pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang 

paling tinggi. 

Instagram merupakan salah satu platform sosial Media yang umum 

digunakan sebagai Media transaksi jual beli, termasuk jual beli dengan 

sistem lelang. Instagram menawarkan kemudahan bertransaksi, sehingga 

banyak digunakan sebagai Media jual beli online. Praktik jual beli dengan 

sistem lelang di Instagram sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun 

lalu. Dalam paktiknya, lelang berbasis online di sosial Media Instagram ini 

memiliki syarat dan peraturan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang 

tersebut, baik penjual maupun pembeli.   

Mekanisme lelang berbasis online di sosial Media Instagram yaitu, 

penjual mengiklankan barang yang akan dijual di akun lelang di Instagram, 

kemudian pembeli melakukan penawaran harga. Setelah itu akun Instagram 

lelang akan menentukan pemenang lelang. Pembeli yang memenangkan 

lelang melakukan pembayaran dan barang akan dikirimkan kepada pembeli. 

Setelah barang diterima oleh pembeli dan di cek, uang akan dicairkan 

kepada penjual, lalu transaksi lelang tersebut selesai. 

Dari analisa di atas penulis memperkirakan bahwa pemahaman 

tentang Hukum Ekonomi Syari’ah (muamalah) dan pemahaman tentang 
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peraturan lelang online di Instagram dapat mempengaruhi perilaku penjual 

dan pembeli dalam praktik lelang berbasis online di sosial Media Instagram 

ini. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku lelang online terhadap 

peraturan lelang online, maka akan semakin sedikit permasalahan yang 

timbul akibat perilaku pelaku lelang online di Instagram. Jika digambarkan, 

hubungan antara pemahaman dan perilaku pelaku maka akan membentuk 

gambar sebagai berikut: 

  

G. Langkah Penelitian 

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup : 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan 

metode penelitian deskriptif sebagaimana telah dipaparkan dalam buku 

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik yang ditulis oleh Suharsimi 

Arikunto. Dalam buku Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik yang 

ditulis oleh Suharsimi Arikunto tersebut dipaparkan bahwa Penelitian 

Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris to describe yang berarti 
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memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau 

hal lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal 

lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk 

laporan penelitian.14 Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini 

penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu 

satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam 

hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap praktik lelang berbasis online di sosial Media Instagram. 

Penulis akan menggambarkan apa yang terjadi sesuai keadaan di masyarakat. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh melalui 

wawancara. Narasumber dari wawancara yang dilakukan oleh penulis 

terdiri dari Pemilik akun Instagram lelang online, Konsumen (dalam hal 

ini peserta lelang atau calon pembeli dan pemilik barang lelangan). 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang terdiri dari 

buku-buku terkait dengan fikih jual beli yang sudah ada, dan sumber 

                                                             
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.  
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data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa makalah, jurnal dan 

website yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

 

 

3. Jenis Data 

Jenis data yang ditemukan oleh penulis adalah data kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, Menurut Suharsimi Arikunto (2010), data kualitatif 

adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan 

benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang 

tersirat dalam dokumen atau bendanya.15 Dalam Penelitian  kualitatif ada dua 

teknik sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling) dan 

sampling waktu (time sampling).16 Sampling internal dilakukan terkait apa 

yang diteliti oleh penulis mengenai praktik lelang online di sosial Media 

Instagram dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait dengan 

praktik lelang online tersebut. Prosedut penelitian tersebut menghasilkan 

data-data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan dari narasumber. 

Data yang didapatkan penulis adalah hasil wawancara. Dengan siapa 

akan melakukan Wawancara, data hasil wawancara yang dilakukan dengan 

pelaku ba’i najasy pada lelang online di Instagram, pada pemilik akun lelang 

online di Instagram, dan pada pemilik barang yang dilelang di akun lelang 

                                                             
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2010). 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik …,hlm. 24. 
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online Instagram. Sedangkan sampling waktu adalah berapa lama penulis 

akan melakukan wawancara dengan subjek. 

Kemudian juga hasil observasi. Data hasil observasi di sini merupakan 

data yang didapat penulis dari hasil pengamatan penulis terhadap proses dan 

pelaksanaan lelang online di sosial Media Instagram. Dalam penelitian ini 

penulis berusaha memahami dan menggambarkan sesuai dengan apa yang 

dipahami dan digambarkan oleh subjek penelitian, yang hasilnya akan penulis 

tuangkan dalam bentuk tulisan. Dari penjelasan diatas maka penulis berusaha 

untuk menggambarkan: 

1) Mekanisme praktik lelang di sosial media Instagram. 

2) Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan lelang di sosial media 

Instagram. 

3) Kesesuaian pelaksanaan lelang berbasis online di sosial media 

Instagram dengan konsep jual beli lelang menurut syari’ah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek 

penelitian.17 Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu dengan 

pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada 

penelitian ini. Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam 

                                                             
17 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

hlm. 140. 



21 
 

 
 

praktik lelang berbasis online di sosial Media Instagram. Obyek pada 

penelitian ini adalah sistem yang dipakai dalam praktik lelang berbasis online 

di sosial Media Instagram. Observasi langsung ini dilakukan secara informal, 

hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan data yang murni. Melalui 

observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan apa atau siapa 

yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan 

informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang di anggap 

valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis 

lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur kepada 

pemilik akun Instagram lelang online, serta kepada penjual dan pembeli 

barang lelangan di akun Instagram lelang online. Wawancara terstruktur 

dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak 

melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai pelaku 

usaha dalam praktik lelang berbasis online di sosial Media instagram, di 

antaranya pemilik barang yang di lelang, dan pemilik akun lelang online di 

instagram, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, 

Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan di luar 

pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu. 

c. Studi Kepustakaan 
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Studi Kepustakaan (Book Survey) adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data teori-teori dari sumber 

atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian. 

5. Analisis Data 

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis 

data dengan cara sebagai berikut: 

a. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data 

yang didapatkan di lokasi penelitian.  

b. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena 

dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu 

penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil 

akhir dari penelitian. 

 


