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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini kehidupan manusa berkembangan pesat, hal ini disebabkan 

oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi 

tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang semakin cepat serta 

menciptakan berbagai kemudahan bag masyarakat dengan adanya penggunaan 

layanan internet. Layanan internet tersebut digunakan oleh semua orang hampir 

dalam semua aspek kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, hiburan, bisnis, 

maupun sosial dan budaya. Internet mampu menciptakan perubahan dalam dunia 

bisnis yang semua meruoakan bisnis konvensional sehingga berubah menjadi 

bisnis elektronik (e-bussines). Salah satu bisnis dengan sistem elektronikyang 

berkembang pesat pada saat ini adalah perdagangan elektronikatau biasa disebut e-

commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi atau melalui 

jaringan computer lainnya.  

Bisnis konvensional dilakukan dengan cara bertatap muka secara 

langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan e-commerce yaitu transaksi jual 

beli yang dilakukan melalui perantara media internet dan dapat dilakukan tanpa 

bertatap muka secara langsung serta dapat menghemat waktu dan biaya.     Untuk 



2 
 

 
 

mendukung bisnis e-commerce tersebut, diciptakanlah sebuah program aplikasi 

berbasis website yang dapat diakses melalui jaringan komputer, smartphone atau 

handphone yang dioperasikan dengan program android yang dapat mempermudah 

urusan bisnis tersebut. Bisnis online mempunyai prospek yang sangat besar pada 

saat ini, dimana semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam 

memenuhi segala kebutuan hidupnya.1 Untuk mendukung bisns online tersebut, 

telah marak berbagai aplikasi bisnis yang dapat diakses menggunakan internet. 

Transaksi jual beli online menggunakan marketplace menjadi hal yang sangat 

diminati pada saat ini. Selain mempermudah masyarakat dalam mencari barang 

yang diinginkannya, masyarakat juga bisa melihat harga yang tertera secara 

langsung, dan barang tersebut bisa langsung dikirim ke tempat pembeli. 

Salah satu marketplace yang digandrungi oleh masyarakat saat ini yaitu 

Shopee. Shopee adalah aplikasi mobile yang merupakan salah satu tempat belanja 

online yang terfokus pada platform mobile sehingga lebih mempermudah 

masyarakat dalam mencari, berbelanja, dan berjualan secara online hanya dengan 

menggunakan smarphone. Platform Shopee ini menawarkan berbagai macam 

produk dari produk bayi sampai produk untuk kalangan dewasa dan menjual pula 

berbagai macam jenis kebutuhan manusia baik dari makanan, pakaian, barang 

elektronik, dan lain sebagainya. Selain itu Shopee juga dilengkapi dengan berbagai 

jenis metode pembayaran dan layanan pengiriman yang terpercaya dan inovatif 

sehingga transaksi jual beli menjadi lebih aman, nyaman, dan praktis. 

 
1Hurriyah Badriyah, Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal, (Jakarta: Kunci 

Komunikasi, 2014), hlm. 3. 
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Dalam rangka meningkatkan pengguna layanan aplikasi Shopee, Shopee 

membuat berbagai program salah satunya yaitu Shopee Serba 10 Ribu. Program 

Shopee Serba 10 Ribu ini dilakukan dengan cara diundi, dimana semua barang 

yang akan diundikan ditawarkan dengan harga Rp.10.000, baik berupa barang 

elektronik, kendaraan roda dua maupun roda empat, dan peralatan rumah tangga 

lainnya. Mekanisme dari program undian berhadian Shopee Serba 10 Ribu ini 

cukup sederhana, pengguna aplikasi Shopee yang ikut serta dalam program Shopee 

Serba 10 Ribu terlebih dahulu harus memilih hadiah yang diinginkan. Hadiah 

tersebut setiap harinya akan berbeda dan dapat dipilih selama program tersebut 

berlangung. Setelah memilih hadiah yang diinginkan, tahap selanjutnya yaitu 

melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000 yang bisa dilakukan melalui Virtual 

Account, ShopeePay, Indomaret, dan Alfamart. Pengumuman pemenang akan 

diumumkan setiap pukul 13.00 WIB melalui aplikasi dan notifikasi Shopee. 

Penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi.2 

Hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang 

lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.3Sedangkan untuk 

undian di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa undian sama dengan 

lottre. Undian berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang didalamnya 

mengandung unsur pengundian nasib. Sedangkan di dalam Islam perilaku atau 

kegiatan yang mengandung unsur mengundi nasib tidak diperbolehkan. Adanya 

 
2https://shopee.co.id/, Diakses pada Senin, 2 Desember 2019, pukul 19.00 WIB. 
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 211. 

https://shopee.co.id/
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undian berhadiah menyebabkan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum 

jelas, sehingga didalamnya terdapat unsur gharar. 4 

Gharar dari segi bahasa menunjukan kata benda yang bersifat pasif atau 

lazim karena menunjukan akibat, yaitu ketidakjelasan (jahalah), dan terkadang 

digunakan kata ghurur (yang menunjukan sangat tidak jelas), sedangkan yang 

menunjukan sifat aktifnya adalah taghrir. Gharar secara bahasa mempunyai 

beberapa arti diantaranya khid’ah yang berarti penipuan, khathar yang berarti 

risiko, dan jahalah yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian.5Selain 

mengandung unsur ketidakpastian, dalam undian berhadiah juga mengandung 

undur untung-untungan atau maisir. Dengan terkandungnya unsur gharar dan 

maisir, maka undian berhadiah dapat dikategorikan kepada salah satu bentuk 

perjudian. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. AL-Maidah (5 : 90-91) sebagai berikut:  

 

ْن َعَمِل الشَّْيٰطنِ  ا اِنََّما الَخْمُر َوالَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزَْلُم ِرْجٌس  م ِ  فَاْجتَنِبُْوهُ ٰيٰٓاَيَُّها الَّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

(  ٩٠لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْوَن )   

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) 

itu agar kamu beruntung.”6 

 

 
4 Muhammad Sholahudin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), hlm 23. 
5 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 191. 
6https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90, diakses pada 12/05/2020 pukul 13.20 WIB. 

https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90
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ْلبَْغَضآَٰء فِى اْلَخْمِرَواْلَمْيِسِر َويَُصدُُّكْم َعْن ِذْكِرهللاِ اِنََّمايُِرْيدُ الشَّْيٰطُن اَْن يُّْوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َوا

ْنتَُهْوَن )  ٰلوةِ فََهْل اَْنتُْم  مُّ ( ٩١َوَعِن الصَّ  

“Dengan (minuman keras dan judi) itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antaramu dan menghalang-halangi kamu dari 

mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu berfikir?”7 

 

Praktik yang terjadi pada program undian berhadiah Shopee Serba 10 

Ribu ini, pengguna shopee mensyaratkan pengguna untuk melakukan pembayaran 

terlebih dahulu agar ia bisa diundi untuk memenangkan hadiah tertentu. Dengan 

kata lain, seorang peserta undian Shopee Serba 10 Ribu harus mengeluarkan biaya 

mengakibatkan ia untung atau rugi yang mengandung ketidakpastian bagi peserta 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam menarik minat komsumen, pihak Shopee memuat suatu program 

baru berupa Shopee Serba 10 Ribu, dimana program tersebut dilakukan dengan 

cara memilih barang yang diinginkan, kemudian membayar terlebih daulu barang 

tersebut sebesar Rp.10.000 agar dapat mengikuti undian tersebut. selanjutnya 

penentuan pemenang akan dilakukan dengan cara diundi. Dengan kata lain, peserta 

tersebut harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk menentukan apakah 

ia akan mendapatkan untung atau rugi yang belum pasti. Sedangkan menurut 

Islam, segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharah dan 

 
7https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-91, diakses pada 12/05/2020 pukul 13.20 WIB. 

https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-91
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maisir tidak diperbolehkan. Dari rumusan permasalahan tersebut dapat diturunkan 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme undian berhadiah Shopee Serba 10 Ribu pada 

aplikasi Shopee? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap unsur maisir dalam 

mekanisme Shopee Serba 10 Ribu pada aplikasi Shopee? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan diatas, maka tujuan 

yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme undian berhadian Shopee Seba 10  Ribu 

pada aplikasi Shopee. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap unsur maisir dalam 

mekanisme Shopee Seba 10 Ribu pada aplikasi Shopee. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum ekonomi 

syariah, khususnya mengenai hukum melakukan undian berhadiah dan 

bertansaksi yang benar menurut syariah Islam. 

b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fiqih, terutama tentang ukum 

undian berhadiah, baik secara teoritis maupun praktis. 
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c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam 

bagi akademis dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam berbisnis 

yang benar menurut syariah Islam. 

 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Mencari kesesuaian antara teori yang didapat di bangku perkuliahan 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

b. Bagi individu yang melakukan penelitian, diharapan dapat memberikan 

tambahan ilmu dan mengetahui hukum dari melakukan undian 

berhadiah. 

c. Bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran 

mengenai hukum melakukan undian berhadiah dan cara transaksi yang 

benar menurut syariah. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu 

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis sempat meninjau 

beberapa skripsiterdahulu yang memuat penelitian tentang praktik undian 

berhadiah. Adapun studi terdahulu yang ditinjau oleh penulis diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Abdul Cholic  dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2008. 
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b. Fitriyasa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung tahun 2014. 

c. Kafit Hidayatulloh dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

tahun 2019. 

d. Arya Pandu Swakanca dari Jurusan Hukum Ekonomi SyariahFakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. 

e. Jurnal milik Wahyu Abdul Jafar dari Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu tahun 2019. 

 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan dengan Skripsi Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 Abdul Cholic Analisis 

Pendapat 

Yusuf 

Qardhawi 

Tentang 

Persamaan yang 

terdapat dalam 

skripsi tersebut 

dengan yang akan 

penulis teliti adalah 

dari segi 

pembahasannya 

Perbedaannya 

terdapat dari segi 

pembahasan secara 

keseluruhan. Dalam 

skripsi tersebut 

membahas 

mengenai undian 
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Undian 

Berhadiah.8 

yaitu mengenai 

undian berhadiah. 

berhadiah hanya 

menurut pandangan 

dari Yusuf 

Qardhawi saja, 

yang didalamnya 

menyimpulkan 

bahwa Yusuf 

Qardhawi 

mengharamkan 

undian berhadiah 

tersebut karena itu 

merupakan 

perbuatan judi atau 

mendekati kepada 

perbuatan judi yang 

mana judi sendiri 

merupakan 

perbuatan yang 

diharamkan dalam 

Islam. Sedangkan 

yang akan penulis 

 
8Abdul Choliq, Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah, 

(Semarang: 2008). 
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teliti yaitu undian 

berhadiah yang 

terdapat dalam 

aplikasi Shopee 

dipandang dari 

fiqih muamalah. 

2 Fatriyasa Pelaksanaan 

Undian 

Berhadiah 

dalam Akad 

Wadi’ah 

Tabungan 

BRI Syariah 

pada Program 

Promo Hujan 

Emas di Bank 

BRI Syariah 

KCP Buah 

Batu 

Bandung.9 

Persamaan yang 

terdapat dalam 

skripsi tersebut 

dengan yang akan 

penulis teliti yaitu 

sama-sama 

membahas 

mengenai undian 

berhadiah menurut 

perspektif Islam. 

Perbedaan ysng 

terdapat dalam 

skripsi tersebut 

dengan yang akan 

penulis teliti yaitu 

skripsi tersebut 

mengenai hukum 

dari undian 

berhadiah yang 

terdapat dari sebuah 

akad. Selain itu 

skripsi tersebut 

meneliti tentang 

undian berhadiah 

dalam salah satu 

 
9Fitriyasa, Pelaksanaan Undian Berhadiah dalam Akad Wadi’ah Tabungan BRI Syariah 

pada Program Promo Hujan Emas di Bank BRI Syariah Buah Batu Bandung, (Bandung: UIN SGD, 

2014). 
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program promo 

yang 

diselenggarakan 

oleh Bank BRI 

Syariah KCP Buah 

Batu, dan 

didalamnya 

menyimpulkan 

bahwa program 

undian berhadiah 

yang 

diselenggarakan 

telah sesuai dengan 

fiqih dan fatwa dan 

telah memenuhi 

syarat dan 

rukunnya, undian 

berhadiah yang 

dilaksanakan 

diberikan kepada 

para nasabah yang 

meningkatkan 

jumlah saldo 
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tabungan yang 

dimilikinya, dan 

undian berhadiah 

tersebut tidak 

termasuk kedalam 

maisir karena 

didalamnya tidak 

ada unsur atau 

kriteria dari maisir. 

Sedangkan yang 

akan penulis teliti 

adalah undian 

berhadiah yang 

terdapat pada 

program yang 

diselenggarakan 

oleh aplikasi 

Shopee. 

3 Kafit 

Hidayatulloh 

Analisis 

Hukum Islam 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Undian 

Persamaan antara 

skripsi tersebut 

dengan yang akan 

penulis teliti 

terdapat pada 

Perbedaan yang 

terdapat pada 

skripsi tersebut 

yaitu berbeda 

dalam segi 
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Berhadiah di 

Aplikasi 

Bukalapak.10 

pembahasan yang 

diambil yaitu 

mengenai undian 

berhadiah. 

Persamaan disini 

juga terdapat dalam 

hal mekanisme 

awal dari undian 

berhadiahnya, 

dimana para peserta 

diharuskan untuk 

membayarkan 

sejumlah uang 

terlebih dahulu. 

analisisnya karena 

skripsi tersebut 

dianalisis menurut 

Hukum Islam, dan 

didalamya 

menyimpulkan 

bahwa undian 

berhadiah yang 

dilaksanakan 

tersebut termasuk 

kedalam perbuatan 

judi yang karena 

para peserta 

diharuskan untuk 

membayar 

sejumlah uang yang 

telah ditentukan 

nominalnya 

terlebih dahulu, 

sedangkan undian 

yang benar menurut 

 
10Kafit Hidayatullah, Analisis Hukum Islamm Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah 

di Aplikasi Buka Lapak, (Surabaya: 2018). 
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Islam yaitu hadiah 

diberikan oleh 

sponsor tanpa harus 

membayarkan 

sejumlah uang 

terlebih dahulu. 

Sedangkan yang 

akan penulis teliti 

yaitu dianalisis 

menurut perspektif 

fiqih muamalah 

yang cakupannya 

lebih sempit dari 

hukum Islam, 

meskipun ada 

kesamaan 

mekanisme awal 

tetapi terdapat 

perbedaan dimana 

undian berhadiah 

Shopee Serba 10 

Ribu uang yang 

dibayarkan akan 
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dikembalikan di 

akhir permainan.. 

Perbedaan lain 

yaitu terdapat pada 

tempat 

penelitiannya, 

skripsi tersebut 

meneliti undian 

berhadiah yang 

dilaksanakan oleh 

aplikasi Bukalapak, 

sedangkan yang 

akan penulis teliti 

adalah undian 

berhadiah yang 

terdapat dalam 

salah satu program 

yang dilaksanakan 

oleh aplikasi 

Shopee. 

4 Arya Pandu 

Swakanca 

Undian 

Berhadiah di 

BMT 

Persamaan antara 

skripsi tersebut 

dengan yang akan 

Perbedaannya 

terletak pada 

mekanisme undian 
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Amanah 

Ummah 

Kartasura 

dalam 

Perspektif 

Hukum 

Islam. 11 

penulis teliti 

terdapat pada 

pembahasan yang 

diambil yaitu 

mengenai undian 

berhadiah dalam 

Islam. 

berhadiahnya, 

dalam skripsi 

tersebut undian 

berhadiah 

dilakukan tanpa 

harus membeli 

kupon atau 

membayar uang 

terlebih dahulu, 

sedangkan dalam 

penelitian yang 

akan penulis 

lakukan undian 

berhadiah 

dilakukan dengan 

mengharuskannya 

calon peserta 

undian untuk 

membayar uang 

sebesar 10.000 

terlebih dahulu. 

 
11Arya Pandu Swakanca, Undian Berhadiah di BMT Amanah Ummah Kertasurya Dalam 

Perspektif Hukum Islam, (Surakarta: FAI, 2019). 
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Perbedaan lain 

terdapat pada segi 

analisis dan 

pelaksana undian 

berhadiah itu 

sendiri, dalam 

skripsi tersebut 

penelitian 

dilakukan dengan 

menggunakan 

perspektif hukum 

Islam dan 

dilaksanakan oleh 

BMT Amanah 

Ummah Kartasura 

sedangkan yang 

akan penulis teliti 

yaitu menggunakan 

perspektif fiqih 

muamalah dan 

diselenggarakan 

oleh aplikasi 

Shopee. 
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5 Wahyu Abdul 

Jafar 

Undian 

Berhadiah 

Alfamart di 

Kota 

Bengkulu 

dalam 

Perspektif 

Hukum 

Islam. 12 

Persamaan antara 

skripsi tersebut 

dengan yang akan 

penulis teliti 

terdapat pada 

pembahasan yang 

diambil yaitu 

mengenai undian 

berhadiah dalam 

Islam. 

Perbedaannya 

terletak pada pihak 

penyelenggara dan 

analisis yang 

digunaan yaitu 

dalah jurnal 

tersebut undin 

berhadiah yang 

dilakukan dianalisis 

dengan 

menggunakan 

perspektif hukum 

Islam dan 

dilaksanakan oleh 

pihak Alfamart, 

yang mana di 

dalamnya 

menyimpulkan 

bahwa hokum dari 

undian berhadiah 

tersebut adalah 

 
12Wahyu Abdul Jafar, Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif 

Hukum Islam, (Bengkulu: IAIN, 2019). 
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halal apabila undian 

berhadiah murni 

dijadikan hadiah 

tanpa ada syarat 

finansial untuk 

membeli produk 

tertentu atau untuk 

membayarkan uang 

sejumlah kisaran 

tertentu, dan 

sebaliknya 

hukumnya haram 

apabila didalamnya 

terdapat syarat 

finansial. 

Sedangkan yang 

akan penulis teliti 

yaitu penelitian 

dilakukan dengan 

menggunakan 

perspektif fiqih 

muamalah dan 

program 
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diselenggarakan 

oleh pihak Shopee.  

 

 

 

 

2. Kerangka Teori 

Di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa undian sama 

dengan lottre yaitu nasib atau peruntungan. Undian berhadiah barang atau uang 

dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya, menang atau kalah 

sangat tergantung pada perundian.13 Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian, undian adalah tiap-tiap kesempatan 

yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat 

tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan 

diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan 

jalan undi atau dengan cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat 

dipenuhi oleh peserta sendiri. 

Jenis-jenis undian itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis menurut 

pendapat dari Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Undian tanpa syarat, seperti dibagikannya kupon untuk menarik 

pengunjung tanpa pengungjung tersebut harus mengeluarkan 

sejumlah uang atau membeli suatu barang terlebih dahulu. Kemudian 

dilakukan penarikan undian yang disaksikan secara langsung oleh 

pengunjung. Maka bentuk undian tersebut adalah boleh. 

b. Undian dengan syarat membeli barang, undian ini hanya bisa diikuti 

oleh orang-orang tertentu yang telah membeli suatu barang tertentu 

yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. 

 
13Kuttbuddin Aaibak, Kajian Fiqik Kontemporer, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 38. 
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c. Undian dengan mengeluarkan biaya, yaitu undian yang hanya bisa 

diikutu oleh pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat yaitu 

dengan mengeluarkan atau membayarkan sejumlah uang terlebih 

dahulu.14 

 

Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hadiah 

merupakan pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), 

(kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).15 Sedangkan menurut 

istilah, hadiah adalah pemberian berupa uang, barang, ataupun jasa yang 

dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam 

perdagangan.16Menurut Imam Syafi’i, hadiah adalah pemberian kepada orang 

lain dengan maksud untuk memiliki sebagai bentuk penghormatan. Hadiah 

selalu dikaitkan dengan hibah karena memiliki makna yang sama. Dapat 

dikatakan pula bahwa hadiah merupakan bagian dari hibah. 17 

Menurut Zakariyya Al-Anshari, hadiah yaitu: 

 

 )اَْلَهِديَةَ َوِهَي( تَْمِلْيُك )َمايُْحَمَل( أَْي يُْبعََث )َغاِلبًا( بََِلِعَوٍض إِلَى الَُمْهدَى إِلَْيِه )إكراما(

“Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang 

umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”18 

 
14Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, Studi Syar’I tentang Beberapa Muamalat 

Kekinian: Beberapa Hukum Berkaitan dengan Undian, (Majalah An-Nashihah Vol. 8, 2005), hlm. 

39. 
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.3 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), hlm. 380. 
16http://www.jejakpendidikan.com, Diakses pada Rabu, 11 Desember 2019, Pukul 08.00 

WIB. 
17Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 19. 
18 Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’I, Asnal Mathalib, Juz 5 (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah), hlm 566. 

http://www.jejakpendidikan.com/
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Dari pengertian tersebut dapat dipahami perbedaan antara hadiah 

dengan hibah yaitu dalam segi tujuannya. Maknanya yaitu bahwa hibah 

diberikan murni tamba mengharapkan imbalan, sedangkan hadiah bertujuan 

untuk memuliakan.Menurut Imam Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali, 

apabila ditinjau dari segi manfaat dan madharatnya, undian berhadiah dibagi 

menjadi dua macam membagi undian berhadiah menjadi dua macam yaitu 

undian yang mengandung madharat dan undian yang tidak mengandung 

madharat dengan penjelasan sebagai berikut:19 

a. Undian yang tidak mengandung madharat atau tidak mengakibatkan 

kerugian 

Dalam hal ini pemenang undian hanya memenangkan undian 

berupa hadiah tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak mana pun. Dengan 

kata lain pemenang undian memenangkan hadiah sedangkan pihak lain 

tidak memenangkan apa-apa, namun pihak yang tidak memenangkan 

hadiah tersebut tidak pula mendapatkan kerugian dari segi finansial. 

b. Undian yang mengandung unsur madharat atau mengakibatkan 

kerugian 

Undian jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu undian yang 

menimbulkan kerugian secara finansial bagi para pihak, dan undian yang 

hanya menimbulkan kerugian berupa kerusakan mental bagi pelakunya. 

Undian yang hanya menimbulkan kerusakan mental terjadi ketika manusia 

 
19 Abdul Aziz Dahlan, etal., Ensiklopedia Hukum Islam Cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar 

Baruvan Hoeve, 1997), hlm. 1869. 
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menggantungjan nasib, rencana, pilihan, dan aktivitasnya dengan 

mengundi nasib, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya 

diri, tidak realistis, dan apabila dia tidak memenangkan undiannya maka 

akan menimbulkan kekecewaan dan rasa iri. Sedangkan undian berhadiah 

yang menimbulkan kerugian finansial bagi para pihak yang melakukannya 

terjadi karena adanya unsur spekulasi atau untung dan rugi, yakni salah satu 

pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain mendapatkan 

kerugian. Pihak yang mendapat kerugain dalam hal ini lebih banyak dari 

pada yang mendapat keuntungan, karena dari sekian ratus atau sekian ribu 

orang yang mengikuti undian berhadiah, yang akan memenangkannya 

hanya satu orang.  

Yusuf Qardhawi menjelaskan ada tiga jenis undian berhadiah, 

diantaranya adalah sebagai berikut:20 

a. Bentuk yang diperbolehkan syariah 

Bentuk yang diperbolehkan oleh syariah adalah hadiah-hadiah 

yang disediakan untuk memotifasi dan mengajak kepada peningatan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh.  

b. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan 

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah dengan 

menggunakan kupon yang dijual pada harga tertu, baik banyak maupun 

 
20

Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah, Terj. Abdul Hayii Al-Kattani, dkk, 

Fatwa-Fatwa Kontemporer, Cet., (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 499. 
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sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam 

memperoleh hadiah yang disediakan. 

c. Bentuk yang masih diperselisihkan 

Bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya adalah kupon 

undian yang diberikan kepada pelanggan karena membeli sesuatu, seperti 

yang terjadi pada sebuah toko, pom bensib, atau yang mengikuti 

pertandingan bola dengan membayar tiket masuk yang disertai pemberian 

kupan. 

Dalam program undian berhadiah tersebut tidak ada kepastian apakah 

orang yang telah mengeluarkan sejumlah dan auntuk mengikuti undian tersebut 

akan menang atau kalah. Dengan kata lain undian berhadiah lebih dekat dengan 

unsur gharar dan maisir. Gharar yaitu segala apa yang tidak diketahui 

diperoleh atau tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikatnya atau 

kadarnya. Dengan istilah lain yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian.  

Sedangkan maisirsecara bahasa adalah undian (al-qimar) yang erarti mudah 

(kemudahan/al-suluhah), karena harta diperoleh tanpa susah payah dalam 

melakukan usaha. Al-Azhari berpendapat bahwa maisir merupakan bnda/objek 

yang dijadikan dasar dalam perjudian. Sedangkan menurut Imam Jashash 

menjelaskan bahwa maisir merupakan proses pemilikan harta melalui 

penipuan/manipulasi dan/atau untung-untungan.21 

 
21Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Pinsip-Prinsip Perjanjian,…, 

hlm. 226. 
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Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dalam satu majelis, dimana mereka akan menghadapi dua 

kemungkinan yaitu menang atau kalah. Dengan kata lain apa yang mereka 

lakukan bersifat untung-untungan atau mengadu nasib. Sedangkan menurut 

Islam segala transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut adalah tidak 

boleh, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah (5 : 90) yaitu 

sebagi berikut: 

 

ْن َعَمِل الشَّْيٰطنِ  ا اِنََّم اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزَْلُم ِرْجٌس م ِ   ٰيٰٓاَيَُّهاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

 فَاْجتَنِبُْوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْونَ 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kau mendapat 

keberuntungan.”22 (Q.S. Al-Ma’idah/5 : 90) 

 

Ayat tentang gharar juga termuat dalam surah An-Nisa (4 : 

29)sebagai berikut:23 

 

ٰٓ اَْنتَُكْوَن تَِجاَرةً اَْن تَ  ا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل اِْلَّ ا َْلتَأُْكلُْوٰٓ ْنُكْمْۗ َوَْل  ٰيٰٓاَيَُّهاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ َراٍض م ِ

ا اَْنفَُسُكْمْۗ اِنَّ هللاَ َكاَن بُِكْم  تَقْ  َرِحْيًما تُلُْوٰٓ  

 
22https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90, diakses pads 12/05/2020 pukul 13.20 WIB. 
23Yusup Azazy, Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah), (Bandung: 

Buku Daras, 2017), hlm. 23. 

https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”24 (Q.S. 

An-Nisa/4 : 29) 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian sering juga disebut dengan prosedur 

penelitian, selain itu ada pula yang menyebutnya dengan metode penlitian. 

Secara garis besar, langkah-langhah penelitian mencakup: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, 

penulis dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh 

mengenai permasalahan yang akan penulis teliti sehingga menjadi suatu 

kesatuan yang utuh. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai 

sistem pelaksanaan atau mekanisme dari undian berhadiah Shopee serba 

10.000 serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan 

program undian berhadiah shopee serba 10.000 yang di adakan oleh 

marketplace Shopee tersebut. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang didapat untuk penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

 
24https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29, diakses pada 11/05/2020 pukul 18.52 WIB. 

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari 

hasil pengamatan lapangan serta hasil wawancara dengan tiga orang 

pengguna aplikasi Shopee yang mengikuti program Shopee Serba 10 Ribu 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Syarat dan Ketentuan Shopee Serba 10 Ribu. 

2) Hasil wawancara. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap yang terdiri 

dari informasi-informasi yang didapat dari beberapa buku yang dijadikan 

literatur dalam penelitian ini, serta sumber data lainnya baik berupa 

catatan, makalah, jurnal, skripsi terdahulu, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan objek penelitian ini. 

 

3. Teknis Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian ini diantaranya yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan 

informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap 

valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan yang akan 
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penulis ajukan teratur dan tidak melebar kepada pertanyaan yang tidak 

dibutuhkan untuk penelitian ini. Sedangkan wawancara tidak terstruktur 

berfungsi sebagai pelengkap, karena dimungkinkan adanya pertanyaan lain 

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis 

berencana untuk melakukan wawancara dengan beberapa pihak pengguna 

layanan aplikasi yang mengikuti program Shopee Serba 10 Ribu baik yang 

pernah menang undian, maupun yang belum pernah menang dalam undian 

yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Siti Baniyah sebagai pemenang program undian Shopee Serba 10 

Ribu. 

2) Yuli Rahmawati dan Bella Afnia sebagai peserta yang belum pernah 

menang program undian Shopee Serba 10 Ribu. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan seta keterangan 

yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakann untuk 

mengumpulkan data yang selanjutnya menjadi bahan telaah.25 Dokumtasi 

ini akan penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber 

dan dari buku-buku, jurnal, internet, serta karya tulis lainnya yang 

berunbungan dengan undian berhadiah dan program Shopee Serba 10 Ribu. 

 
25https://emprints.uny.ac.id/, Diakses pada Sabtu, 7 Desember 2019, Pukul 19.14 WIB.  

https://emprints.uny.ac.id/
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c. Studi Literatur 

Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan 

pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), 

dan tinjauan teoritis. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian 

baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.26 Pada riset pustaka 

(libraryresearch), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah pertama 

menyiapkan kerangka penelitian (research designe) akan tetapi sekaligus 

memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitian.27 Studi literature dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-

buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan materi 

atau pebelitian yang akan penulis lakukan. 

 

4. Analisis Data 

Adapun langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

yaitu menganalisis data. Analisis data tersebut dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Mengumpulkan data 

Langkah ini dilakukan dengan cara mengumulkan data dan 

informasi mengenai undian berhadiah dan program Shopee Serba 10 Ribu. 

 

 
26http://banjirembun.blogspot.co.id/penelitian-kepustakaan.html, Diakses pada Sabtu, 7 

Desember 2019, Pukul 18.30 WIB. 
27Melfianora, Penulisan Karya Tulis Ilmuah dengan Studi Literatur, (Pekanbaru:UPT 

Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian). 
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b. Mengelompokan data (Klasifikasi) 

Klasifikasi yaitu sebuah metode untuk menyusun data secara 

sistematis atau mengelompokan data-data sesuai dengan aturannya. 

Langkah ini dilakukan untuk memilih dan memilah data serta 

mengelompokan data yang telah didapatkan dari lapangan. 

c. Interpretasi 

Interpretasi data yaitu sebuah deskripsi atau ungkapan yang 

mencoba untuk menggali pengetahuan mengenai sebuah data atau 

pemikiran yang lebih mendalam. Dengan kata lain, tahap ini adalah tahap 

mendeskripsikan atau menafsirkan data-data yang telah didapat sebagai 

bahan penelitian. 

d. Menyimpulkan hasil penelitian 

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari suatu penelitian, dan 

dari hasil kesimpulan itulah akan diketahui mengenai hasil akhir dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 


