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ABSTRAK 

 Jual beli pada zaman sekarang itu sangatlah mudah sekali 

apalagi di zaman sekarang perkembangan teknologi sangatlah cepat 

bahkan perkembangan teknologi sangat berpengaruh penting dalam 

arus bisnis hal tersebut dimanfaatkan bagi pelaku bisnis dalam 

memasarkan barang daganganya dengan sistem online baik melalui 

media sosial maupun online store. Dalam kasus ini berbeda dengan 

jual beli pada umumnya di mana yang menjadi objek jual belinya 

adalah Kartu ATM beserta Buku Tabungannya. Kartu ATM yang 

diperjualbelikan tersebut bisa saja disalahgunakan oleh pembeli untuk 

melakukan transaksi judi online. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli kartu ATM dan 

Buku Tabungan di Grup Facebook Rekening Bersama Jual Beli 

Online?, Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli 

kartu ATM dan Buku Tabungan di Grup Facebook Rekening Bersama 

Jual Beli Online? . 

 Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian 

lapangan (field research) dan sifatnya deskriptif analisis, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara pada penjual 

dan pembeli Kartu ATM dan Buku Tabungan selanjutnya data yang 

dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan hukum Islam secara 

kualitatif dan dikaji dengan pola berfikir induktif yang berasal dari 

fakta-fakta ataupun peristiwa yang bersifat khusus yang ditarik 

generalisasi secara umum.     

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama dalam 

praktiknya jual beli Kartu ATM dan Buku Tabungan di Grup 

Facebook Rekening Bersama Jual Beli Online tidak diperbolehkan 

untuk di perjualbelikan karena ditakutkan timbul berbagai macam 

masalah penyalahgunaan seperti digunakan untuk transaksi judi 

online, Penipuan Online, Untuk menampung uang dari hasil kejahatan 

serta penyalahgunaan data pribadi maupun hal-hal yang dapat 

merugikan salah satu pihak. Kedua orang yang menjual kartu ATM 

dan buku tabungannya itu mempunyai alasan dikarenakan sedang 

membutuhkan uang secara cepat dan kartu ATM dan buku 

tabungannya tidak terpakai lagi. Sedangkan alasan orang yang 

ii 



  

 

membeli kartu ATM dan buku tabungan dikarenakan pembeli tidak 

mau repot-repot mengantri di bank untuk membuat kartu ATM dan 

buku tabungan yang dianggap mereka lebih praktis dan cepat, adapun 

yang menjadi alasan lain yaitu belum memiliki KTP yang merupakan 

syarat utama pembuatan ATM dan buku tabungan dan dan rata-rata 

orang yang membeli kartu ATM dan buku tabungan ingin 

dipergunakan bermain judi online, untuk segala urusan transfer baik 

itu bermain trading, jual beli saham, ataupun urusan tranfer lainnya. 

Ketiga dalam hukum Islam jual beli kartu ATM dan buku tabungan di 

grup facebook Rekening Bersama Jual Beli Online dalam praktiknya 

itu tidak dibenarkan dikarenakan lebih banyak timbul kemudharatan 

dibandingkan dengan kemaslahatan karena ditakutkan kartu ATM dan 

buku tabungan dipergunakan untuk Judi Online, Penipuan Online, 

Menampung uang hasil kejahatan yang dapat merugikan salah satu 

pihak maka menurut rukun dan syaratnya jual beli kartu ATM dan 

buku tabungan tidak sah karena bertentangan dengan syariat hukum 

Islam yang di dalamnya terdapat unsur membawa kepada perbuatan 

maksiat. 
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 ﴿92ء :ٓ  اَلنَِّسا﴾ 

“Hai orang-orang 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” 

(QS. An-Nisa (4): 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

        Guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta 

memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Maka perlu 

diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat 

dalam judul skripsi ini yaitu: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah dan Sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua 

yang beragama Islam. Hukum Islam juga bermakna 

sekumpulan aturan yang bersumber pada nash (Al-Qur‟an dan 

Hadis) dan juga ijtihad dari Mujtahid.
2
 

3. Kartu Automatic Teller Machine (ATM) adalah alat 

pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk 

melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana di 

mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan 

mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada 

bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk 

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.
3
  

4. Buku Tabungan yakni buku yang berisikan catatan mengenai 

banyaknya uang yang ditabung di bank atas nama penabung. 

       Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat difahami 

bahwa pengertian dari “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual 

Beli Kartu Automatic Teller Machine (ATM) dan Buku 

Tabungan (Studi di Grup Facebook Rekening Bersama Jual Beli 

                                                           
1
Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 59. 
2Daud Muhammad, Hukum Islam (Surakarta: Gramedia,2001), 5. 
3
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syaria-Produk produk dan Aspek 

Hukumnya (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 454. 



 

 

2 

Online)” adalah memberikan gambaran terkait dengan praktik 

jual beli kartu ATM dan Buku Tabungan di Grup Facebook 

Rekening Bersama Jual Beli Online dilihat dari persepektif 

Hukum Islam. 

B. Latar Belakang Masalah 

       Fiqih Muamalah atau dikenal sebagai Hukum Perdata Islam 

adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban 

perseorangan di kalangan warga negara Indonesia yang menganut 

agama Islam.
4
 Kata Muamalah merupakan masdar dari kata 

„amala - yu‟amilu - mu‟amalatan yang artinya saling bertindak, 

saling berbuat, saling mengamalkan. Jadi Fiqih Muamalah 

ketentuan Hukum Islam yang mengatur hubungan antara orang-

perorangan. Adapun istilah Fiqih Muamalah Kontemporer adalah 

serangkaian aturan Hukum Islam yang mengatur pola akad atau 

transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi 

pada masa sekarang atau saat ini.
5
 

       Jual beli merupakan kegiatan yang terkait dengan Fiqih 

Muamalah, jual beli (al-bai‟) secara etimologi atau bahasa adalah 

pertukaran barang dengan barang (barter). Sedangkan secara 

terminologi jual beli menurut Imam Hanafi bahwa jual beli 

adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau 

tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara 

nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi 

masing-masing pihak.
6
 Adapun hukum dasar jual beli adalah 

mubah (boleh) hal ini sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah 

ayat 275 Allah SWT, berfirman:  

                   

                          

                                                           
4A Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum 

Keluarga dan Bisnis (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2019),  5.  
5Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer (Depok: PT RajaGrafindo 

Persada, 2018),  7. 
6Ibid., 21.  
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           ﴿:972البقرة﴾ 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan 

dari tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka 

mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

(QS. Al-Baqarah (2):275) 

 Selain itu, dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ Ayat 29 Allah 

SWT, berfirman: 

                      

                     

    ﴿ َ92ء :ٓ  لنَِّساا﴾ 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa‟ (4): 29). 

        Pada dasarnya hukum jual beli itu mubah akan tetapi Nabi 

Muhammad saw melarang perdagangan dan pertukaran yang 

bertentangan dengan syariat hukum Islam dikarenakan beberapa 

sebab yaitu: 



 

 

4 

1. Karena ada usaha untuk membantu atau membawa kepada 

perbuatan maksiat.  

2. Karena adanya unsur penipuan.  

3. Karena adanya unsur paksaan.   

4. Karena adanya perbuatan zalim oleh sebab salah satu pihak 

yang sedang mengadakan perjanjian.
7
  

       Dalam jual beli harus terpenuhi antara rukun dan syarat jual 

beli agar jual beli dianggap sah berdasarkan hukum syara. 

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli yaitu : 

1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli). 

2. Shighat (lafal ijab qabul).  

3. Barang yang diperjualbelikan.  

4. Nilai tukar penggantian barang.
8
                                        

Adapun syarat dalam jual beli 

1. Pihak yang berakad di mana pihak yang melakukan transaksi 

jual beli harus lebih dari satu pihak yaitu kedua belah pihak 

harus baligh atau mumayyiz, berakal, melakukan transaksi jual 

beli dengan kehendaknya sendiri sendiri (bukan dipaksa), 

serta penjual dan pembeli harus cakap dalam melakukan 

transaksi (mukallaf). 

2. Barang jualan atau objek jual beli yaitu sesuatu yang 

diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual dan diketahui sifatnya 

oleh pembeli yang di mana objek jual beli harus memenuhi 

syarat di antaranya: Suci bukan lah barang atau benda yang 

digolongkan najis dan haram, Membawa manfaat, Barang atau 

benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan 

akad.  

       Jual beli dianggap tidak sah apabila dalam jual beli terdapat 

unsur untuk membantu atau membawa kepada perbuatan yang 

mengandung unsur maksiat sebagaimana yang sudah dilarang 

oleh Nabi Muhammad saw, baik barang itu bermanfaat bagi 

                                                           
7Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih 

Bahasa H. Muamal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003),  351. 
8Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah ....,  7. 
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manusia tetapi dalam pemanfaatannya disalahgunakan maka 

membeli maupun memperdagangkan hukumnya adalah haram.        

       Permasalahan dalam praktik jual beli yang terjadi di grup 

jual beli yang ada di media sosial berbeda dengan grup rekening 

bersama jual beli online yang menjadi objek jual belinya adalah 

kartu ATM beserta buku tabungannya pada dasarnya jual beli 

tersebut tidak diperkenankan oleh pihak bank dikarenakan sama 

saja menjual data pribadi. Dalam praktiknya alasan penjual 

menjual kartu ATM beserta Buku Tabungan dikarenakan 

beberapa sebab yaitu salah satunya dikarenakan ATM tidak 

dipergunakan lagi serta membutuhkan biaya dan rata-rata orang 

yang membelinya itu tidak mau repot dalam hal pendaftaran 

karena prosedur pembuatannya dianggap sulit alasan-alasan 

tersebut merupakan alibi pembeli dikarenakan merasa takut 

membuat serta menggunakan kartu ATM miliknya sendiri karena 

kartu ATM yang dia beli itu untuk dipergunakan pada umumnya 

untuk transaksi judi online. Dari hasil pengamatan penulis di 

dalam Grup facebook rekening bersama jual beli online bahwa 

rata-rata penjual menjual kartu ATM kisaran 250 ribu rupiah 

sampai 300 ribu rupiah ataupun lebih tergantung kartu ATM bank 

apa yang dijual.
9
 Dari hasil wawancara singkat seorang penjual 

kartu ATM beserta buku tanbungannya bernama Jadi Sapandi 

mengakui bahwa menjual kartu ATM BRI atas nama dirinya 

dikarenakan lagi membutuhkan biaya cepat.
10

 Penulis juga 

sempat menanyakan kepada salah seorang pembeli bernama 

Muhammad Ikhwan Nur mengakui kartu ATM dan buku 

tabungan bank BNI dengan Harga 300 ribu rupiah dan bank BRI 

dengan harga 250 ribu rupiah yang dia beli bahwa dipergunakan 

untuk urusan bermain judi online dan whitdraw di Indodax 

ataupun perusahaan trading lainnya.
11

 

                                                           
9
Grup Facebook Rekening Bersama Jual Beli Online (On-line), tersedia di: 

https://www.facebook.com/grups/1472110752974015/ (4 November 2020). 
10Jadi Sapandi, “Alasan Penjual Menjual Kartu ATM dan Buku 

Tabungannya”, Wawancara, Juni 29, 2021. 
11

Muhammad Ikhwal Nur Rochman, “Alasan Pembeli Membeli Kartu ATM 

dan Buku Tabungannya”, Wawancara, Juni 29, 2021. 
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       Dari uraian di atas bahwa nampak praktik jual beli ATM  

beserta Buku Tabungannya itu diduga tidak memenuhi syarat-

syarat jual beli dan diduga tidak sah jual beli tersebut, karena 

mengandung unsur untuk membantu atau membawa kepada 

perbuatan yang mengandung unsur maksiat dikarenakan kartu 

ATM dan buku tabungan tersebut dapat saja digunakan untuk 

transaksi judi online yang dilarang oleh syara. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang jual beli kartu ATM dan Buku Tabungan di Grup 

Facebook Rekening Bersama Jual Beli Online serta menganalisis 

pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kartu ATM 

dan Buku Tabungan tersebut.     

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian     

  Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan 

untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih 

dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area 

yang diteliti. Setelah  fokus penelitian ditentukan maka akan 

ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan 

latar belakang maka fokus penelitian adalah jual beli  kartu ATM 

dan Buku Tabungan di Grup Facebook Rekening Bersama Jual 

Beli Online. 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana praktik jual beli kartu ATM dan Buku Tabungan  

di Grup Facebook Rekening Bersama Jual Beli Online ? 

2. Bagaimana analisis Hukum  Islam terhadap jual beli kartu 

ATM dan Buku Tabungan  di Grup Facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online ? 

E. Tujuan Penelitian      

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui praktik  dalam  jual beli kartu ATM dan 

Buku Tabungan  di Grup Facebook Rekening Bersama Jual 

Beli Online. 
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b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap jual beli 

kartu ATM dan Buku Tabungan  di Grup Facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online.     

F. Manfaat Penelitian  

       Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat 

berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun 

signifikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Hasil studi penelitian ini diharapkan sangat berguna dan 

bermanfaat dalam mengembangkan dan menambah khazanah 

pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Islam, sehingga 

dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam 

menambah wawasan pengetahuan terkait analisis hukum 

Islam tehadap jual beli kartu ATM dan buku tabungan 

sehingga dapat dijadikan landasan hukum bagi pihak yang 

memerlukannya. 

2. Kegunaan Praktis  

 Penelitian ini tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu 

syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H 

(Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 

Lampung tetapi juga diharapkan untuk memberikan informasi 

bagi masyarakat bahwa jual beli kartu ATM dan buku 

tabungan pada dasarnya tidak dibenarkan oleh pihak bank 

dikarenakan ditakutkan timbul berbagai macam masalah 

penyalahgunaan seperti digunakan untuk transaksi judi online, 

Penipuan Online, Untuk menampung uang dari hasil kejahatan 

serta penyalahgunaan data pribadi maupun hal-hal yang dapat 

merugikan salah satu pihak maka hal itu tidak dibenarkan 

dalam syariat Islam. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

 Untuk memudahkan peneliti membandikan penelitian 

terdahulu agar menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka 

berikut ini peneliti sampaikan penelitian yang sebelumnya 

memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini, di antaranya 
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sebagai berikut:      

  Pertama Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Gozali 

dengan judul  “Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial 

Menurut Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus di Kota Metro) Tahun 

2019. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik 

jual beli Handphone lewat media sosial ini baik itu konsep 

keesaan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan 

kebajikan terlihat masih adanya tindakan jual beli yang belum 

terpenuhi syaratnya baik itu penjual yang masih 

menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, pemaksaan 

pembelian barang juga terjadi sehingga dalam praktik jual beli 

lewat media sosial di Kota Metro masih belum sesuai dengan 

etika bisnis Islam.
12

 

 Kedua skripsi yang ditulis oleh Eka Wahyu Pradani dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online 

Aplikasi Android” (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram 

@JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung) 

Tahun 2019. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam 

praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada 

akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip tidaklah 

sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual 

beli dikarenakan aplikasi android yang menjadi objek jual beli 

bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan 

hasil dari pembajakan software (pencurian) yang kemudian 

dikomersilkan, sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian bagi 

pemilik asli aplikasi android tersebut.
13

  

 Ketiga  skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah dengan judul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi 

Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya) 

Tahun 2019. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa praktik 

                                                           
12Ahmad Gozali, “Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika 

Bisnis Islam: Studi Kasus di Kota Metro” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

IAIN, Metro, 2019).    
13Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam Tehadap Jual Beli Online 

Aplikasi Android: Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan 

@Jualpremiumvip di Bandar Lampung” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden Intan, Lampung, 2019).   
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jual beli akun transportasi online di Grup facebook tidak 

diperbolehkan karena dalam praktiknya melanggar kode etik 

yang berlaku di PT. Gojek dan PT. Grab. Pihak yang menjual 

akun transportasi online mempunyai alasan salah satunya bosan 

dan sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, 

dan rata-rata orang yang membeli akun tersebut karena mereka 

tidak mau repot dalam hal pendaftarannya.
14

  

 Antara penelitian penulis dengan beberapa penelitian di atas 

mempunyai sedikit persamaan yaitu tentang praktik jual beli yang 

terjadi di media sosial, dan perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian lain di atas yaitu terletak pada objek daalam 

jual beli di mana dalam penelitiaan ini yang menjadi objek dalam 

jual beli adalah kartu ATM dan buku tabungan di grup facebook 

Rekening Bersama Jual Beli Online.               

H. Metode Penelitian      

  Metode adalah Prosedur atau cara mengetahui sesuatu 

dengan langkah-langkah sistematis, sedangkan yang dimaksud 

dengan metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis 

tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.
15

 Jadi 

metode penelitian bermakna sebagai strategi bagi para peneliti 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab 

pertanyaaan-pertanyaan penelitianya.
16

 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah 

jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

keadaan yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan 

                                                           
14Mutmainah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun 

Transportasi Online: Studi di Grup facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya” 

(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).   
15Sedermayanti, dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: 

Mandar Maju, 2002),  25.   
16Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif-Sebuah Upaya Mendukung 

Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014),  12.  
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melibatkan berbagai metode yang ada
17

. Adapun metode 

yang ada dalam metode penelitian kualitatif yaitu  

penelitian  lapangan (field reserch)  yaitu penelitan yang 

dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di 

lapangan yang berkaitan dengan permasalahan jual beli 

kartu ATM dan buku tabungan di grup facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online. 

b. Sifat Penelitian  

     Berdasarkan sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan dan 

melakukan analisis yang berkaitan dengan jual beli kartu 

automatic teller machine (ATM) dan buku tabungan di 

grup facebook Rekening Bersama Jual Beli Online. 

2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) macam data sebagai 

penunjang penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui 

pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, 

jajak pendapat dan lain-lain).
18

 Dalam hal ini bahwa data 

primer diperoleh peneliti yang bersumber dari hasil 

wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi antara 

pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi jual beli 

kartu ATM dan buku tabungan di grup facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan 

sebagai pendukung dari data primer yang sumber datanya 

diperoleh melalui media perantara maupun secara tidak 

langsung yang berupa buku-buku, hasil penelitian jurnal 

                                                           
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Bandar 

Maju, 1996),  32.  
18Sedermayanti, dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian ....,  73.   
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skripsi, dokumen resmi yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

3. Informan Penelitian  

     Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini 

sebanyak 26 orang yang  terdiri dari 17 penjual dan 9 pembeli 

kartu automatic teller machine (ATM) dan buku tabungan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

metode untuk  mengumpulkan data, adapun metode-metode 

yang digunakan: 

a. Wawancara/Interview 

     Wawancara adalah mengajukan pertanyaan untuk 

mendaapatkan jawaban yang benar merupakan pekerjaan 

yang cukup sulit,wawancara merupakan cara yang umum 

dan ampuh untuk memenuhi suatu kegiatan atau 

kebutuhan.
19

 Wawancara bisa juga diartikan sebagai proses 

tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
20

 Dalam praktik pengumpulan 

informasi ataupun keterangan dari narasumber peneliti 

terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk 

diajukan ke pihak penjual dan pembeli kartu ATM dan 

buku tabungan untuk mengetahui praktik jual beli kartu 

ATM dan buku tabungan di Grup facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online, baik itu berupa akad maupun 

mekanisme jual beli nya.  

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan terhadap praktik jual beli kartu 

ATM dan buku tabungan yang terjadi di grup facebook 

Rekening Bersama Jual Beli Online.    

 

                                                           
19Ibid., 80. 
20Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015),  83. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
 21

  

5. Metode Pengelolaan Data  

a. Pemeriksan Data (Editing) 

     Pemeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan data 

data yang diperoleh dilapangan baik itu kelengkapan 

jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian 

jawaban, relevansi data serta keseragaman satuan data. 

Dengan tujuan dari editing adalah untuk mengurangi 

kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar 

pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh 

mungkin.
22

  

b. Sistematisasi Data (Systemating) 

     Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan 

terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh 

secara sistematis terarah dan beraturan sesuai dengan 

klasifikasi data yang diperoleh.
23

 

6. Analisis Data 

      Proses analisis data merupakan proses memilih dari 

beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan.
24

 Dalam hal penelitian ini penulis 

dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti 

menggunakan Deskriftip Analitis yang mana penulis 

menggambarkan dan memaparkan tentang praktik jual beli 

kartu ATM dan Buku Tabungan  di Grup Facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online yang kemudian dianalisis dengan 

Hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan 

menggunakan pola berfikir induktif. Metode Induktif adalah  

                                                           
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993),  202. 
22Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian ...., 153. 
23Susiadi AS, Metode Penelitian (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN 

Raden Intan Lampung, 2014),  6. 
24Sedermayanti, dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian ...., 166. 
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suatu jenis metode berfikir yang bertolak dari suatu gejala 

atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang 

lebih umum.   

I. Sistematika Pembahasan  

       Sistematika pembahsaan secara keseluruhan dalam penelitian 

ini sendiri adalah: 

       Bab I tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari beberapa sub 

bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan 

sebagai kerangka awal dalam mengambarkan isi pembahasan 

kepada Bab selanjutnya. 

       Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

jual beli dalam Islam. Dalam bab ini terdiri dari ketentuan umum 

tentang jual beli dalam Islam yaitu: Pengertian jual beli menurut 

hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah dalam 

jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan 

batal hukumnya, jual beli didunia maya, penetapan harga jual. 

       Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab 

ini terdiri dari enam sub bab yaitu gambaran umum tentang profil 

grup facebook Rekening Bersama Jual Beli Online, sejarah kartu  

automatic teller machine (ATM), dampak dari penggunaan kartu 

automatic teller machine (ATM) bagi masyarakat, mekanisme 

dan akad jual beli kartu automatic teller machine (ATM) dan 

buku tabungan di grup facebook Rekening Bersama Jual Beli 

Online, barang yang diperjualbelikan di grup facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online, penentuan harga pada praktik jual beli 

kartu automatic teller machine (ATM) dan di grup facebook 

Rekening Bersama Jual Beli Online. 

       Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub 

bab yaitu analisis terhadap praktik jual beli kartu automatic teller 

machine (ATM) dan buku tabungan di grup facebook Rekening 

Bersama Jual Beli Online, analisis hukum Islam terhadap praktik 
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jual beli kartu automatic teller machine (ATM) dan buku 

tabungan di grup facebook Rekening Bersama Jual Beli Online. 

       Bab V berisi tentang penutup yaitu meliputi kesimpulaan dan 

rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A Kesimpulan  

       Berdasarkan uraian pada pembahasan awal, setelah dianalisa 

maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Praktik jual beli kartu ATM dan buku tabungan yang terjadi di 

grup facebook Rekening Bersama Jual Beli Online itu tidak 

diperbolehkan oleh pihak bank yang di mana dalam jual beli 

ini ditakutkan timbul berbagai macam masalah 

penyalahgunaan seperti digunakan untuk transaksi judi online, 

Penipuan Online, Untuk menampung uang dari hasil kejahatan 

serta penyalahgunaan data pribadi maupun hal-hal yang dapat 

merugikan salah satu pihak. Penjual yang menjual kartu ATM 

milik pribadinya memiliki alasan yang sangatlah sepele 

seperti si penjual menjual kartu ATM dan buku tabungan 

dikarenakan sedang membutuhkan uang secara cepat, kartu 

ATM dan buku tabungan tidak terpakai lagi dikarenakan 

seperti ingin pindah menjadi nasabah bank lain ataupun 

memiliki 2 atau lebih kartu ATM dan buku tabungan otomatis 

daripada tidak dipergunakan lagi lebih baik dijual, namun 

alasan seperti sedang membutuhkan uang dan sudah tidak 

terpakai lagi inilah yang sering muncul pada saat penulis 

mewawancarai penjual. Sedangkan yang dijadikan sebagai 

alasan pembeli yang ingin membeli kartu ATM dan buku 

tabungan menurut hasil dari penelitian penulis pembeli yang 

membeli kartu ATM dan buku tabungannya ini memiliki 

alasan yang sangatlah sepele yaitu pembeli tidak mau repot-

repot mengantri di bank menurut mereka membeli kartu ATM 

dan buku tabungan milik orang lain karena dianggap praktis 

dan cepat, adapun alasan lainya adalah belum memiliki KTP 

yang menjadi syarat utama pembuatan kartu ATM dan buku 

tabungan dan rata-rata orang yang membeli kartu ATM dan 

buku tabungan ingin dipergunakan bermain judi online 

dikarenakan tidak mau menggunakan data pribadinya, untuk 
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segala urusan transfer baik itu bermain trading, jual beli 

saham, ataupun urusan tranfer lainnya.      

2. Menurut hukum Islam jual beli kartu ATM dan buku tabungan 

yang terjadi di grup facebook Rekening Bersama Jual Beli 

Online dalam praktiknya itu tidak dibenarkan dikarenakan 

lebih banyak timbul kemudharatan dibandingkan dengan 

kemaslahatan karena ditakutkan kartu ATM dan buku 

tabungan yang diperjualbelikan ini dipergunakan untuk hal-

hal yang sifatnya negatif seperti untuk transaksi judi online, 

Penipuan Online, Untuk menampung uang dari hasil kejahatan 

serta penyalahgunaan data pribadi maupun hal-hal yang dapat 

merugikan salah satu pihak, maka dalam jual beli ini menurut 

rukun dan syaratnya jual beli kartu ATM dan buku tabungan 

tidak sah karena bertentangan dengan syariat hukum Islam 

yang di dalamnya terdapat unsur membawa kepada perbuatan 

maksiat.  

B Rekomendasi   

1. Masyarakat haruslah lebih berhati-hati dalam setiap 

melakukan berbagai macam transaksi baik itu jual beli 

maupun lainnya karena ditakutkan transaksi yang kita lakukan 

bertentangan dengan hukum baik itu Undang-Undang Dasar 

1945 maupun hukum Islam.  

2. Bagi penjual dan pembeli ataupun masyarakat lebih baik tidak 

dilanjutkan transaksi jual beli seperti ini karena jual beli ini 

karena ditakutkan ada salah satu pihak dirugikan dan pada 

dasarnya sifatnya ilegal dan sudah jelas bertentangan dengan 

peraturan sudah tertuangkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 7 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/pbi/2009 yang 

menjadi dasar bahwa pemegang sah APMK itu milik pribadi 

bukan milik orang lain.    
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