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ABSTRAK  

       Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial, 

hal ini karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari bantuan manusia yang lain. 

Bahkan jual beli termasuk pada salah satu pekerjaan yang paling mulia yang 

dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw sendiri yang merupakan 

seorang pedagang. Dalam praktik jual beli di Toidiholic Store terdapat salah satu 

sistem yaitu sistem jual beli dengan undian berbayar. Sistem jual beli undian ini 

dilakukan pada praktik jual beli sepatu limited edition dengan permintaan 

(demand) yang besar. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana praktik jual beli sepatu dengan sistem undian berbayar di 

Toidiholic Store Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik jual beli sepatu dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar 

Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual 

beli sepatu dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store dan untuk 

memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu dengan sistem 

undian berbayar di Toidiholic Store. 

       Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

reseach) yang bersifat kualitatif. Data primer dalam penelitian ini didapat secara 

langsung pada objek penelitian di lapangan yaitu pemilik dan karyawan 

Toidiholic Store serta pembeli yang melakukan pembelian sepatu dengan sistem 

undian berbayar pada Toidiholic Store, sedangkan data sekunder yang 

dipergunakan pada penelitian ini adalah data atau materi-materi yang telah lebih 

dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh pustakaan atau instansi yang 

mendukung tema pembahasan dalam penelitian. Untuk metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode 

pengolahan data dilakukan melalui cara editing, organizing dan penemuan hasil,  

sedangkan analisis data dilakukan menggunakan cara berpikir induktif. 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli 

sepatu yang dilakukan Toidiholic Store adalah praktik jual beli sepatu dengan 

sistem undian berbayar. Dikatakan undian berbayar karena kupon undian tersebut 

dijual dengan harga Rp.20.000,- per kupon. Apabila seseorang memenangkan 

undian maka ia mendapat hak untuk membeli sepatu yang ia inginkan, namun 

apabila tidak memenangkan undian maka kupon undian secara otomatis akan 

hangus. Undian ini termasuk undian yang diperbolehkan oleh hukum Islam 

karena dilakukan semata-mata agar terciptanya rasa keadilan dan mencegah 

terjadinya kericuhan serta mencegah pemborongan terhadap pembelian sepatu 

apabila dijual secara biasa atau tanpa undian. Meskipun biaya kupon undian dijual 

seharga Rp.20.000,- namun biaya tersebut masih dalam batas kewajaran sebagai 

biaya registrasi atau administrasi untuk mengadakan kegiatan undian, mengingat 

unsur kemaslahatan dalam undian ini lebih besar daripada unsur 

kemudharatannya. 
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MOTTO 

َاٰاْْلَْمُرَٰواْلَمْيِسُرَٰواْْلَْنَصاُبَٰواْْلَْزَْلُمٰرِْجٌسٰمِّْنَٰعَمِلٰالشَّْيط ِنٰٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ وْٰٓ  يٰ  اٰاَّنَّ
(٩ٓفَاْجَتِنبُ ْوُهَٰلَعلَُّكْمٰتُ ْفِلُحْوَنٰ)  

 

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

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

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, 

 jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.  

(QS. Al-Maidah (5): 90). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pemahaman makna 

yang terkandung di dalam judul skripsi ini,maka perlu adanya uraian terhadap 

makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian Berbayar (Studi Di Toidiholic 

Store Bandar lampung)”. Adapun istilah yang akan di bahas adalah sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam 

       Pada penelitian ini yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam 

adalah sebuah cara pandang umat Islam berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah rasul menyangkut tingkah laku manusia yang pada penelitian ini 

akan difokuskan pada tingkah laku manusia saat melaksanakan jual beli. 

2. Jual Beli Sepatu  

       Pada penelitian ini jual beli sepatu yang dimaksud merupakan 

Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan 

milik
1
 yang dalam posisi ini produk yang dipertukarkan adalah berupa 

barang sepatu. 

 

 

                                                           
       

1
 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 

2015),  103-104.  
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3. Sistem Undian Berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung 

       Pada penelitian ini disebutkan bahwa undian sama dengan lottere 

yaitu nasib, peruntungan.
2
 Sistem undian berbayar di Toidiholic Store 

Bandar Lampung adalah sebuah sistem yang diberlakukan oleh pihak 

Toidiholic Store bagi pembeli yang ingin membeli sepatu dengan harga 

khusus dan edisi khusus dengan syarat harus membeli kupon undian 

dengan harga yang telah ditentukan.  

      Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi 

ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli 

sepatu dengan sistem undian berbayar yang terjadi di Toidiholic Store Bandar 

Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

       Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk 

sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Bahkan 

jual beli termasuk pada salah satu pekerjaan yang paling mulia yang 

dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw sendiri yang merupakan 

seorang pedagang.
3
 

       Hukum jual beli adalah mubah (boleh), tetapi boleh atau tidaknya jual 

beli tergantung oleh syarat yang diatur dalam Islam. Oleh karena itu, jual beli 

                                                           
       

2
 Safiudin Shidik, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, (Jakarta: PT 

Intimedia Cipta Nusantara, 2004), Cet. ke-1, 379. 

       
3
 Muhammad Rizqi Romdhon,  Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi’i, (Tasikmalaya: 

Pustaka Cipasung, 2015), 11. 



3 

 

 
 

yang sah dalam Islam harus terpenuhi semua rukun dan syaratnya.
4
 Rukun 

dari jual beli yang disepakati oleh jumhur ulama adalah adanya penjual, 

pembeli, shigat (ijab-qabul), dan objek akad (Ma’qud Alaih).
5
 Saat ini jual 

beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang 

diterapkanoleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang 

mempengaruhinya, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada.  

       Di zaman yang sekarang ini kebiasaan dan trend masyarakat berubah-

ubah setiap waktunya. Bahkan, jual beli pada zaman sekarang tidak hanya 

kesepakatan kedua belah pihak kemudian terjadi pertukaran barang dengan 

uang saja. Melainkan pula terdapat tambahan mekanisme dan persyaratan 

yang harus ditempuh tiap pihak agar jual beli dapat dilaksanakan. Seperti 

yang terjadi akhir-akhir ini, dalam jual beli sepatu terdapat beberapa toko atau 

perorangan yang menjual sepatu ini bukan hanya melalui mekanisme jual beli 

biasa, melainkan menggunakan sistem tambahan bernama undian berbayar. 

Undian berbayar merupakan suatu undian untuk mendapatkan 

kesempatan membeli suatu barang yang langka dengan harga retail. Bahkan 

dalam beberapa acara terkadang harga yang ditetapkan lebih murah dari pada 

harga retailnya. Lebih jelasnya lagi, undian berbayar adalah sistem tambahan 

jual beli yang dimana penjual tidak langsung menjual barangnya kepada 

pembeli, melainkan terdapat undian terlebih dahulu kepada para calon 

pembeli yang sudah membayar biaya diawal untuk mengikuti undian tersebut. 

Sehingga, tidak setiap calon pembeli sepatu dapat diberikan kesempatan 

                                                           
       

4
 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71. 

       
5
 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2017), 10. 
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untuk membeli sepatu yang diinginkannya, melainkan calon pembeli yang 

menang undianlah yang berhak untuk membeli sepatu tersebut. Hal ini 

disebabkan karena permintaan (demand) yang sangat besar terhadap beberapa 

produk atau jenis sepatu itu sendiri, sedangkan jumlah atau stock barang yang 

memang sedikit (limited edition). 

Jual beli sepatu dengan sistem ini biasanya terdapat di dalam event-event 

tertentu. Namun, toko di Bandar lampung yaitu Toidiholic store sering 

mengadakan jual beli dengan sistem undian berbayar ini. Toidiholic store 

merupakan toko yang menjual berbagai pakaian dan sepatu anak muda, toko 

ini juga merupakan salah satu toko penyedia pakaian dan sepatu anak muda 

terbesar dan terlengkap di Bandar Lampung. 

       Berbeda dengan judi seperti biasanya, judi merupakan permainan undian 

dengan memberikan atau mempertaruhkan terlebih dahulu baik uang maupun 

barang pribadi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya belum pasti 

didapat.
6
 Sedangkan dalam undian berbayar, undian yang hanya digunakan 

untuk menentukan pihak yang boleh untuk membeli barang yang diundikan, 

jadi pihak yang menang undian hanya mendapatkan hak belinya saja, bukan 

mendapatkan barangnya secara langsung. Jadi sistem ini tidak berdiri sendiri 

seperti judi pada umumnya, melainkan tetap pada hakikat awalnya yaitu jual 

beli.  

       Dalam suatu undian berbayar ini juga terdapat adanya gabungan syarat 

dalam jual beli, yaitu pihak yang ingin mengikuti undian berbayar harus 

                                                           
       

6
 TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufik, 101 Dosa-Dosa Besar, (Jakarta : Qultum Medi, 2004), 

244. 
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mendapatkan tiket undian dengan syarat harus membayar biaya diawal atau 

registrasi. Pembahasan gabungan jual beli dengan suatu syarat ini termasuk 

kepada akad murakkabah. Akad murakkabah secara istilah adalah 

kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi 

dua akad atau lebih.
7
 Terdapat perbedaan pendapat dalam kedudukan hukum 

akad murakkabah, sejumlah hadis menunjukkan larangan penggunaan akad 

murakkabah (multi akad) ini. Namun ada pula ulama yang membolehkan 

multi akad ini, contohnya seperti Dewan Syariah Nasional. Kebolehan multi 

akad ini pun pastinya disertai dengan syarat agar tidak terdapat unsur yang 

dilarang oleh hukum Islam.
8
 

Hukum dari fenomena jual beli dengan tambahan sistem berupa undian 

berbayar ini belum pernah disinggung sebelumnya, karena fenonema jual beli 

undian berbayar ini masih tergolong baru. Belum jelas mengenai sejak kapan 

dan sejarah mengenai mulai ditetapkannya sistem ini. Namun jelas bahwa 

fenomena undian berbayar ini ada sejak baru-baru ini. Oleh karena itu, 

Penulis akan melakukan penelitian fenomena jual beli tersebut dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian 

Berbayar (Studi di Toidiholic Store Bandar Lampung)”. 

 

 

 

 

                                                           
       

7
 Ibid. 

       
8
 Ibid. 25. 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti terlebih dahulu 

menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya 

ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus 

penelitian.
9
 

       Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu  “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian Berbayar (Studi di 

Toidiholic Store Bandar Lampung)”. Oleh karena itu sub fokus penelitian 

pada skripsi ini yaitu pelaksanaan jual beli dengan sistem undian berbayar 

pada Toidiholic Store Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam 

terhadap praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem undian berbayar pada 

Toidiholic Store Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan 

masalahan yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu dengan sistem undian berbayar di 

Toidiholic Store Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu 

dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung? 

 

 

                                                           
9
 Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2017), h. 19. 
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E. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan 

tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk praktik jual beli sepatu dengan sistem undian 

berbayar di Toidiholic Store. 

2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu 

dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store. 

F. Manfaat Penelitian 

       Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat toritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran 

dalam ilmu Muamalah dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa 

dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

       Hasil penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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b. Bagi Pembaca 

       Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pembaca mengenaipengupahan yang benar dalam hukum Islam.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan mengkaji hal-

hal yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

       Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis  melakukan  

penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan 

diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam 

penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan 

penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan akan 

peneliti pergunakandalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian Shofie Nidaul Jannah pada tahun 2018 yang berjudul “Jual 

Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis Iain Purwokerto 

Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek 

jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN 

Purwokerto meliputi beberapa pihak antara lain panitia dari pengurus 

DEMA I dan mahasiswa yang telah lolos seleksi, yang kemudian menjadi 

penjual kupon, makelar yaitu ketua RT dan kosma, dan peserta (pembeli 

kupon dari mahasiswa dan masyarakat). Penjual dan pembeli di atas 
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sudah cakap hukum (dewasa), berakal, balīg dan berkemampuan 

memilih. Ijāb dan qabūl dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah 

pihak. Penjual saat mempromosikan kupon undian tidak memaksa 

pembeli dan peserta pun membeli kupon undian dan mengikuti jalan 

sehat dengan sukarela meski dengan motiv iming-iming hadiah.Objek 

jual beli pun ada wujudnya, yakni kupon yang merupakan simbol dari 

keikut-sertaan jalan sehat, yang memberi fasilitas berupa: snack, jaminan 

keselamatan dan hadiah bagi nomor kupon yang beruntung. Namun pada 

prakteknya kupon yang terjual dan masuk pada kotak undian jauh lebih 

banyak daripada peserta itu sendiri. Hal tersebut karena peserta memiliki 

motiv agar keberuntungan semakin berpihak kepadanya. Motiv ini yang 

kemudian menjadi unsur maisir, sedang sedikit banyaknya maisir dalam 

Islam tidaklah dibenarkan. Keempat, nilai tukar pengganti barang. 

Dengan melihat lebih banyaknya kupon yang terjual daripada peserta 

yang mengikuti jalan sehat, menunjukkan bahwa peserta berlaku boros. 

Sekalipun pada syarat kelima, kedua belah pihak saling suka dan saling 

rela. Demikian Praktek jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies 

Natalis IAIN Purwokerto hukumnya sah dan diperbolehkan, apabila 

unsur maisir dan boros tersebut dapat dihilangkan.
10

 

2. Penelitian Mamanda Layyinul Qulub pada Tahun 2019 yang berjudul 

“Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di Serbu Seru Bukalapak 

Menurut Pandangan Mui Kota Malang Dan Hukum Konvensional”.Hasil 

                                                           
       

10
 Shofie Nidaul Jannah “Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis Iain 

Purwokerto Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, (Purwokerto: 

IAIN Purwokerto, 2018), iii.  
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dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam transaksi jual beli berbentuk 

undian di serbu seru Bukalapak. Pihak konsumen sudah megetahui 

tentang kententua dan kosekuensi dari transaksi, praktik transaksi jual 

beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak tidak sah dikarenakan ada 

unsur dari syarat sahnya jual beli yang tidak terpenuhi. Menurut ulama 

MUI Kota Malang transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru 

bukalapak tidak sah.
11

 

3. Penelitian Salma pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum 

Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah(Studi di Tiroang 

Kabupaten Pinrang).” Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jual beli 

undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yaitu 

dengan menunjukkan bahwa mekanisme jual beli mainan wayang yang 

dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat 

Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli 

dan bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan yang sesuai dengan 

hukum Islam. Dilihat dari prinsip hukum ekonomi Islam jual beli undian 

berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang adalah tidak boleh 

dilaksanakan karena tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi 

Islam seperti ibahah, (al-haq), maslahah, dan tidak terhindar dari salah 

satu unsur dzhulm/kezaliman dan unsur lain yang diharamkan 

berdasarkan syara’. Karena, dalam praktiknya jual beli mainan wayang 

                                                           
       

11
 Mamanda Layyinul Qulub “Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di Serbu Seru Bukalapak 

Menurut Pandangan Mui Kota Malang Dan Hukum Konvensional”.  Skirpsi Jurusan Hukum 

Bisnis Syari‟ah Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), ii.   
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yang di kemas dalam bentuk undian berhadiah ini terdapat unsur judi 

(maisir) secara tidak langsung bagi kedua belah pihak.
12

 

       Dari beberapa karya ilmiah di atas tampak jelas perbedaan penelitian 

yang dilakukan penulis yaitu mengenai praktik jual beli sepatu dengan sistem 

undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung. Meskipun penelitian-

penelitian lainnya sama-sama membahas mengenai jual beli tetapi dalam 

skripsi-skripsi tersebut terdapat perbedaan di dalam transaksi-transaksinya. 

H. Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

(menggunakan metode wawancara), karena metode kualitatif ini lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan 

penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Adapun dalam memecahkan 

masalah penelitian yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

       Bila dilihat dari permasalahannya penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu sebuah penelitian yang 

dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam 

kehidupan yang sebenarnya.
13

 Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan 

secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau 

                                                           
       

12
 Salma, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di 

Tiroang Kabupaten Pinrang)”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 

(Pare Pare : IAIN Pare Pare, 2018), iii.   

       
13

 Kartini Kantono, Pengantar Metodologi Sosial, (Bandung : Madar Maju, 2006), 32. 
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observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih 

dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di 

observasikan.
14

 Peneliti  akan berusaha mengungkapkan secara faktual 

dan aktual secara sistematis mengenai praktik jual beli sepatu dengan 

sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

       Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang 

muncuk.
15

 Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, 

menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia 

dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.
16

 

       Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam 

pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat yang mempelajari 

masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk 

hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap, pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah 

fenomena.
17

 Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan 

mengambarkan apa adanya mengenai praktik jual beli sepatu dengan 

sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung. 

                                                           
       

14
 Ibid, 54. 

       
15

 Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet. 8, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press, 2001), 63. 

       
16

 Kantono, Pengantar Metodelogi Sosial..., 78. 

       
17

 Ibid. 



13 

 

 
 

2. Sumber data 

       Pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan  

masalah yang di teliti dan di kelompokan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

       Data  primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari 

informan melalui  hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan 

interview atau wawancara kepada beberapa orang yang di pandang 

mengetahui permasalahan yang di teliti.
18

 Data primer dalam studi 

lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak penjual yakni 

pemilik Toidiholic Store Bandar Lampung,  karyawan Toidiholic 

Store Bandar Lampung serta pihak pembeli yang melakukan 

pembelian sepatu dengan sistem undian berbayar. 

b. Data Sekunder 

       Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang 

sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya 

mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.
19

 Data 

sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data atau 

materi-materi yang telah lebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan 

oleh pustakaan atau instansi yang mendukung tema pembahasan 

dalam penelitian ini. 

       Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, 

yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. 

                                                           
       

18
 Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 2002), 6 

       
19

Ibid. 
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Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang 

tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

       Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pihak penjual yaitu seorang pemilik Toidiholic 

Store dan 5 orang karyawan Toidiholic Store serta pihak pembeli 

sepatu dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store yang 

berjumlah lebih kurang 200 orang disetiap event.  

b. Sampel  

       Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
20

 

Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu dan syarat-syarat yang dipilih 

sesuai dengan kriteria yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

sampel dalam penelitian ini yaitu 11 orang yang terdiri 3 orang selaku 

pihak penjual yang merupakan seorang pemilik Toidiholic Store 

Bandar Lampung serta dua orang karyawan Toidiholic Store Bandar 

Lampung dan 8 orang lainnya selaku pihak yang membeli sepatu 

dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung. 

Peneliti hanya dapat memberikan sampel 8 orang sebagai pihak yang 

                                                           
20

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

h. 105. 
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membeli sepatu dengan sistem undian berbayar karena adanya 

keterbatasan data, hal ini dalam arti Toidiholic Store tidak memiliki 

data lebih lanjut mengenai hal-hal pribadi seperti rumah pembeli dan 

lain sebagainya.  

4. Metode Pengumpulan Data 

       Terdapat tiga metode yang dipergunakan peneliti untuk dalam 

mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, 

metode tersebutdiantaraya adalah sebagai berikut ini: 

a. Wawancara (Interview) 

        Metode wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam 

keadaan saling berhadapan.
21

 Bentuk wawancara dalam penelitian ini 

adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.
22

 

        Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan 

atau pendapat dari sampel selakunarasumber penelitian.Metode 

wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan 

informasi secara akurat tentang praktik jual beli sepatu dengan sistem 

undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung, dengan 

                                                           
       

21
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT Raja Persada, 2010), 

39.  

       
22

 Ibid., 117. 
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wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari 

sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini. 

b. Observasi 

       Observasi merupakan metodeyang memfokuskan perhatian 

terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, 

menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-

kaidah yang mengaturnya.
23

 Teknik ini digunakan untuk pengumpulan 

data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui 

wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada 

penelitian ini.metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan 

peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang 

memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian.
24

 

       Observasi pastisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan 

data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang 

alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat 

berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga 

memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap 

hal-hal yang akan diteliti. Melalui  metode observasi ini peneliti dapat 

menggambarkan secara akurat mengenai praktik jual beli sepatu dengan 

sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung. 

                                                           
       

23
 Ibid., 38. 
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 Ibid. 



17 

 

 
 

c. Dokumentasi 

        Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang 

dapat berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.
25

 Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan 

dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh 

gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah Toidiholic 

Store, produk yang dijual, jumlah karyawan, struktur organiasasi dan 

sistem jual beli yang diberlakukan serta data-data lain yang dapat 

menunjang penelitian ini.  

5. Metode Pengolahan Data 

       Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan 

pengolahan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar-

benar dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Metode yang dipergunakan 

dalam proses pengolahan dataadalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara 

data yang akan dianalisis.
26

 Pada tahap ini peneliti akan melakukan 

pemeriksaan kembali terakait dengan kelengkapan, kejelasan, dan 

kesesuaian data yang diperoleh dengan data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

                                                           
       

25
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kualitatif,  (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), 

202. 

       
26

 Ibid., 243. 
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b. Organizing, yaitu melakukan penyusunan kembali data yang diperlukan 

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan 

masalah.
27

 Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data 

berdasarkan dengan kesesuiannya, sehingga data akan tersusun secara 

struktur dan sistematis. 

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh 

dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 

fakta yang ditemukan.
28

 Berdasarkan data yang terkumpul dan telah 

tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti akan melakukan 

analisis data untuk kemudian menghubungkan dengan teori sehingga 

dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan 

memperkuat agumentasi dalam pembahasan. 

6. Analisis Data 

       Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan 

secara sistematis, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, akan diorganisasikan data kedalam 

kategori, kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, untuk selanjutnya 

dilakukan sintesa, disusun kedalam bentuk pola, kemudian dipilah mana 

yang penting dan akan dipelajari serta digunakan untuk mendukung 

kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.
29
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 Ibid. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2015), 

335. 



19 

 

 
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga data yang 

diperoleh dapat berupa data tertulis, maupun lisan yang berasal dari para 

narasumber atau informan,
30

 selanjutnya data ini kemudian akan diuraikan 

agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.
31

 Data 

yang terkumpul dalam penelitian merupakan data kualitatif dan bukan 

merupakan data angka-angka melaikan data tertulis dari hasil observasi 

dan dokumentasi serta data lisan yang bersumber dari hasil wawancara. 

Data ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif analitis. Melelui metode ini data yang tersusun akan 

diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap akhir 

penarikan kesimpulan, peneliti akan menggunakan metode pendekatan 

secara induktif metode ini merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai 

dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan secara khusus, selanjutnya peneliti akan membandingkan 

antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk 

kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir. 

I. Sistematika Pembahasan 

       Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri 

dari lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan. Sebelum menempuh 

bab satu maka pertama-tama terlebih dahulu terdapat halaman sampul, halaman 

judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan originalitas, halaman motto, halaman persembahan, 

                                                           
       

30
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31

 Muhammad Abdulkadir, Penelitian Sosial, Cet. 1,  (Bandung : Citra Aditya Bandung, 

2004), 127. 
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halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman 

daftar tabel, serta daftar lampiran.  

       Pada bab I menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan subfokus penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relavan, metode penelitian dan sistematika penelitian.  

       Pada bab II ini berisikan tentang landasan teori yang berisi mengenai 

tinjauan tentang jual beli dalam Islam, Ma’isir dalam jual beli dan tinjauan 

tentang undian dalam Islam. 

       Pada bab III ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran 

umum objek penelitian yakni Toidiholic Store Bandar Lampung, pelaksanaan 

jual beli sepatu dan mekanisme undian berbayar yang dilaksankan. 

       Pada bab IV berisikan analisis mengenai Praktik Jual Beli Sepatu Dengan 

Sistem Undian Berbayar di Toidiholic Store yang kemudian kana ditinjau 

dalam pandangan hukum Islam.  

       Pada bab V berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan 

hasil penelitian serta rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan serta analisis yang dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli yang dilakukan Toidiholic Store adalah praktik jual beli 

pada umumnya. Namun dalam jual beli sepatu, Toidiholic Store memiliki 

salah satu program atau sistem yaitu sistem undian berbayar. Sistem 

undian ini dilakukan karena permintaan (demand) yang sangat besar 

terhadap beberapa produk sepatu itu sendiri, dimana produk sepatu 

tersebut dijual Toidiholic Store dengan harga yang sesuai dengan harga 

asli toko (retail), sedangkan jumlah atau stok sepatu sedikit (limited 

edition). Oleh karena itu untuk mengatasi kericuhan serta mencegah 

adanya pemborongan terhadap pembelian sepatu maka dilakukan undian 

dengan syarat harus membeli kupon undian senilai Rp.20.000,- per 

kupon, serta satu orang hanya diperbolehkan membeli satu kupon. 

Apabila seseorang memenangkan undian maka ia mendapat hak untuk 

membeli sepatu yang ia inginkan, namun apabila tidak memenangkan 

undian maka kupon undian secara otomatis akan hangus. 

2. Menurut tinjauan hukum Islam praktik jual beli sepatu pada Toidiholic 

Store adalah praktik yang diperbolehkan. Hal ini karena praktik jual beli 

sepatu tersebut merupakan praktik jual beli dengan cara undian berbayar 

yang dilakukan agar terciptanya rasa keadilan dan mencegah terjadinya 
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kericuhan serta mencegah pemborongan terhadap pembelian sepatu 

apabila dijual secara biasa tanpa undian. Meskipun biaya kupon undian 

ini dijual seharga Rp.20.000,- namun biaya tersebut digunakan untuk 

keperluan dalam menyelenggarakan acara undian, seperti keperluan 

dalam hal izin keramaian, keamanan, kenyamanan pembeli serta untuk 

keperluan sarana prasarana lainnya. Untuk itu biaya registrasi ini masih 

dalam batas kewajaran sebagai biaya registrasi atau administrasi dalam 

mengadakan kegiatan undian, mengingat unsur kemaslahatan dalam 

undian ini lebih besar daripada unsur kemudharatannya. 

B. Rekomendasi  

      Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas tentang praktik 

jual beli sepatu dengan sistem undian pada Toidiholic Store Bandar 

Lampung, Maka penulis akan memberikan beberapa saran atau rekomendasi 

yang mungkin dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Toidiholic Store Bandar Lampung sebaiknya melakukan jual beli 

sepatu dengan sistem undian dimana kupon undian tersebut tidak dijual 

atau diberikan secara gratis. 

2. Kepada seluruh masyarakat hendaknya lebih memahami lagi mengenai 

undian agar dapat membedakan mana undian yang diperbolehkan dan 

mana yang tidak, apalagi pada zaman sekarang sistem undian sangat 

sering dijumpai. Hal ini agar kita sebagai masyarakat khususnya umat 

muslim terhindar dari undian yang dilarang oleh hukum Islam. 
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